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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 30. prosince 2003 11:04
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: WinAmp plugin

Přílohy: plugin.zip

plugin.zip (8 kB)

Páni,

zasielam na ukážku a oťukanie funkčnosti betaverziu pluginu pre WinAmp2
(pod trojkou to myslím chodiť nebude). zatiaľ negeneruje zmysluplný sound,
len nejaké pískanie (konkrétne len pilot signál).

Základný návod je v readme.txt, ale stručne:
drag/drop MZF fajlu na WinAmp, zobrazí sa jeho filename
cez CTRL+E sa dajú doplniť parametre /2, /3 (rýchlosť), /T (TC loader) a /C
(komprimovaný formát zápisu). viac parametrov časom...
cez ALT+3 si pozriete info o fajle.
cez Configure plugin (dblclick v zozname input pluginov) sa prepína
polarita signálu.

privítam akékoľvek informácie o tom, ako sa vám pozdáva ovládanie.

P.S.: má niekto VÁŽNY záujem o prehrávanie iných rýchlostí (600bd považujem
za zbytočnosť), iných loaderov (InterCopy?), CPM formát, ZX formát a tak?

Feri

PF2004!!!

(See attached file: plugin.zip)
-- 
Nemate darky na Vanoce a nechcete se mackat ve frontach? Vyberte si hry
za nejnizsi ceny s darecky ZDARMA na http://www.gamestore.cz/vanoce2003/

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.548 / Virová báze: 341 - datum vydání: 5.12.2003
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 1. prosince 2003 12:40
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[3]: zdrojaky

Dobrý den,
1. prosince 2003, 12:30:34, napsal jste:

Jakmile se mi povede ty diskety dostat na pc tak jo ty zdrojaky ma na
tech disketach.
Dostal jsem je na Nostalgiji..

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Vyhrajte si pod stromecek domaci AKAI kino - soutez na Technet.cz
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://technet.cz/soutez.html

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.543 / Virová báze: 337 - datum vydání: 21.11.2003
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 1. prosince 2003 12:08
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: zdrojaky

Dobrý den,
1. prosince 2003, 9:48:06, napsal jste:
Mam k tomu co ma 8-bitovy radic HDD.Cim se daji prevest diskety z
Sharpa do PC??
falcen99

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Vyhrajte si pod stromecek domaci AKAI kino - soutez na Technet.cz
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://technet.cz/soutez.html

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.543 / Virová báze: 337 - datum vydání: 21.11.2003
No virus found in this incoming message.
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://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://technet.cz/soutez.html
http://www.grisoft.cz)
http://www.avg.com


1

Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 28. listopadu 2003 10:39
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: já nezahálím, jen ten čas...

Inak nic proti prevodu mzf-wav ale hodil by sa mi nejaky soft
ktory by prehraval mzf (cosi ako winamp a mp3, ale aby mi to
pustalo zvuk generovany z mzf) v roznych rychlostiach.

Ono pri programoch s loadermi chcem pridat info o tom ako rychlo
sa to da pustat (1200, 2400,3600).

==================================================

uhm, toto je priam genialne riesenie, skoda ze ma to netrklo skorej...

sumarizujem: najde sa ochotny Ceckar, ktory by zvladal nastudovat format
Winamp plug-inov a napisal by parametrizovatelny (baudrate, loader) plugin
pre Winamp 2, ktory by prehraval MZF priamo cez winamp (a tym padom na
repro, line out, mp3, wav...)?

bola by to pecka.

Feri.

-- 
Vyhrajte si pod stromecek domaci AKAI kino - soutez na Technet.cz
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://technet.cz/soutez.html

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.543 / Virová báze: 337 - datum vydání: 21.11.2003
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 28. listopadu 2003 10:22
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[2]: já nezahálím, jen ten čas...

Dobrý den,
28. listopadu 2003, 10:18:20, napsal jste:
Nevite jak se nejjednoduseji dostanou soubory *.mzf z pc na Sharp
diskety ??
falcen99

mpcspc> Dobrý nápad. Každopádne mne by sa v súčasnom stave viac hodil
mpcspc> akýsi MZF-AMP - Pre potreby stahovacieho centra overujem
mpcspc> funkčnosť MZF súborov, a niektoré je jednoduchšie hodiť do šarpu
mpcspc> a nie emulátoru (občas to v ňom nefunguje a fakt neviem prečo)

mpcspc> mir-@post.cz

>> Jen k tomu pridavani informace o rychlosti do
>> MZF - pred casem jsem
>> navrhnul format TMZ a naimplementoval ho do
>> MCE. Format je zalozeny na
>> obecnem TZX formatu pouzivanem na ruznych
>> platformach a je obohacen o
>> specificky blok, ktery umoznuje definovat MZ
>> pasky.

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Vyhrajte si pod stromecek domaci AKAI kino - soutez na Technet.cz
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://technet.cz/soutez.html

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.543 / Virová báze: 337 - datum vydání: 21.11.2003
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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. listopadu 2003 10:18
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: já nezahálím, jen ten čas...

Dobrý nápad. Každopádne mne by sa v súčasnom stave viac hodil
akýsi MZF-AMP - Pre potreby stahovacieho centra overujem
funkčnosť MZF súborov, a niektoré je jednoduchšie hodiť do šarpu
a nie emulátoru (občas to v ňom nefunguje a fakt neviem prečo)

mir-@post.cz

> Jen k tomu pridavani informace o rychlosti do
> MZF - pred casem jsem
> navrhnul format TMZ a naimplementoval ho do
> MCE. Format je zalozeny na
> obecnem TZX formatu pouzivanem na ruznych
> platformach a je obohacen o
> specificky blok, ktery umoznuje definovat MZ
> pasky.

-- 
VOLNY Bingo - vyzvednete si svou hraci kartu 
a vyhrajte nekterou z 38 cen! 
http://soutez.volny.cz/slepa.php

-- 
Vyhrajte si pod stromecek domaci AKAI kino - soutez na Technet.cz
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://technet.cz/soutez.html

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.543 / Virová báze: 337 - datum vydání: 21.11.2003
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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. listopadu 2003 11:35
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: já nezahálím, jen ten čas...

  Jen k tomu pridavani informace o rychlosti do MZF - pred casem jsem
navrhnul format TMZ a naimplementoval ho do MCE. Format je zalozeny na
obecnem TZX formatu pouzivanem na ruznych platformach a je obohacen o
specificky blok, ktery umoznuje definovat MZ pasky.
  Kdyby byl zajem, mohu v nekterem z dalsich prispevku pripojit specifikaci
formatu, up-to-date MCE i par prekonvertovanych her, ktere vyzadovaly
specificke rychlosti v ruznych castech nahravani.
  Format oproti MZF umoznuje ukladani vice bloku do jednoho souboru,
bezhlavickove nahravani, vyber kazetove casti k nahravani (pro vicedilne
hry), skoky a smycky mezi bloky, informacni okna uzivateli pri prehravani a
dalsi chutovky.

zatim
Roman D.

|---------+--------------------------->
|         |           "mir-@post.cz   |
|         |           (sharpemu       |
|         |           27.11.2003 11:22|
|         |           Odpovězte prosím|
|         |           uživateli       |
|         |           "Konference     |
|         |           "Počítač SHARP  |
|         |           MZ-800 a        |
|         |           emulátory""     |
|         |                           |
|---------+--------------------------->
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------|
  |                                                                                    
|
  |        Komu:    "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
<sharpemu@pandora.cz>                                                       |
  |        Kopie:                                                                      
|
  |        Předmět: Re: já nezahálím, jen ten čas...                                   
|
  |                                                                                    
|
  |                                                                                    
|
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------|

to Miro Hajda from mir

Aj to je jeden z problemov. Ten druhy je okrem toho ze sa mi
blizi skuskove obdobie mensi problem s grafikou - nevadilo by ak
by to bolo cierne?

Inak nic proti prevodu mzf-wav ale hodil by sa mi nejaky soft

mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:mir-@post.cz
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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ktory by prehraval mzf (cosi ako winamp a mp3, ale aby mi to
pustalo zvuk generovany z mzf) v roznych rychlostiach.

Ono pri programoch s loadermi chcem pridat info o tom ako rychlo
sa to da pustat (1200, 2400,3600).

A este detail, ktoré adresáre a súbory mám ponechať - ak chcem
aby sekcia Stahovani ostala zatial nedotknuta.

----- PŮVODNÍ ZPRÁVA -----
Od: "Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz)" <bomi@centrum.cz>
Komu: "Konference 'Počítač SHARP MZ-800 a emulátory'"
<sharpemu@pandora.cz> Předmět: Re: já nezahálím, jen ten čas...
Datum: 27.11.2003 - 10:54:14

>
> Řekl bych, že konference teď má zimní
> spánek...
>
> Ani nová verze Stahovacího centra, kterou mi
> mir-@post.cz avizoval na
> nejpozději před-před-předminulý pátek se
> neobjevila... Nebo že by
> přece jenom někde jinde? Možná jej odradilo,
> že většina her stále
> ještě asi není legálně možné sdílet...
> Pozn. stále vede Flappy s 224 stáhnutímy.
>
> Jinak v SHARP klubu nás bylo včera překvapivě
> hodně, i když téma
> hovoru nebylo zrovna moc sharpistivké...
>
> Miroslav Hajda
>
> > Od: "Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)"
> > <judeware@volny.cz>
> > Datum: Thu, 27 Nov 2003 10:34:28 +0100
> > Předmět: já nezahálím, jen ten čas...
> >
> > <p><P>Zimní období přidává lidem práci
> > navíc a tak není<BR>divu, že
> tempo konference upadá.<BR>Většinu poznámek a
> připomínek jsem
> adresoval<BR>Zdeňku Adlerovi při emailové
> konverzaci,
> řeší<BR>konkrétní potíže s vlastním
> prototypem kombo
> řadiče<BR>HDD+RD+audio převodník+RTC. Ale na
> nějaké<BR>příspěvky je
> ještě brzy, usnulo to nějak ve
> stadiu<BR>vývoje...<BR>Modul RTC jsem
> navrhl sám, je šitý na onen<BR>Zdeňkův
> prototyp. Nějaké příspěvky a
> návrhy okolo<BR>RTC tu byly už v minulosti,
> nakonec jsem
> navrhl<BR>verzi s obvodem pro I2C sběrnici,
> je to
> úsporné<BR>miniaturní řešení, počítá se
> "sdílením" baterie
> se<BR>Zdeňkovou verzí RD a je připraveno pro
> další<BR>přídavná
> zařízení (neslibnější by byl scan
> konvertor<BR>AverLogic pro
> připojení VGA monitoru k Sharpu,<BR>ale k
> tomu je ještě
> daleko).<BR>Konečně dorazily obvody 74HTC652
> (ke smůle<BR>v pouzdře
> DIL24 wide), takže se ukáže, zda<BR>bude
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3

> fungovat má
> megalomanská "full verze"<BR>řadiče HDD.
> Pokud uspěju, htm
> dokumentace<BR>a všeo!
> > becný hw/sw popis bude vyhotoven
> > na<BR>přelomu roku.</P>
> > <P>Petr de Zviqov</P><pre></pre><p><div
> > style="font-family: sans-
> serif; font-size: 0,8em;">-- <br>
>
>
>
>
>
>
>
> --
> Vyhrajte si pod stromecek domaci AKAI kino -
> soutez na Technet.cz
>
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://technet.cz/soutez.html
>

--
VOLNY Bingo - vyzvednete si svou hraci kartu
a vyhrajte nekterou z 38 cen!
http://soutez.volny.cz/slepa.php

--
Vyhrajte si pod stromecek domaci AKAI kino - soutez na Technet.cz
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://technet.cz/soutez.html

-- 
Vyhrajte si pod stromecek domaci AKAI kino - soutez na Technet.cz
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://technet.cz/soutez.html

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.543 / Virová báze: 337 - datum vydání: 21.11.2003
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 27. listopadu 2003 11:23
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: já nezahálím, jen ten čas...

to Miro Hajda from mir

Aj to je jeden z problemov. Ten druhy je okrem toho ze sa mi
blizi skuskove obdobie mensi problem s grafikou - nevadilo by ak
by to bolo cierne?

Inak nic proti prevodu mzf-wav ale hodil by sa mi nejaky soft
ktory by prehraval mzf (cosi ako winamp a mp3, ale aby mi to
pustalo zvuk generovany z mzf) v roznych rychlostiach.

Ono pri programoch s loadermi chcem pridat info o tom ako rychlo
sa to da pustat (1200, 2400,3600).

A este detail, ktoré adresáre a súbory mám ponechať - ak chcem
aby sekcia Stahovani ostala zatial nedotknuta.

----- PŮVODNÍ ZPRÁVA -----
Od: "Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz)" <bomi@centrum.cz>
Komu: "Konference 'Počítač SHARP MZ-800 a emulátory'"
<sharpemu@pandora.cz> Předmět: Re: já nezahálím, jen ten čas...
Datum: 27.11.2003 - 10:54:14

> 
> Řekl bych, že konference teď má zimní
> spánek...
> 
> Ani nová verze Stahovacího centra, kterou mi
> mir-@post.cz avizoval na 
> nejpozději před-před-předminulý pátek se
> neobjevila... Nebo že by 
> přece jenom někde jinde? Možná jej odradilo,
> že většina her stále 
> ještě asi není legálně možné sdílet...
> Pozn. stále vede Flappy s 224 stáhnutímy.
> 
> Jinak v SHARP klubu nás bylo včera překvapivě
> hodně, i když téma 
> hovoru nebylo zrovna moc sharpistivké...
> 
> Miroslav Hajda
> 
> > Od: "Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)" 
> > <judeware@volny.cz>
> > Datum: Thu, 27 Nov 2003 10:34:28 +0100
> > Předmět: já nezahálím, jen ten čas...
> >
> > <p><P>Zimní období přidává lidem práci
> > navíc a tak není<BR>divu, že 
> tempo konference upadá.<BR>Většinu poznámek a
> připomínek jsem 
> adresoval<BR>Zdeňku Adlerovi při emailové
> konverzaci, 
> řeší<BR>konkrétní potíže s vlastním
> prototypem kombo 
> řadiče<BR>HDD+RD+audio převodník+RTC. Ale na
> nějaké<BR>příspěvky je 
> ještě brzy, usnulo to nějak ve
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> stadiu<BR>vývoje...<BR>Modul RTC jsem 
> navrhl sám, je šitý na onen<BR>Zdeňkův
> prototyp. Nějaké příspěvky a 
> návrhy okolo<BR>RTC tu byly už v minulosti,
> nakonec jsem 
> navrhl<BR>verzi s obvodem pro I2C sběrnici,
> je to 
> úsporné<BR>miniaturní řešení, počítá se
> "sdílením" baterie 
> se<BR>Zdeňkovou verzí RD a je připraveno pro
> další<BR>přídavná 
> zařízení (neslibnější by byl scan
> konvertor<BR>AverLogic pro 
> připojení VGA monitoru k Sharpu,<BR>ale k
> tomu je ještě 
> daleko).<BR>Konečně dorazily obvody 74HTC652
> (ke smůle<BR>v pouzdře 
> DIL24 wide), takže se ukáže, zda<BR>bude
> fungovat má 
> megalomanská "full verze"<BR>řadiče HDD.
> Pokud uspěju, htm 
> dokumentace<BR>a všeo!
> > becný hw/sw popis bude vyhotoven
> > na<BR>přelomu roku.</P>
> > <P>Petr de Zviqov</P><pre></pre><p><div
> > style="font-family: sans-
> serif; font-size: 0,8em;">-- <br>
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> -- 
> Vyhrajte si pod stromecek domaci AKAI kino -
> soutez na Technet.cz
>
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://technet.cz/soutez.html
> 

-- 
VOLNY Bingo - vyzvednete si svou hraci kartu 
a vyhrajte nekterou z 38 cen! 
http://soutez.volny.cz/slepa.php

-- 
Vyhrajte si pod stromecek domaci AKAI kino - soutez na Technet.cz
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://technet.cz/soutez.html

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.543 / Virová báze: 337 - datum vydání: 21.11.2003
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 27. listopadu 2003 10:52
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: já nezahálím, jen ten čas...

Řekl bych, že konference teď má zimní spánek...

Ani nová verze Stahovacího centra, kterou mi mir-@post.cz avizoval na 
nejpozději před-před-předminulý pátek se neobjevila... Nebo že by 
přece jenom někde jinde? Možná jej odradilo, že většina her stále 
ještě asi není legálně možné sdílet...
Pozn. stále vede Flappy s 224 stáhnutímy.

Jinak v SHARP klubu nás bylo včera překvapivě hodně, i když téma 
hovoru nebylo zrovna moc sharpistivké...

Miroslav Hajda

> Od: "Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)"  <judeware@volny.cz>
> Datum: Thu, 27 Nov 2003 10:34:28 +0100
> Předmět: já nezahálím, jen ten čas...
>
> <p><P>Zimní období přidává lidem práci navíc a tak není<BR>divu, že 
tempo konference upadá.<BR>Většinu poznámek a připomínek jsem 
adresoval<BR>Zdeňku Adlerovi při emailové konverzaci, 
řeší<BR>konkrétní potíže s vlastním prototypem kombo 
řadiče<BR>HDD+RD+audio převodník+RTC. Ale na nějaké<BR>příspěvky je 
ještě brzy, usnulo to nějak ve stadiu<BR>vývoje...<BR>Modul RTC jsem 
navrhl sám, je šitý na onen<BR>Zdeňkův prototyp. Nějaké příspěvky a 
návrhy okolo<BR>RTC tu byly už v minulosti, nakonec jsem 
navrhl<BR>verzi s obvodem pro I2C sběrnici, je to 
úsporné<BR>miniaturní řešení, počítá se "sdílením" baterie 
se<BR>Zdeňkovou verzí RD a je připraveno pro další<BR>přídavná 
zařízení (neslibnější by byl scan konvertor<BR>AverLogic pro 
připojení VGA monitoru k Sharpu,<BR>ale k tomu je ještě 
daleko).<BR>Konečně dorazily obvody 74HTC652 (ke smůle<BR>v pouzdře 
DIL24 wide), takže se ukáže, zda<BR>bude fungovat má 
megalomanská "full verze"<BR>řadiče HDD. Pokud uspěju, htm 
dokumentace<BR>a všeo!
> becný hw/sw popis bude vyhotoven na<BR>přelomu roku.</P>
> <P>Petr de Zviqov</P><pre></pre><p><div style="font-family: sans-
serif; font-size: 0,8em;">-- <br>

-- 
Vyhrajte si pod stromecek domaci AKAI kino - soutez na Technet.cz
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://technet.cz/soutez.html

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.543 / Virová báze: 337 - datum vydání: 21.11.2003
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 6. listopadu 2003 15:48
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: MZIX - novy dokument sa SF

> p.s.: mala by sa rozprudid diskusia na taketo temy na
> sourceforge, alebo aj aj?

Aj aj! :-)
- Ja bych klidne diskutoval tady, aspon zde nebude takove mrtvo :-(
- Problemy, o kterych pises, je potreba vyresit v ramci designu projektu - prijde na 
to cas.
- Zdrojaky budou (fakt! :-)
- dalsi postup bude az zverejnim ty zdrojaky.

Fuzzy
-- 
Vecko a ctyri dalsi uplne nove Nokie! Ctete na Mobil.cz
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/vsechnynovinky031029.html

---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.530 / Virová báze: 325 - datum vydání: 22.10.2003
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 6. listopadu 2003 14:14
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZIX - novy dokument sa SF

SUPER!

este jedna poznamky, ktore ma napadla davnejsie a nosim ich v hlave (pre
niekoho mozno trivialnosti, ale spominam to, len aby sa nezabudlo...):
[1] ako vyuzit tych 192 bajtikov hore vo VRAM - asi najlepsie vyuzitie je
pre nieco, co ma kontext len pri namapovanej VRAM. cize bud premenne
pouzivane pri vykreslovani znakov, alebo napriklad ako znakovy buffer
command promptu (no, len ci sa nezide aj po tom, ako sa VRAM odmapuje,
takze to asi nie je najlepsi napad)

[2] tiez by som navrhoval (v kontexte toho davnejsieho mejlu o semaforoch)
zaviest semafory pre stav mapovanej RAM/ROM/VRAM - a definovat, ze len
urcite rutiny by ju mohli prepinat...

[3] trufa si niekto dat dokopy mapu pamate - kde co bude? asi idelne je
inspirovat sa predchadzajucimi unixami, ktorych zdrojaky som este
nevidel...

Feri

p.s.: mala by sa rozprudid diskusia na taketo temy na sourceforge, alebo aj
aj?

-- 
Vecko a ctyri dalsi uplne nove Nokie! Ctete na Mobil.cz
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/vsechnynovinky031029.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: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 5. listopadu 2003 13:49
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: MZIX - novy dokument sa SF

Zdarec,

Na Feriho podnet jsem dal dohromady dokumentaci o vyvojovych nastrojech planovanych 
pro pouziti v MZIXu - to co bylo probirano zde v diskusi.

Dokument najdete na domovske strance projektu:
http://sourceforge.net/projects/mzix/

Vas, co jste k diskusi nejakym zpusobem prispeli (ale i ostatni) prosim o review 
dokumentu a zaslani pripominek.

Zaroven vyzyvam vsechny, kdo mate zajem podilet se na vyvoji MZIXu, abyste se 
zaregistrovali jako developri na SourceForge a pozadali me o prirazeni k projektu MZIX 
- jak uz to udelal Feri.

zatim cau.

Fuzzy
-- 
Vecko a ctyri dalsi uplne nove Nokie! Ctete na Mobil.cz
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/vsechnynovinky031029.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: 5. listopadu 2003 8:48
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: RT clock @ MZ-IDE

Dobrý den,
5. listopadu 2003, 8:31:16, napsal jste:
NE mislim ze nebyl existuji obvody jnemuji se Dalas Clock a ty maji
integrovanou baterku na Chipu.
Jinak na externi napajeni 3v baterkou jsou take obvody chteji jen port
rd/wr a nejakou adresu.
falcen99

Fspc> Zdar vsichni MZ-IDEalisti,

Fspc> Mel bych dotaz:
Fspc> byl by problem na navrhovane IDE16 rozhrani (nebo pripadne i mimo nej) 
integrovat RT clock, ktery by bezel i pri vypnutem Sharpovi?
Fspc> Cteni/zapis za Sharpa by byl pres nejaky I/O port...
Fspc> Laicky bych rekl, ze by to byl nejaky vhodny oscilator+citac - nebo urcite na to 
existuji hotove cipy - co vy na to? Byl by problem s napajenim?

Fspc> Myslim si, ze tohle Sharpovi dost chybi.
Fspc> Tesim se na vase nazory.

Fspc> Fuzzy

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Vecko a ctyri dalsi uplne nove Nokie! Ctete na Mobil.cz
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/vsechnynovinky031029.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: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 5. listopadu 2003 8:31
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RT clock @ MZ-IDE

Zdar vsichni MZ-IDEalisti,

Mel bych dotaz:
byl by problem na navrhovane IDE16 rozhrani (nebo pripadne i mimo nej) integrovat RT 
clock, ktery by bezel i pri vypnutem Sharpovi?
Cteni/zapis za Sharpa by byl pres nejaky I/O port...
Laicky bych rekl, ze by to byl nejaky vhodny oscilator+citac - nebo urcite na to 
existuji hotove cipy - co vy na to? Byl by problem s napajenim?

Myslim si, ze tohle Sharpovi dost chybi.
Tesim se na vase nazory.

Fuzzy
-- 
Vecko a ctyri dalsi uplne nove Nokie! Ctete na Mobil.cz
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/vsechnynovinky031029.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: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 31. října 2003 9:01
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: MZIX na SourceForge

Cau vsichni,

Soudruzi ze SourceForge konecne schvalili projekt MZIX. Takze vezte, ze homepage 
projektu je nyni

http://sourceforge.net/projects/mzix/

V tomto okamziku tam jeste nic nenajdete, upload kodu bude nasledovat v nejblizsich 
dnech.

Fuzzy
-- 
Vecko a ctyri dalsi uplne nove Nokie! Ctete na Mobil.cz
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/vsechnynovinky031029.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: 24. října 2003 13:09
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Nesmrtelna hlipa

na nasledujucom linku je dostupna hra v mzf s nazvom nesmrtelna
hlipa. problem je v tom ze je nesmrtelna. mate niekto aj jej
smrtelnu verziu, pripande neviete ako ju zosmrtelnit?

http://sharp.wz.cz/down/getfile.php?dir=/games/v103&file=41.rar

opraveny subor zaslite na mir-@post.cz

dik
mir

-- 
Potrebujete vice prostoru pro vase stranky?
Ptejte se na http://sluzby.volny.cz/cs/product/ftp_paid

-- 
Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.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: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [jarspa@atlas.cz]
Odesláno: 22. října 2003 17:19
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZ-800 Retromuseum

Mně se obrázky galerie (i ostatní) zobrazují normálně. Překvapilo mě, že máš
dialog v němčině, mně se vše stahuje v angličtině.

Jára Špaček

----- Původní zpráva ----- 
Od: <Tomas.Voltr@uhk.cz>
Komu: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Odesláno: 21. října 2003 15:07
Předmět: RE: MZ-800 Retromuseum

>
> Podařilo se někomu zobrazit detaily obrázků z galerie ? Mě to vždycky hodí
chybu DATEI NICHT GEFUNDEN...
>
> Tom.
>
> -----Původní zpráva----- 
> Od: Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) [mailto:bomi@centrum.cz]
> Odesláno: út 21.10. 2003 10:18
> Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> Kopie:
> Předmět: MZ-800 Retromuseum
>
>
>
>
> Mile mě překvapila nová verze stránek MZ-800 Retro Museum na adrese
> http://www.wagemann.li/subpages/mz800/ Odporučam shlédnuť. Zvláště
> MZnations se mi jeví jako dobrá náhrada za bývalé MZUnity (budiž mu
> země lehká)
>
> Asi jim doporučím, aby se přihlásili na odběr konference...
>
> Bomi
>
> --------------------
> Nové telefony a originální príslušenství, datová podpora - Cell Net s.r.o.
http://adarbo2.bbmedia.cz/please/redirect/53/18/9/10/?param=6039/9931_1
>
>
>
>
> --
> Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
>
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.html
>
>
>
> -- 
> Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
>
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.html
>

-- 
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Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.html
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Brázda Pavel

Od: Tomas.Voltr@uhk.cz (sharpemu@pandora.cz) [Tomas.Voltr@uhk.cz]
Odesláno: 21. října 2003 14:07
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: MZ-800 Retromuseum

Přílohy: winmail.dat

winmail.dat (4 kB)

Podařilo se někomu zobrazit detaily obrázků z galerie ? Mě to vždycky hodí chybu DATEI 
NICHT GEFUNDEN...
 
Tom.

-----Původní zpráva----- 
Od: Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) [mailto:bomi@centrum.cz] 
Odesláno: út 21.10. 2003 10:18 
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
Kopie: 
Předmět: MZ-800 Retromuseum

Mile mě překvapila nová verze stránek MZ-800 Retro Museum na adrese
http://www.wagemann.li/subpages/mz800/ Odporučam shlédnuť. Zvláště
MZnations se mi jeví jako dobrá náhrada za bývalé MZUnity (budiž mu
země lehká)

Asi jim doporučím, aby se přihlásili na odběr konference...

Bomi

--------------------
Nové telefony a originální príslušenství, datová podpora - Cell Net s.r.o. 

http://adarbo2.bbmedia.cz/please/redirect/53/18/9/10/?param=6039/9931_1

--
Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.html

-- 
Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.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: 21. října 2003 9:19
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: MZ-800 Retromuseum

Mile mě překvapila nová verze stránek MZ-800 Retro Museum na adrese
http://www.wagemann.li/subpages/mz800/ Odporučam shlédnuť. Zvláště
MZnations se mi jeví jako dobrá náhrada za bývalé MZUnity (budiž mu
země lehká)

Asi jim doporučím, aby se přihlásili na odběr konference...

Bomi

--------------------
Nové telefony a originální príslušenství, datová podpora - Cell Net s.r.o. 
http://adarbo2.bbmedia.cz/please/redirect/53/18/9/10/?param=6039/9931_1 

-- 
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 15. října 2003 14:45
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prevodnik MZ-800 -> VGA monitor (LCD)

čo sa týka napojenia na TV Tuner mám s tým vežmi pozitívne
skúsenosti.

Stačí kábel cinch-cinch zapojiť to konektoru S-VIDEO na sharpe a
rovnako na vstupe TV Tuneru. Signál je nádherný, iba pri silnom
prejasení je vidieť určitý mierne svetlejší pás behať hore dole.
samozrejme pixel nie je hranatý ale je to slušné riešenie. 

-- 
Potrebujete vice prostoru pro vase stranky?
Ptejte se na http://sluzby.volny.cz/cs/product/ftp_paid
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Brázda Pavel

Od: tomas nehybka (sharpemu@pandora.cz) [tgnml@zvhs.cz]
Odesláno: 14. října 2003 14:15
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Prevodnik MZ-800 -> VGA monitor (LCD)

Ahoj!

Monday October 13 2003 14:35, Zdenek Adler wrote:

 Zs> Jen pro zajimavost - informoval jsem se na dostupnost 
 Zs> jednocipoveho
 Zs> scandoubleru od firmy AverLogic, konkretne AL250 ktery by dokazal
 Zs> zajistit konverzi RGB vystupu z MZ-800 na VGA monitor. Cena 
 Zs> vychazi
 Zs> relativne prizniva - cca 13 dolaru bez DPH + nejake pasivni 
 Zs> soucastky.
 Zs> Rad bych se proto zjistit alespon predbezny zajem o tuto vec - vim 
 Zs> ze

mam zajem.

Zdarec, Tomas [VSOP]
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 13. října 2003 14:27
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prevodnik MZ-800 -> VGA monitor (LCD)

> Hm, zajimava vec. Jen bych mel dotaz: nebylo by jednodussi nejak "nacpat"
RGB signal do DVI? Byl by to prevod digitalu na digital....
> Prevodniky DVI -> VGA jsou pak bezne k dostani.
- Tady jde bohuzel o jinou vec - bezne monitory VGA nedokazou
zasynchronizovat na horizontalni kmitocet ze Sharpa, ktery odpovida norme
PAL (tj. 15625 Hz), synchronizuji ale az od cca 31 KHz. MZ-800 se tedy da
primo pres RGB vystup napojit na VGA monitor, ale asi jen v 1 procentu
pripadu (prevazne stare monitory NEC Multisync) budete uspesni. I pokud se
uspech dostavi, dalsi prekazkou je pak neprijemne blikani obrazu. Tento cip
to resi tak, ze celou obrazovku nejprve celou ulozi do vnitrni pameti a pak
ji celou do VGA monitoru posila 2x vyssi frekvenci.

> Jinak je dalsi moznost, jak zobrazit obraz ze Sharpa na VGA monitoru:
pripojit videosignal na videovstup graficke karty PC (teda jestli ho ta
karta ma) a pouzivat PC vlastne jako monitor pro Sharpa pres nejakou TV
aplikaci :-) Ale ten obraz pak neni samozrejme nic moc.

- O tohle reseni mi neslo. Videovstupy grafickych karet ci TV tuneru jsou
pomerne nekvalitni, stejne tak je nevalna kvalita i samotneho video vystupu
ze Sharpa. Pouzitim Scandoubleru by melo jit na VGA monitoru vycarovat
opravdu brilantni obraz - bez blikani a nadherne ostry...

Zdenek

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.525 / Virová báze: 322 - datum vydání: 9.10.2003
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Brázda Pavel

Od: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 13. října 2003 14:13
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prevodnik MZ-800 -> VGA monitor (LCD)

> Jen pro zajimavost - informoval jsem se na dostupnost jednocipoveho
> scandoubleru od firmy AverLogic, konkretne AL250 ktery by dokazal 
> zajistit
> konverzi RGB vystupu z MZ-800 na VGA monitor. Cena vychazi
> relativne prizniva - cca 13 dolaru bez DPH + nejake pasivni soucastky. 
> Rad bych se
> proto zjistit alespon predbezny zajem o tuto vec - vim ze jsme se o tom
> bavili s Petrem Zydkem na NP 03, nadchlo to i Romana Dolejsiho, tak
> doufam
> ze se najdou i dalsi zajemci....

Hm, zajimava vec. Jen bych mel dotaz: nebylo by jednodussi nejak "nacpat" RGB signal 
do DVI? Byl by to prevod digitalu na digital....
Prevodniky DVI -> VGA jsou pak bezne k dostani.
 
Jinak je dalsi moznost, jak zobrazit obraz ze Sharpa na VGA monitoru: pripojit 
videosignal na videovstup graficke karty PC (teda jestli ho ta karta ma) a pouzivat PC 
vlastne jako monitor pro Sharpa pres nejakou TV aplikaci :-) Ale ten obraz pak neni 
samozrejme nic moc.

Fuzzy
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 13. října 2003 13:34
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Prevodnik MZ-800 -> VGA monitor (LCD)

Jen pro zajimavost - informoval jsem se na dostupnost jednocipoveho
scandoubleru od firmy AverLogic, konkretne AL250 ktery by dokazal zajistit
konverzi RGB vystupu z MZ-800 na VGA monitor. Cena vychazi relativne
prizniva - cca 13 dolaru bez DPH + nejake pasivni soucastky. Rad bych se
proto zjistit alespon predbezny zajem o tuto vec - vim ze jsme se o tom
bavili s Petrem Zydkem na NP 03, nadchlo to i Romana Dolejsiho, tak doufam
ze se najdou i dalsi zajemci....
Cip je pomerne dokonaly, ve spojeni s mikropocitacem (muze to byt treba i
MZ-800) je u nej mozne naprogramovat treba i OSD, menit krivku pro prevod
barev (jedinecna sance jak ze Sharpa vyloudit vic jak 16 barev !!!) a plno
dalsich veci...
Pro vice informaci: http://www.2001elec.co.uk/products/averlogic/www1/AL250/

Zdenek

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.525 / Virová báze: 322 - datum vydání: 9.10.2003
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Brázda Pavel

Od: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 10. října 2003 14:29
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: MZIX - memory model

> - preferoval by som skor mod 640x400, napriek usetrenym 8kB by sa s
> 320x200
> asi robilo horsie...

tenhle mod bych preferoval taky, ale bohuzel na Sharpu neni k dispozici :-)
Oukej, vim ze to byl preklep.
Jinak jsem to myslel tak, ze zakladni pametovy model MZIX pocita s 640x200, ty dalsi 
moznosti (vcetne jinych grafickych rezimu a vyuziti ROM) jsem myslel jako alternativni 
moznosti - nastavovane nejakymi parametry pri prekladu jadra; kdo bude mit zajem, 
nastavi si prislusny parametr, prelozi jadro a bude mit jadro uzpusobene napr. pro 
vyuziti preprogramovane ROM. Samozrejme, ze tyto alternativy zatim implementovat 
nebudeme, jde o to, aby se na tyto moznosti myslelo
do budoucna a aby jadro bylo podle toho navrzeno.

> - spominanych 384 bajtov ma vyznam pouzit LEN vtedy, ako nenarastie > objem
> jadra pristrankovavanim VRM pre ich vyuzitie. preto sa priklanam aj 
> (takmer) trvalejsiemu primapovaniu VRAM.

tech 384B jsem myslel napr. pro rutiny pro vypis znaku do VRAM, kdyz je tato stranka 
stejne namapovana.

> - neadresujes problem mapovania - pri namapovanej VRAM je
> 1000-1FFF
> namapovana CGROMkou... co s aplikaciou (ak bude volat jadro prave z
> tej adresy?)
Pro aplikace by se system tvaril, jako ze pro ne ma urcity prostor RAM. Aplikace o 
strankovani nebude vubec vedet. Jestlize system (at uz pri volani sluzby jadra, 
prepinani kontextu nebo jindy) bude potrebovat nastrankovat VRAM, tak to jednoduse 
provede. vubec nevadi, ze se odstrankuje prave bezici aplikace - jadro je odpovedne za 
to, ze nevrati rizeni aplikaci, ktera je odstrankovana nekde pod vram nebo cgrom.
Prakticky bych to videl tak, ze obsah VRAM se proste musi zvolit tak vhodne, aby bylo 
mozno v prubehu jejiho nastrankovani zakazat zmenu kontextu na aplikace. Proste nejake 
neblokujici rutiny, pri nichz se 1) zakaze prepinani kontextu, 2) nastrankuje VRAM, 3) 
zavole se rutina, 4) udstarnkuje se VRAM, 5) povoli se prepinani kontextu.
Entry point pro sluzby jadra musi byt samozrejme mimo strankovatelne adresy.

> pamatovy model je fajn, ale vcelku by sa mi pozdavalo aj jadro v
> hornej casti - primapovanim hornej vram dostanes linearny priestor
> (8000-9FFF resp. BFFF). tak by sa do tych zvyskovych 384 Bajtov
> dalo dat nieco, co nadvazuje dalej - A000....

Ano, to by vyhoda byla ale myslim ze ne az tak velka, separace jadra na 16kB ve VRAM + 
zbytel nekontinualne jinde by myslim nebyl velky problem.

Fuzzy
-- 
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Brázda Pavel

Od: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 10. října 2003 14:23
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Rozhranie centronics

Provozuji Sharpa s pripojenou EPSON  LQ 200 ,  coz je 24 jehlickova tiskarna.
Bylo treba jen - zhotovit propojovaci kabel, nebo pouzivat tehdz dostupnou redukci, 
kterou nabizela
                          tusim BBS Decin nebo Zemek z Ceskych Budejovic
                        - do tiskarny jsem si nechal zabudovat svaba s cestinou, asi 
kamienici a udelal jsem si 
                          konverzni program pro tehdy uzivany KOI 8.
                       - POZOR na Sharpu je nutne dle manualu preklopit prostredni 
svice vzadu, tim se prehodi 
                         polarita hadnshake signalu /ekvivalent STB a ten druhy ted 
nevim/

Z hecu jsem pripojil k Sharpu take jednu madarskou tiskarnu, tam jsem ale muse tezko 
hledat zapojeni kabelu, ale ted to tiskne. Nema vsak cestinu. Lze se o ni dozvedet na 
www byvale   602.

Josef Puta

P.S. KDO MA PRIPOJEN SHARP PLOTTER K PC / PORADTE
       K PLOTERU NAVIC SHANIM PERA

----- Původní zpráva -----
Od: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) <fifik@reality-janosek.cz>
Datum: Pátek, 10.října 2003 - 12:29 odp.
Předmět: Re: Rozhranie centronics

> 
> Opravdu tam bude fungovat jakakoliv 9 jehlickova tiskarna, co zvlada
> standard Epson nebo IBM 9pin.
> 
> U redukce jde jen o to, najit zapojeni LPT na tiskarne a propojit 
> stejnepiny s konektorem na rozhrani sharpa, jeho popis je v 
> manualu pokud ho
> mate.
> 
> 
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 10. října 2003 12:43
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZIX - memory model

zial, mam fofry, tak len strucne:
- pamatovy model je fajn, ale vcelku by sa mi pozdavalo aj jadro v hornej
casti - primapovanim hornej vram dostanes linearny priestor (8000-9FFF
resp. BFFF). tak by sa do tych zvyskovych 384 Bajtov dalo dat nieco, co
nadvazuje dalej - A000....
- spominanych 384 bajtov ma vyznam pouzit LEN vtedy, ako nenarastie objem
jadra pristrankovavanim VRM pre ich vyuzitie. preto sa priklanam aj k
(takmer) trvalejsiemu primapovaniu VRAM.
- neadresujes problem mapovania - pri namapovanej VRAM je 1000-1FFF
namapovana CGROMkou... co s aplikaciou (ak bude volat jadro prave z tej
adresy?)
- preferoval by som skor mod 640x400, napriek usetrenym 8kB by sa s 320x200
asi robilo horsie...
- ROM/VRAM udajne je pomalsia, myslim ze Zdenek bude v tejto teme cennym
zdrojom
- ako som sa uz raz vyjadril: nesiel by som cestou zmeny ROM. stane sa to
raritou pre 1-2 ludi... (ja osobne nie som ochotny preprogramoovavat)

Feri
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 10. října 2003 12:31
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Rozhranie centronics

> Mnoo to mi otvára možnosti praktického využitia sharpa okrem
> hrania aj na písanie, mno len problém je že s programom FET ktorý
> som si stiahol na sharp.wz.cz neviem pracovať (absolútne nechápem
> ani helpu) zato s Bomiho TEDom je to pre mna lahšie (ten kvázi
> GUI je celkom príjemná záležitosť).

FET ma skutocne "funny" ovladanie - funguju tam tzv. ESC sekvencie, kedy
stlacis ESC a potom nejake pismenko, a ono to cosi spravi :-)

> Takto, tlačiarne ktoré ste spomínali sú tu v bratislave
> vzácnejšie ako poctivý politik,

:-)))))))))))))))))

>jediné tlačiarne ktoré mám k
> dispozícii (doma a v bazároch) sú obvykle ošumelé epsony, canony
> a iné z 90. rokov. jedinú jednoihličkovú tlačiaren o ktorej viem
> som videl vmontovanú v magnetofóne Tesla (ten velký tažký desk -
> bohužial nefunkčný a na súčiastky)

ta jednoihlickova tlacka je moja srdcova zalezitost: BT-100. a skutocne sa
bundlovali aj s tym super extra cool deckom zn. Tesla :-)
lenze prave ta tlacka nebola prepojena cez centronix, ale cez specialne dva
kable - na strane tlacky dva patkoliky, na strane sharpa siel jeden koniec
na "paralel port" (OUT), druhy do joysticku (IN).

> hodil by sa aj nákres zásuvky (myslím to ako široké sú pliešky v
> nej, zapojenie je v manuály) a tiež vlastný nakres redukcie (napr
> na klasické lpt) i ked neviem ako to je so znakovými sadami...
konkretne pre tu BT-100vku som pre pripojenie na dosku s "paralelnym
portom" rezal nejaky vtedy bezny konektor...

Feri
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Brázda Pavel

Od: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [fifik@reality-janosek.cz]
Odesláno: 10. října 2003 11:30
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Rozhranie centronics

Opravdu tam bude fungovat jakakoliv 9 jehlickova tiskarna, co zvlada
standard Epson nebo IBM 9pin.

U redukce jde jen o to, najit zapojeni LPT na tiskarne a propojit stejne
piny s konektorem na rozhrani sharpa, jeho popis je v manualu pokud ho
mate.

M.Janosek

> Mnoo to mi otvára možnosti praktického využitia sharpa okrem
> hrania aj na písanie, mno len problém je že s programom FET ktorý
> som si stiahol na sharp.wz.cz neviem pracovať (absolútne nechápem
> ani helpu) zato s Bomiho TEDom je to pre mna lahšie (ten kvázi
> GUI je celkom príjemná záležitosť).
>
> Takto, tlačiarne ktoré ste spomínali sú tu v bratislave
> vzácnejšie ako poctivý politik, jediné tlačiarne ktoré mám k
> dispozícii (doma a v bazároch) sú obvykle ošumelé epsony, canony
> a iné z 90. rokov. jedinú jednoihličkovú tlačiaren o ktorej viem
> som videl vmontovanú v magnetofóne Tesla (ten velký tažký desk -
> bohužial nefunkčný a na súčiastky)
>
> hodil by sa aj nákres zásuvky (myslím to ako široké sú pliešky v
> nej, zapojenie je v manuály) a tiež vlastný nakres redukcie (napr
> na klasické lpt) i ked neviem ako to je so znakovými sadami...
>
>
>
> --
> Potrebujete vice prostoru pro vase stranky?
> Ptejte se na http://sluzby.volny.cz/cs/product/ftp_paid
>
>
>
> --
> Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
> http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.html
>

-- 
Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.html
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Brázda Pavel

Od: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 10. října 2003 11:02
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: MZIX - memory model

Zdarec,

Jelikoz pripravuji nejakou vychozi verzi zdrojaku MZIX, tak
vas chci informavat o mych rozvahach ohledne memory modelu:

Zaklad vychoziho pametoveho modelu:
- vyuziti 64 kB RAM, 16kB + 384B z VRAM pouzito pro jadro (setrit se musi s kazdym 
bajtikem, ze :-)
a 16000B VRAM pro zobrazovani. Obsah ROM - puvodni Sharp.

Zatim ne uplne jasno mam v rozlozeni vyuziti zminenych pametovych prostoru.
Pamet pro aplikace: Zde se nabizi prevzit reseni UZIXu, to je 0000-xxxx (v UZIX 1.0 je 
to 7FFF).
Mozne je ale i jine reseni - jadro v dolnich adresach pameti, aplikace v hornich. Melo 
by to tu vyhodu,
ze pro pouziti VRAM jadrem (8000-BFFF) by bylo lehci uhlidat strankovani, jelikoz by 
se strakovalo
v pametovem prostoru aplikaci. Taktez to plati pro pripadne vyuziti horni ROM (E000-
FFFF) v jine
variante pametoveho modelu. Zatim se spise priklanim k te druhe variante:
0000 - XXXX-1 jadro (bude variabilni - dle velikosti jadra)
XXXX - FFFF prostor pro aplikace
8000 - BE79 (1. stranka VRAM) - zobrazeni, rezim 640x200/2
BE80 - BFFF (1. stranka VRAM) - jadro
8000 - BFFF (2. stranka VRAM) - jadro

Mozna by se mohlo zdat jako nevyhoda variabilni zacatek prostoru pro aplikace - pri 
zvetseni,
popr. pri zmenseni (optimalizace) jadra by se tento zacatek hybal. Ale pri vyhledu 
relokovatelneho kodu
aplikaci by tato nevyhoda padla. Zatim by se dalo brat napr. XXXX = 8000.

Dalsi volitene pametove modely (do budoucna) bych videl:
- bez rozsirene VRAM; uzpusobena ROM - bud se zpetnou kompatibilitou, nebo nez ni - 
dle uvazeni;
jine zobrazovaci rezimy - 320x200 (8 kB pro zobrazeni + 24 kB pro potreby jadra), bud 
40x25 znaku
nebo 80x25 se znaky 4x8.

Pri uvahach o vyuziti VRAM/ROM bych se rad zeptal:
Vite nekdo, jake to ma nasledky na rychlost provadeni kodu?
VRAM i ROM maji pomalejsi pristupove doby - je
tedy procesor zpomalovan nejakymi cekacimi stavy?
Nekdy jsem neco takovaho cetl o VRAM; ROM je
jeste pomalejsi. Takze - mate nekdo nejake konkretni
informace o tomhle?
V zavislosti na tom by se do VRAM umistily rutiny jadra,
pro ktere rychlost neni az tak velky pozadavek.

Dale: Zabyvali jste se nekdo upravami ROM Sharpa?
Vim, ze existuji nejake uzpusobene ROM napr. pro
rychlejsi load z kazety - ale ted mam spise na mysli
systemove sluzby - napr. podpora textovych zobrazeni
v grafickych rezimech, podpora dalsiho HW (treba IDE16),
sofistikovanejsi rutiny pro RD atd.
Jiste by to bylo uzitecne treba i pro NIPOS.
Z original ROM Sharpa by se dala odparat treba
podpora QD (majitele QD prominou....) a jiste se
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najdou i dalsi veci, ktere by nemely velky dopad dopad
na kompatibilitu. Jestli by tohle nekoho zaujalo a chtel by
se to ho ujmout - byl bych vdecen, a zasoboval bych ho namety.

zatim zdar.

Fuzzy

-- 
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 10. října 2003 10:24
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Rozhranie centronics

Mnoo to mi otvára možnosti praktického využitia sharpa okrem
hrania aj na písanie, mno len problém je že s programom FET ktorý
som si stiahol na sharp.wz.cz neviem pracovať (absolútne nechápem
ani helpu) zato s Bomiho TEDom je to pre mna lahšie (ten kvázi
GUI je celkom príjemná záležitosť).

Takto, tlačiarne ktoré ste spomínali sú tu v bratislave
vzácnejšie ako poctivý politik, jediné tlačiarne ktoré mám k
dispozícii (doma a v bazároch) sú obvykle ošumelé epsony, canony
a iné z 90. rokov. jedinú jednoihličkovú tlačiaren o ktorej viem
som videl vmontovanú v magnetofóne Tesla (ten velký tažký desk -
bohužial nefunkčný a na súčiastky)

hodil by sa aj nákres zásuvky (myslím to ako široké sú pliešky v
nej, zapojenie je v manuály) a tiež vlastný nakres redukcie (napr
na klasické lpt) i ked neviem ako to je so znakovými sadami...

-- 
Potrebujete vice prostoru pro vase stranky?
Ptejte se na http://sluzby.volny.cz/cs/product/ftp_paid

-- 
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Brázda Pavel

Od: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [jarspa@atlas.cz]
Odesláno: 9. října 2003 22:44
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Rozhranie centronics

Mám ověřeno spolehlivou funkci těchto devítijehličkových tiskáren,
propojených přes rozhraní CENTRONICS se Sharp MZ 800:
- NL2805 Tesla Vráble;
- SEP510 z JZD Ploština;
- CONSUL 2012 Zbrojovka Brno
- a ještě jedna polská tiskárna, typ už si nepamatuji, svého času (na
počátku 80. let minulého století) to byla jediná dostupná devítijehličkovka.
Dodnes k Sharpu používám (a i v brněnském klubu máme) CONSULku.
Zájemcům mohu poskytnout připojení prvních tří výše uvedených tiskáren.
Pokud se pamatuji, s přenosem znaků s diakritikou (nikoli jen přetiskem)
nebyly problémy. Snad nemusím připomínat, že prostřední přepínače ze
čtveřice vzadu na Sharpu musí být v dolní poloze.

Jára Špaček

----- Původní zpráva ----- 
Od: <mir-@post.cz>
Komu: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Odesláno: 9. října 2003 10:43
Předmět: Rozhranie centronics

>
> Kedze som doma pred par rokmi krvopotne pozliepal dokopy manual k
> MZ-800 (Users guide) dozvedel som sa aj o tom ze tento komp moze
> pracovat na istej ihlickovej tlaciarni cez centronics rozhranie.
> Ake to ma haciky?
>
> mir-@post.cz
>
> -- 
> Potrebujete vice prostoru pro vase stranky?
> Ptejte se na http://sluzby.volny.cz/cs/product/ftp_paid
>
>
>
> -- 
> Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
>
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.html
>
>

-- 
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 9. října 2003 14:59
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: ad. MZIX - lockovani Z-80

jadro a ASM: samozrejme ze akykolvek ASM blok znizuje prenositelnost,
udrziavatelnost, zrozumitelnost. to co som mal ale na mysli su ale drobne
rutinky, ktore sa vyuzivaju casto, a ktore kompilator ani optimizer nemaju
sancu napisat tak dobre, ako by to spravil znaly a inteligentny autor. a
prave take rutinky sa pri vysokom pocte opakovani vdaka babickovskemu
"bajtik ku bajtiku" moze vyplatit prepisat...

inak na zdrojaky sa uz tesim, posli linku!

Feri

-- 
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Brázda Pavel

Od: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 9. října 2003 13:46
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: ad. MZIX - lockovani Z-80

Hm, materialy o lockovani na Z80 jsou velmi zajimave.
UZIX resi svoje vnitrni kriticke sekce zakazanim/povolenim preruseni, cili na tom asi 
bude rozumne zapracovat.
Osetreni kritickych sekci neni ani ve funkcich volani jadra UZIXu 1.0.

Feri: Ano, tohle je otazka - jak velkou cast jadra ma smysl prepisovat do ASM. Nutno 
rict, ze HTC komilator je pri pouziti optimizeru velmi efektivni.
Je treba si uvedomit, ze prepsanim do assembleru docela vyrazne snizime udrzovatelnost 
projektu a zvysime jeho slozitost.
Asi neni pochyb o tom, ze veci blizke HW (napr. drivery FD, HD atd) je nutno nakodovat 
v ASM (nakonec tak to v UZIXu vetsinou je), ale je otazkou, jak postupovat ve zbytku 
jadra. Nechci tim rict, ze to nema smysl, ale rozhodne je to nutne dobre uvazit.

Jinak dale pripravuji zdrojaky, ktere budou zakladem MZIXu; brzy se objevi na 
SourceForge.

Fuzzy
-- 
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Brázda Pavel

Od: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [fifik@reality-janosek.cz]
Odesláno: 9. října 2003 11:15
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Rozhranie  centronics

ne, hacek jsem myslel taky jako problem, takze jediny problem byly ty
hacky, tj. haciky, vse ostatni bezelo hezky :))))

>
> :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
>
> nazorna ukazka jazykovej bariery!
>
>
> ceske haciky (slovensky makcene) neboli predmetom mir-ovej otazky. boli
> tym
> myslene problemy.
>
> osobne som videl rozchodeny sharp na nejakej epsonke, myslim ze okrem
> nejakeho specialneho kabla (myslim ze kvoli inverzii signalov alebo tak
> nejak) je sharpacke rozhranie totozne s centronixom.
>
> co sa tyka FETu, myslim ze existovali viacere specialne verzie, patchnute
> na konkretnu tlaciarne. nie som si isty, ci bude univerzalne chodit na
> akejkolvek tlacke.
>
> Feri
>
>
> --
> Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
> http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.html
>

-- 
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 9. října 2003 11:07
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Rozhranie  centronics

:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

nazorna ukazka jazykovej bariery!

ceske haciky (slovensky makcene) neboli predmetom mir-ovej otazky. boli tym
myslene problemy.

osobne som videl rozchodeny sharp na nejakej epsonke, myslim ze okrem
nejakeho specialneho kabla (myslim ze kvoli inverzii signalov alebo tak
nejak) je sharpacke rozhranie totozne s centronixom.

co sa tyka FETu, myslim ze existovali viacere specialne verzie, patchnute
na konkretnu tlaciarne. nie som si isty, ci bude univerzalne chodit na
akejkolvek tlacke.

Feri

-- 
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Brázda Pavel

Od: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [fifik@reality-janosek.cz]
Odesláno: 9. října 2003 10:10
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Rozhranie centronics

Jenom v cestine, ta se da vyloudit nekterymi programy, jako FET, jen na
nekterych tiskarnach.

Ale fungoval mi tisk na stare Hyundai 9pin i na Seikoshe 24pin,
takze hacky bych ani tak nevidel. Spis to bylo mile prekvapeni ;-)

Jde jen o to postavit redukci na Canon25pin ze sbernice na Sharpu, a muzes
tisknout.

M.Janosek

> Kedze som doma pred par rokmi krvopotne pozliepal dokopy manual k
> MZ-800 (Users guide) dozvedel som sa aj o tom ze tento komp moze
> pracovat na istej ihlickovej tlaciarni cez centronics rozhranie.
> Ake to ma haciky?
>
> mir-@post.cz
>
> --
> Potrebujete vice prostoru pro vase stranky?
> Ptejte se na http://sluzby.volny.cz/cs/product/ftp_paid
>
>
>
> --
> Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
> http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.html
>

-- 
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 9. října 2003 9:43
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Rozhranie centronics

Kedze som doma pred par rokmi krvopotne pozliepal dokopy manual k
MZ-800 (Users guide) dozvedel som sa aj o tom ze tento komp moze
pracovat na istej ihlickovej tlaciarni cez centronics rozhranie.
Ake to ma haciky?

mir-@post.cz

-- 
Potrebujete vice prostoru pro vase stranky?
Ptejte se na http://sluzby.volny.cz/cs/product/ftp_paid

-- 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 27. listopadu 2003 10:34
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: já nezahálím, jen ten čas...

25.10.2009

Zimní období přidává lidem práci navíc a tak není 
divu, že tempo konference upadá. 
Většinu poznámek a připomínek jsem adresoval 
Zdeňku Adlerovi při emailové konverzaci, řeší 
konkrétní potíže s vlastním prototypem kombo řadiče 
HDD+RD+audio převodník+RTC. Ale na nějaké 
příspěvky je ještě brzy, usnulo to nějak ve stadiu 
vývoje... 
Modul RTC jsem navrhl sám, je šitý na onen 
Zdeňkův prototyp. Nějaké příspěvky a návrhy okolo 
RTC tu byly už v minulosti, nakonec jsem navrhl 
verzi s obvodem pro I2C sběrnici, je to úsporné 
miniaturní řešení, počítá se "sdílením" baterie se 
Zdeňkovou verzí RD a je připraveno pro další 
přídavná zařízení (neslibnější by byl scan konvertor 
AverLogic pro připojení VGA monitoru k Sharpu, 
ale k tomu je ještě daleko). 
Konečně dorazily obvody 74HTC652 (ke smůle 
v pouzdře DIL24 wide), takže se ukáže, zda 
bude fungovat má megalomanská "full verze" 
řadiče HDD. Pokud uspěju, htm dokumentace 
a všeo! becný hw/sw popis bude vyhotoven na 
přelomu roku. 

Petr de Zviqov 

--  
Vyhrajte si pod stromeček domácí kino AKAI! 
Soutěž 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: Andrej Hradňanský (sharpemu@pandora.cz) [hradnansky@ttc.sk]
Odesláno: 9. října 2003 11:22
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Rozhranie centronics

25.10.2009

Ahoj, 

haciky to nema prakticky ziadne. Mam niekde doma urobeny jednoduchu redukciu z SHARP 
konektora  na DSUB25. Neviem ci ho najdem, ale urcite to mam poznacene v povodnom 
manuali (s kozmonautom) v tabulke toho sharp rozhrania (ktory signal na ktory) ak to niekto 
potrebuje som ochotny to pohladat. Inak som mal na to pripojenu ihlickovu tlaciaren ktoru 
vyrabala Tesla Vrable (emulovala epson)...Tu tlacku este stale volakde mam... :-)  

Andrej 

--  
To tu ještě nebylo! Nová Nokia 7600 - nevídaná koncepce mobilu! Čtěte na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:hradnansky@ttc.sk
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 1. prosince 2003 9:48
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: zdrojaky

25.10.2009

Mate nekdo zdrojaky k niposu? 

--  
Vyhrajte si pod stromeček domácí kino AKAI! 
Soutěž 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:david.luftner@campbell.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 14. října 2003 8:05
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prevodnik MZ-800 -> VGA monitor (LCD)

25.10.2009

 
Jen stručně, začíná topná sezóna a blíží se technická kontrola, takže 
komplexní popis IDE16 v htm je v nedohlednu (též připomínky k příspěvkům za poslední 
měsíc): 

Dokundamentace k obvodu je na //www.averlogic.com, ovšem pdf 
soubor je tak velký, že nešel přiložit do příspěvku konference. 
O tomto řešení jsem dumal už v létě, ale není čas, nejprve IDE atd. 
(už mám doma čtvrtý překopaný monitor EGA, takže to není ta 
nejakutnější věc). 
Programování ALC25x se děje skrze I^2C, což lze řešit připojením 
přes lpt nebo lépe prvkem začleněným v multiřadiči (kdysi dávno 
tu zazněl požadavek na obvod RTC a když jsem hledal úsporné 
řešení, našel jsem PCF obvod od Philipse -> právě pro I^C). 

Petr de Zviqov 

--  
To tu ještě nebylo! Nová Nokia 7600 - nevídaná koncepce mobilu! Čtěte na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
http://www.averlogic.com
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 9. října 2003 6:39
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: ad. MZIX - lockovani Z-80

25.10.2009

Mozna se Vam bude hodit povidani, ktere v sekci Speccy na Pandore pridal Pavel Cimbal. Tyka 
se lockovani Z-80 a s MZIXem tedy uzce souvisi: 

Pavel Cimbal (Zilog) piše: 

podotykam ze locky treba kodovat _atomicky_. 
kod typu: 
 
otestuj lock 
pokud nastaven odskoc nekam 
nastav lock 
..... 
zrus lock 
 
neni spravny. mezi sejmutim stavu locku a jeho nastavenim nesmi mit 
druhy subjekt (preruseni) moznost intervence. Jinak se stane, ze prvni 
sejme odemceny stav, a jeste nez ho obsadi, sejme ho i druhy a take 
obsadi -> kolize. 
 
Test a nastaveni musi probehnout atomicky, tj. jednim vrzem tam nacpat 
hodnotu LOCKED a zaroven nacist, co tam bylo. Typicky instrukce EX 
(mem),reg, TSL atd. Ty bohuzel Z80 nema. Jedine EX (SP),HL, ktera je 
ovsem zamyslena k necemu uuuplne jinemu. EI/DI je divne, muzeme prijit o 
preruseni, ktere ani nema s lockem co do cineni. Nastesti mame 
nepublikovane instrukce, konkretne rotace s kopii do registru: 
 
SCF 
RL (IX+N),A 
JR NZ,... 
 
Nastavim carry (chci zabrat lock), rotaci ho do bytu nasunu, a zaroven 
podle nenulove hodnoty A zjistim, ze ho uz nekdo! drzel, a nemam tedy 
narok pokracovat v sekci. Ma nasunuta jednicka tak jen potvrzuje 
okamzity stav a nijak nevadi. Pokud byl ale registr nulovy, nikdo lock 
nedrzel, a ma jednicka okamzite vsem potencialnim dalsim tazatelum 
zabrani vstoupit do teze sekce, jako jsem ja. Jednicku nikdy nevyroluji 
ven, protoze tam pri dotazu cpou svou dalsi. Jedine az na konci sekde 
dam LD (IX+N),0, sekci tim odblokuji. 
 
Toto nemusi byt kopirovanio na kazdem pocatku kriticke sekce, obvykle to 
vyusti v rutinu typu: 
 
LD A,#lock_no 
CALL SETLOCK 
z=free, nz=engaged 
 
LD A,#lock_no 
CALL UNLOCK 

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


- 
 
rutina pak uz udela : 
 
 
SETLOCK: push IX 
ld IX,locktable 
SCF 
codeplace: RL (ix+A),A 
pop IX 
ret 
 
UNLOCK: push IX 
ld ix,locktable 
ld (IX+A),0 
pop ix 
ret 
 
Coz snadno vyresime (adresace (ix+A) nexistuje) treba pomoci ld xl,a a 
zarovnanim tabulky na zacatek 256-stranky, nebo proste jen udanim 
nizsiho byte! (cela tedy v jedne strance - pro malou tabulku tedy zadne 
riziko ani omezeni, konkretni offset jeji polohy ve strance muzeme dat 
jako #DEFINE). Co vy na to? 
 
Z. 
 
Timto zdravim Prof. Doc. Pavla Tvrdika CSc., protoze nam velmi hezky a 
vtipne objasnil filozoficke zalezitosti kolem semaforu, lockovani a 
kodovani paralelnich systemu ;). Lockovani na Z-80 je pole neorane, a 
zajimaji mne vase nazory na tuto problematiku, hlavne vyvojarsky 
zainteresovanych lidi (baze, busy?). 
 
--  
PS: do konference Speccy je treba se prihlasit. 

zelez 

--  
To tu ještě nebylo! Nová Nokia 7600 - nevídaná koncepce mobilu! Čtěte na 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 

25.10.2009

http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Andrej Hradňanský (sharpemu@pandora.cz) [hradnansky@ttc.sk]
Odesláno: 9. října 2003 11:21
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Rozhranie centronics

25.10.2009

Ahoj, 

haciky to nema prakticky ziadne. Mam niekde doma urobeny jednoduchu redukciu z SHARP 
konektora  na DSUB25. Neviem ci ho najdem, ale urcite to mam poznacene v povodnom 
manuali (s kozmonautom) v tabulke toho sharp rozhrania (ktory signal na ktory) ak to niekto 
potrebuje som ochotny to pohladat. Inak som mal na to pripojenu ihlickovu tlaciaren ktoru 
vyrabala Tesla Vrable (emulovala epson)...Tu tlacku este stale volakde mam... :-)  

Andrej 

--  
To tu ještě nebylo! Nová Nokia 7600 - nevídaná koncepce mobilu! Čtěte na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:hradnansky@ttc.sk
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 9. října 2003 8:38
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: ad. MZIX - lockovani Z-80

hmmmmm....

musim uznat, velmi dobre si vysvetlil podstatu. skutocne som si pochutnal,
s napatim som cital od zaciatku do konca.

samozrejme s poskytnutymi navrhmi suhlasim (zarovnanie tabulky lockov na
0x##00 je rozumné, len aby bolo co dat do medzier :-); sample un/lock
rutina).

este sa chcem opytat: cital som o pokusoch kompilovat jadro v C. nepozeral
som este na zdrojaky, ale verim, ze iste partie by sa mohli prepisat do
ASM, co by IMO (najma ak sa pouzivaju ako INLINE) mohlo mat usporny efekt
(kazdy bajtik opakovany X vela krat = vela X bajtikov).

Zdravim!

Feri

-- 
Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.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:umze@szm.sk
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.html
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Brázda Pavel 

Od: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [jarspa@atlas.cz]
Odesláno: 8. října 2003 22:03
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Sharp na Invexu
Přílohy: 80028.JPG; 80029.JPG; 80030.JPG

25.10.2009

Ahoj všem, kteří využili návštěvy veletrhu Invex k návštěvě Sharp MZ klubu Brno v Lužánkách. Podrobnější 
informaci jistě poskytne Zdeněk Adler (co se předvádělo a zkoušelo), zde alespoň tři obrázky účastníků. 
  
Jára Špaček 

--  
To tu ještě nebylo! Nová Nokia 7600 - nevídaná koncepce mobilu! Čtěte na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:jarspa@atlas.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) [brazda.pavel@seznam.cz]
Odesláno: 8. října 2003 21:34
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Zbylé díly z prodeje - středa

25.10.2009

  
1x Sharp MZ-811 400,- Kč - je to ten vadný, při druhém ohledaní jsem zjistil vysunutý konektor od 
klávesnice, takže šance na to ze jede je velká. Pokud by to byla     vážnější vada, platí ta cena 200,- Kč 
    (bohužel je docela dost zažloutlý, a špinavý - spraví to zcela určité mýdlová voda - nemám zatím 
možnost to nachystat na prodej) 
2x Spodní kryt k MZ cena xx,-Kč  a možná i míň 
1x Vrchní kryt k MZ cena xx,-Kč a možná i míň 
1x Rozebraná klávesnice, už nevím proč, není na ni co by se pokazilo cena xx,-Kč a možná i míň 
  
2x2 Vram  MZ-1R25 - asi originál vytáhlá z vadných Mz 100,-Kč za pár 
2x Ram Disk Pezik nezálohovaný 512Kb   500,- Kč za pár 
    (jeho stav je 100%, žádný bastl, čistá profesionální práce - bez kapičky kalafuny) 
  
2x Plotr MZ-1P16 - mírně zažloutlý  400,-Kč  
    (po úpravě prokluzujících motorků) 
1x Plotr MZ-1R25 - je z něj vytáhlý kabel, mám dokonce i tušení, že v něm není DPS - cena xx,-
Kč možná mín, podle toho, co v něm je :-) 
    cca. 35x role papíru do plotru 150,- 
3x Držák na plotr MZ-1P16 na Mz-800  75,-Kč za kus 
1x Originální perka nerozbalené - 4 barvy v krytu, ty dám do rukou tomu, kdo mě ukecá   200,-Kč 
5x Joystick - v jakém stavu jsou bohužel ještě nevím, cena xx,- 
.... Nějaké Fd 1,44 4ks, Káble Video-Vf 5x  
  
- 2x samostatný mainboard bez io (Z.A. - myslim teď na tebe, nehodilo by se ti to, jsou tam vidět i cesty 
pod Io???) 
  
Vypájené všechny Io ze dvou vadných mb + pasivní součástky a konektory 
  
Z manuálů mám originál co se dodával (s tim kosmonautem) "PERSONAL COMPUTER 
BEDIENERHANDBUCHZ", a dále asi jeho kopii, mám dojem i jeho překlad do 
češtiny - to si nejsem jistej, při zájmu ještě upřesním. A potom: 
"SHARP NÁVOD K OBSLUZE" 
"KAPITOLA 6   PŘÍKAZY A INSTRUKCE JAZYKA BASIC" 
"PLOTTER PRINTER" 
"TISKÁRNA ZAPISOVAČ MZ-1P16" 
"MZ-232 INTERFACE   MZ-1E24". 
 
Dále návody a hesla k programům a hrám cca 30ks. - seznam nemám zpracovaný ... Flappy, Motty, 
MZP, Hry .... 
  
Místo pro předání je kdekoliv v Brně - v dosahu MHD bez předvedení, a nebo Starý Lískovec (Bohunická 
nemocnice) s ukázkou. 
Šharpíky prodávám bez software, ale na přání snad nějakou tu disketu stihnu okopírovat. 
Moje termíny pro předání jsou předběžně : Čtvrtek 17-20 kdekoliv v Brně včetně výstaviště 
                                                                Pátek  15-20 výstaviště - to jdu pravděpodobně na Invex 
  
Prosím volejte pro lepší domluvu na mobil +420 721 666 096 do 14:00 hodiny toho dne, abych mohl 
vše shromáždit, protože na i-mail mužu reagovat až večer 
  
Já osobně si myslím, že cena za kterou je prodávám je hodně nízká, ne že by za to železo dal někdo víc, 
ale mají určitou morální hodnotu. (((... nerad bych prodal někomu něco vadného, rád bych měl vše 
připravené a ozkoušené, ale uvědomil jsem si příležitost Invexu až v neděli. --- Rád dám na vše určitou 
záruku, i vrácení peněz - to jen pro jistotu pro Vás, u kterých dojde k předání někde v areálu výstaviště, 
případně za branami BVV.))) 
  
P.S. Předběžný zájem je o Mz-811, Ramdisk, Vram, Držák na plotr, samozřejmě o ty perka, plotr a papíry 
Bohužel, těm kteří se nedostanou do Brna se omlouvám, i když si díly zamluvily a mají o ně        

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:brazda.pavel@seznam.cz


velký zajem, ale bohužel dávám přednost těm, u kterých je domluvený přesný termín a místo předání. ( To 
platí pro tento týden, to co zbyde budu pokud možno posílat i poštou) 
  
tlf. mobil +420 721 666 096 
brazda.pavel@volny.cz 
brazda.pavel@seznam.cz 
pbrazda@netbox.cz 
Brázda Pavel 
Brno 
  

--  
To tu ještě nebylo! Nová Nokia 7600 - nevídaná koncepce mobilu! Čtěte na 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 

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) [brazda.pavel@seznam.cz]
Odesláno: 7. října 2003 23:58
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Zbylé díly z prodeje

25.10.2009

1x Sharp MZ-811 400,- Kč - je to ten vadný, při druhém ohledaní jsem zjistil vysunutý konektor od 
klávesnice, takže šance na to ze jede je velká. Pokud by to byla vážnější vada, platí ta cena 200,- Kč 
    (bohužel je docela dost zažloutlý, a špinavý - spraví to zcela určité mýdlová voda - nemám zatím 
možnost to nachystat na prodej) 
2x Spodní kryt k MZ cena xx,-Kč  a možná i míň 
1x Vrchní kryt k MZ cena xx,-Kč a možná i míň 
1x Rozebraná klávesnice, už nevím proč, není na ni co by se pokazilo cena xx,-Kč a možná i míň 
  
2x2 Vram  MZ-1R25 - asi originál vytáhlá s vadných Mz 100,-Kč 
2x Ram Disk Pezik nezálohovaný 512Kb   500,- Kč 
    (jeho stav je 100%, žádný bastl, čistá profesionální práce - bez kapičky kalafuny) 
  
2x Plotr MZ-1P16 - mírně zažloutlý  400,-Kč  
    (po úpravě prokluzujících motorků) 
1x Plotr MZ-1R25 - je z něj vytáhlý kabel, mám dokonce i tušení, že v něm není DPS - cena xx,-
Kč možná mín, podle toho, co v něm je :-) 
cca. 35x role papíru do plotru 150,- 
3x Držák na plotr MZ-1P16 na Mz-800  75,-Kč 
1x Originální perka nerozbalené - 4 barvy v krytu, ty dám do rukou tomu, kdo mě ukecá   200,-Kč 
5x Joystick - v jakém stavu jsou bohužel ještě nevím, cena xx,- 
.... Nějaké Fd 1,44 4ks, Káble Video-Vf 5x  
  
- 2x samostatný mainboard bez io (Z.A. - myslim teď na tebe, nehodilo by se ti to, jsou tam vidět i cesty 
pod Io???) 
  
Vypájené všechny Io ze dvou vadných mb + pasivní součástky a konektory 
  
Z manuálů mám originál co se dodával (s tim kosmonautem) "PERSONAL COMPUTER 
BEDIENERHANDBUCHZ", a dále asi jeho kopii, mám dojem i jeho překlad do 
češtiny - to si nejsem jistej, při zájmu ještě upřesním. A potom: 
"SHARP NÁVOD K OBSLUZE" 
"KAPITOLA 6   PŘÍKAZY A INSTRUKCE JAZYKA BASIC" 
"PLOTTER PRINTER" 
"TISKÁRNA ZAPISOVAČ MZ-1P16" 
"MZ-232 INTERFACE   MZ-1E24". 
 
Dále návody a hesla k programům a hrám cca 30ks. - seznam nemám zpracovaný ... Flappy, Motty, 
MZP, Hry .... 
Místo pro předání je kdekoliv v Brně - v dosahu MHD bez předvedení, a nebo Starý Lískovec (Bohunická 
nemocnice) s ukázkou. 
Šharpíky prodávám bez software, ale na přání snad nějakou tu disketu stihnu okopírovat. 
Moje termíny pro předání jsou předběžně : Středa 17-19 Sharp klub, centrum volného času Lužánky 
                                                                Čtvrtek 17-20 kdekoliv v Brně včetně výstaviště 
                                                                Pátek   15-20 výstaviště - to jdu pravděpodobně na Invex 
  
Prosím volejte pro lepší domluvu na mobil +420 721 666 096 do 14:00 hodiny toho dne, abych mohl 
vše shromáždit. 
  
Já osobně si myslím, že cena za kterou je prodávám je hodně nízká, ne že by za to železo dal někdo víc, 
ale mají určitou morální hodnotu. (((... nerad bych prodal někomu něco vadného, rád bych měl vše 
připravené a ozkoušené, ale uvědomil jsem si příležitost Invexu až v neděli. --- Rád dám na vše určitou 
záruku, i vrácení peněz - to jen pro jistotu pro Vás, u kterých dojde k předání někde v areálu výstaviště, 
případně za branami BVV.))) 
  
P.S. Předběžný zájem je o Mz-811, Ramdisk, Vram, Držák na plotr, samozřejmě o ty perka, plotr 
a papíry, manuál. 
        Bohužel, těm kteří se nedostanou do Brna se omlouvám, i když si díly zamluvily a mají o ně velký 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:brazda.pavel@seznam.cz


zájem, ale bohuźel dávam prioritu těm, u kterých je                     domluvený přesný termín a místo předání. 
( To platí pro tento týden, to co zbude budu pokud možno posílat i poštou) 
  
brazda.pavel@volny.cz 
brazda.pavel@seznam.cz 
pbrazda@netbox.cz 
Brázda Pavel 
Brno 
  

--  
To tu ještě nebylo! Nová Nokia 7600 - nevídaná koncepce mobilu! Čtěte na 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 

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 7. října 2003 14:39
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Snad finální řešení zálohovaného SRAM di sku

25.10.2009

Děkuju Davide za nápad - vypadá to zajímavě, ale už se nám to zároveň trochu zkomplikovalo. Nakonec 
jsem ještě přehodil vyhýbku a o víkendu jsem se pustil do stavby prototypu plnohodnotného 
zálohovaného ramdisku, který bude jen o něco složitější. Obsahovat by měl: 
  
5 x 74193 (4 jako přednastavitelný adresový čítač, poslední jako latch pro stránku RD) 
1 x SRAM 512K 
1 x EPROM jako dekodér adres (využitých mám 7 výstupů, takže v případě kombinace s IDE je nutná 
EPROM s organizací x16 bitů) 
1 x wachdog ADM695 (pouze v případě, pokud budeme chtít zálohovat - důležité pro ty, co disponují 
pouze magnetofonem) 
  
Celkem tedy 8 obvodů, s IDE to dělá 10 obvodů. 
Ještě k tomu použití EPROM - přijde mi to jako dost velké plýtvání (využije se cca. tisícina paměti). Pokud 
by tedy někdo dokázal naprogramovat obvody typu GAL (či podobné) tak aby měly alespoň 12 vstupů a 
15 výstupů (což je dost), bylo by to super - samozřejmně cena rozhoduje... Tuším že EPROM 27C1024 (v 
GM ani jiná s organizací x16 k sehnání není) je zhruba za 200 Kč a více (podle pouzdra). 
  
  
Zdeněk 

----- Original Message -----  
From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, October 06, 2003 8:56 PM 
Subject: Re: Re: Snad finální řešení zálohovaného SRAM di sku 
 
Zdravím trochu jsem předělal to schéma. 

IN F8h - reset obou čítačů 

OUT F8h - reset dolního čítače, horní čítač+1 

Dále posílám upravenou pravdivostní tabulku pro IDE varianta E pro ovládání HDD je použito 
6 výstupů a podle datasheetu 74543 je to plně kompatibilní s 8 výstupovým provedením E-cka. 
Myslím, že se dá ušetřit ještě jeden výstup o5 který může být nahrazen o1 jediná změna bude, 
že při OUT 79-7F se na D8-D15 objeví ty samá data jako D0-D7 a to by snad vadit nemělo. 
Tím vyjde na RD 2 resp 3 výstupy, ale pro to rozšířené zapojení jsou třeba 4. To je k vzteku. 
Co s tím. 

   

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.522 / Virová báze: 320 - datum vydání: 29.9.2003 

--  
To tu ještě nebylo! Nová Nokia 7600 - nevídaná koncepce mobilu! Čtěte na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 7. října 2003 20:52
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: Snad finální řešení zálohovaného SRAM disku

25.10.2009

Nešlo by snížit ten počet drátů na RD na 5? Pořád uvažuju o PAL22V10 - 12 vstupů, 10 výstupu 
(5 na IDE a 5 na RD), v GM stojí GAL22V10 nějakých 65 korun. 

Teoreticky pro RD by mělo 5 stačit: 

1 - CS SRAM + counter UP 

2 - uložení spodních 16 bitů adresy (193 - [1,2,3,4]) 

3 - uložení horních 4 bitů adresy (193 - [5]) 

4 - reset 193 [1,2,3,4] 

5 - reset 193 [5] 

Neuděláš něco jako pravdivostní tabulku? 

D. 

--  
To tu ještě nebylo! Nová Nokia 7600 - nevídaná koncepce mobilu! Čtěte na 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: 7. října 2003 14:55
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[3]: Snad finální řešení zálohovaného  S RAM di sku

Dobrý den,
7. října 2003, 15:39:02, napsal jste:

Ty epromky by se daly vytahat ze starych materbordu tam mislim byly
x*16 bitu ten gall to by byl problem mislim ze s touto organizaci asi
tezko bude.
Nevim na co by byl ramdisk romdisk na nabootovani hdd by mnel stacit,
i majitele kazetaku mislim by mneli mit v pocitaci kdyz si koupi tento
radic harddisk.
falcen99

ZAspc> Děkuju Davide za nápad - vypadá to zajímavě, ale už se nám to zároveň trochu 
zkomplikovalo. Nakonec jsem ještě přehodil vyhýbku a o víkendu jsem se pustil do 
stavby prototypu plnohodnotného
ZAspc> zálohovaného ramdisku, který bude jen o něco složitější. Obsahovat by měl:

ZAspc> 5 x 74193 (4 jako přednastavitelný adresový čítač, poslední jako latch pro 
stránku RD)
ZAspc> 1 x SRAM 512K
ZAspc> 1 x EPROM jako dekodér adres (využitých mám 7 výstupů, takže v případě 
kombinace s IDE je nutná EPROM s organizací x16 bitů)
ZAspc> 1 x wachdog ADM695 (pouze v případě, pokud budeme chtít zálohovat - důležité 
pro ty, co disponují pouze magnetofonem)

ZAspc> Celkem tedy 8 obvodů, s IDE to dělá 10 obvodů.
ZAspc> Ještě k tomu použití EPROM - přijde mi to jako dost velké plýtvání (využije se 
cca. tisícina paměti). Pokud by tedy někdo dokázal naprogramovat obvody typu GAL (či 
podobné) tak aby měly
ZAspc> alespoň 12 vstupů a 15 výstupů (což je dost), bylo by to super - samozřejmně 
cena rozhoduje... Tuším že EPROM 27C1024 (v GM ani jiná s organizací x16 k sehnání 
není) je zhruba za 200 Kč a více
ZAspc> (podle pouzdra).

ZAspc> Zdeněk
ZAspc>   ----- Original Message ----- 
ZAspc>   From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) 
ZAspc>   To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
ZAspc>   Sent: Monday, October 06, 2003 8:56 PM
ZAspc>   Subject: Re: Re: Snad finální řešení zálohovaného SRAM di sku

ZAspc>   Zdravím trochu jsem předělal to schéma.

ZAspc>   IN F8h - reset obou čítačů

ZAspc>   OUT F8h - reset dolního čítače, horní čítač+1

ZAspc>   Dále posílám upravenou pravdivostní tabulku pro IDE varianta E pro ovládání 
HDD je použito 6 výstupů a podle datasheetu 74543 je to plně kompatibilní s 8 
výstupovým provedením E-cka. Myslím,
ZAspc> že se dá ušetřit ještě jeden výstup o5 který může být nahrazen o1 jediná změna 
bude, že při OUT 79-7F se na D8-D15 objeví ty samá data jako D0-D7 a to by snad vadit 
nemělo. Tím vyjde na RD 2
ZAspc> resp 3 výstupy, ale pro to rozšířené zapojení jsou třeba 4. To je k vzteku. Co 
s tím.

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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ZAspc>   ---
ZAspc>   Odchozí zpráva neobsahuje viry.
ZAspc>   Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
ZAspc>   Verze: 6.0.522 / Virová báze: 320 - datum vydání: 29.9.2003

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.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 Brázda (sharpemu@pandora.cz) [brazda.pavel@seznam.cz]
Odesláno: 6. října 2003 20:42
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Prodám díly

25.10.2009

  
Omlouvám se všem za pozdější reakce, ale k poště se dostanu až večer. 
  
Pro velký zájem (který jsem vůbec nečekal) se ozývám s upřesněním: 
  
1x Sharp MZ-821 s Vram 500,- Kč 
1x Sharp MZ-811 asi vadný, opravdu jsem neměl čas ho rozdělat, vím že pípne, ale led na klávesnici 
nesvítí - možná maličkost - nevím   200,-Kč 
    (bohužel Šharpíci jsou docela dost zažloutlý, a špinaví - spraví to zcela určité mýdlová voda - nemám 
zatím možnost to nachystat na prodej) 
    (u 821 je v perfektním stavu klávesnice, sám jsem byl překvapenej, běhá jak klávesnice na PC) 
    ... možná mám ve sklepě kryt v lepším stavu z vadného Mz - na přání můžu dodat 
     
2x2 Vram  MZ-1R25 - asi originál vytáhlá s vadných Mz  100,-Kč 
1x Řadič Fd upravený na HD systém 1,44Mb, Hořava   800,- Kč 
    (jeho stav je 100%, žádný bastl, čistá profesionální práce - bez kapičky kalafuny s WD 2797 a eprom - 
dlouhé provedení  
1x Ram Disk Pezik nezálohovaný 512Kb   500,- Kč 
    (jeho stav je 100%, žádný bastl, čistá profesionální práce - bez kapičky kalafuny) 
  
3x Plotr MZ-1P16 - mírně zažloutlý  400,-Kč  
    (po úpravě prokluzujících motorků) 
4x Držák na plotr MZ-1P16 na Mz-800  75,-Kč 
     Bedna papírů jak bílé, tak zelené přip. červené proužkované 150,-Kč za bednu, případně při odběru 
menšího množství poměrová sleva 
     originální perka nerozbalené a rozbalené - 4 barvy v krytu, ty dám do rukou tomu, kdo mě ukecá   
200,-Kč 
  
Vzhledem k tomu, že jsme limitovaní Invexem tj. do pátku budu muset upřednostnit vážné zájemce s 
termínem převzetí, aby mě v pátek nezůstaly neprodané sestavy, ne že by mě to těšilo prodávat 
Šharpíky, ale nejsou moje, jsou mého otce. 
  
Místo pro předání je kdekoliv v Brně - v dosahu MHD bez předvedení, a nebo bydliště Komárov, případně 
Starý Lískovec (Bohunická nemocnice) s ukázkou. 
Šharpíky prodávám bez software, ale na přání snad nějakou tu disketu stihnu okopírovat. 
Moje termíny pro předání jsou předběžně : Úterý   17-20 kdekoliv v Brně včetně výstaviště 
                                                                Středa 17-19 Sharp klub, centrum volného času Lužánky 
                                                                Čtvrtek 17-20 kdekoliv v Brně včetně výstaviště 
                                                                Pátek   15-20 výstaviště - to jdu pravděpodobně na Invex 
  
Prosím volejte pro lepší domluvu na mobil +420 721 666 096 do 14:00 hodiny toho dne, abych mohl 
vše shromáždit, mám to na dvou místech. 
  
Já osobně si myslím, že cena za kterou je prodávám je hodně nízká, ne že by za to železo dal někdo víc, 
ale mají určitou morální hodnotu. (((... nerad bych prodal někomu něco vadného, rád bych měl vše 
připravené a ozkoušené, ale uvědomil jsem si příležitost Invexu až v neděli. Příští rok se lépe nachystám. 
mám asi ještě nějaké joysticky, vadné klávesnice, kryty, zdroje, kabeláž, dokumentaci, io z rozebraných 
MZ... --- Rád dám na vše určitou záruku, i vrácení peněz - to jen pro jistotu pro Vás, u kterých dojde k 
předání někde v areálu výstaviště, případně za branami BVV.))) 
  
Ps: Na závěr taková malá perlička - pokud nestihnu ofotit ty nerozbalené perka do plotru, chtěl bych po 
novém šťastném majiteli poslat foto, nabídnu ho Zdeňkovi, třeba najdou své místo na jeho stránkách .... 
Co ty na to Zdeňku???  Vypadají super - téměř komunisticky. 
  
brazda.pavel@volny.cz 
brazda.pavel@seznam.cz 
pbrazda@netbox.cz 
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Brázda Pavel 
Brno 
  

--  
To tu ještě nebylo! Nová Nokia 7600 - nevídaná koncepce mobilu! Čtěte na 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: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 3. října 2003 8:35
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: INVEXOVÝ SHARP-KLUB (hezky č  esky)

Tome, čti pozorně - Mirka jsem hned opravil, Invexové setkání bude
samozřejmně 8.10.2003, všichni jsou vítáni...

Z.

----- Original Message ----- 
From: <Tomas.Voltr@uhk.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Friday, October 03, 2003 9:21 AM
Subject: RE: INVEXOVÝ SHARP-KLUB (hezky č esky)

>
> 12. října ?  To už bude dávno po invexu :-))

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.522 / Virová báze: 320 - datum vydání: 29.9.2003

-- 
Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.html
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Brázda Pavel

Od: Tomas.Voltr@uhk.cz (sharpemu@pandora.cz) [Tomas.Voltr@uhk.cz]
Odesláno: 3. října 2003 8:22
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: INVEXOVÝ SHARP-KLUB (hezky č esky)

Přílohy: winmail.dat

winmail.dat (5 kB)

12. října ?  To už bude dávno po invexu :-))

-----Původní zpráva----- 
Od: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [mailto:jarspa@atlas.cz] 
Odesláno: čt 2.10. 2003 23:48 
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
Kopie: 
Předmět: Re: INVEXOVÝ SHARP-KLUB (hezky česky)

Aby nedošlo k bloudění místo v Lužánkách někde na brněnské přehradě, tak k
Mirkově poznámce dodávám, že do tramvaje č. 1 od hlavního nádraží (a rovněž
z výstaviště) je třeba nastoupit ve směru ŘEČKOVICE a nikoli  Bystrc-Ečerova
(to je opačný směr) !!!

Jára Špaček

----- Původní zpráva -----
Od: "Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz)" <bomi@centrum.cz>
Komu: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Odesláno: 2. října 2003 10:07
Předmět: INVEXOVÝ SHARP-KLUB (hezky česky)

>
> Všichni SHARPisti pozor!
>
> V rámci veletrhu Invex 6.10 - 10.10.2003 proběhne ve středu
> 12.10.2003 od 17:00 hodin mimořádné "Invexové" setkání v SHARP-klubu.
> Máte tedy jedinečnou příležitost navštívit hned dvě akce najednou.
>
> SHARP klub bude probíhat v suterénu Domu dětí a mládeže v parku
> Lužánky od 17:00. Z hlavního nádraží se lze dopravit tramvají č. 1,
> směr Bystrc-Ečerova, zastávka Antonínský, nebo Pionýrská, která jezdí
> také k výstavišti, takže to máte bez přestupu!
>
> Návštevu zatím přislíbili: Zdeněk Adler, Tibor Varga (autor MZ Music
> 3.0 a 4.0)
>
> Všichni jste srdečně zváni.
>
>
>
>
>
>
> --
> Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
>
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.html
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>
>

--
Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.html

-- 
Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.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: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [jarspa@atlas.cz]
Odesláno: 2. října 2003 22:49
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: INVEXOVÝ SHARP-KLUB (hezky česky)

Aby nedošlo k bloudění místo v Lužánkách někde na brněnské přehradě, tak k
Mirkově poznámce dodávám, že do tramvaje č. 1 od hlavního nádraží (a rovněž
z výstaviště) je třeba nastoupit ve směru ŘEČKOVICE a nikoli  Bystrc-Ečerova
(to je opačný směr) !!!

Jára Špaček

----- Původní zpráva ----- 
Od: "Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz)" <bomi@centrum.cz>
Komu: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Odesláno: 2. října 2003 10:07
Předmět: INVEXOVÝ SHARP-KLUB (hezky česky)

>
> Všichni SHARPisti pozor!
>
> V rámci veletrhu Invex 6.10 - 10.10.2003 proběhne ve středu
> 12.10.2003 od 17:00 hodin mimořádné "Invexové" setkání v SHARP-klubu.
> Máte tedy jedinečnou příležitost navštívit hned dvě akce najednou.
>
> SHARP klub bude probíhat v suterénu Domu dětí a mládeže v parku
> Lužánky od 17:00. Z hlavního nádraží se lze dopravit tramvají č. 1,
> směr Bystrc-Ečerova, zastávka Antonínský, nebo Pionýrská, která jezdí
> také k výstavišti, takže to máte bez přestupu!
>
> Návštevu zatím přislíbili: Zdeněk Adler, Tibor Varga (autor MZ Music
> 3.0 a 4.0)
>
> Všichni jste srdečně zváni.
>
>
>
>
>
>
> -- 
> Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
>
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.html
>
>

-- 
Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.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: 2. října 2003 12:39
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: INVEXOVÝ SHARP-KLUB

Čaute Sharpisti,
Tuším to dopadlo ako minulý rok - keďže cestujem do Brna na Invex

počas dní pre odbornú verejnosť (aj keď to sme vlastne my všetci, nie?), tak
sa opäť míňame. Čo sa dá robiť, dobre sa bavte, povymieňajte skúsenosti a
urobte veľa fotiek, aby sme aj ostatní videli, o čo sme prišli. A
nezabudnite, že Sharp bol vždy príjemná tichá a kompaktná mašinka, pri
ktorej sa dalo stráviť spústu času.

Majte sa

Roman.

> -----Original Message-----
> From: Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) [SMTP:bomi@centrum.cz]
> Sent: 2. októbra 2003 9:57
> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> Subject: INVEXOVÝ SHARP-KLUB
> 
> 
> Víichni SHARPisti pozor!
> 
> V rímci veletrhu Invex 6.10 - 10.10.2003 probŠhne ve stÖedu 12.10.2003 
> od 17:00 hodin mimoÖídnř "Invexovř" setkín§ v SHARP-klubu. Míte tedy 
> jedineĺnou pÖ§leitost navít§vit hned dvŠ akce najednou.
> 
> SHARP klub bude prob§hat v suterřnu Domu dŠt§ a mlídee v parku 
> Luínky od 17:00. Z hlavn§ho nídra§ se lze dopravit tramvaj§ ĺ. 1, 
> smŠr Bystrc-Eĺerova, zastívka Anton§nsk, nebo Pionrskí, kterí jezd§ 
> takř k vstaviíti, take to míte bez pÖestupu!
> 
> Nívítevu zat§m pÖisl§bili: ZdenŠk Adler, Tibor Varga (autor MZ Music 
> 3.0 a 4.0)
> 
> Víichni jste srdeĺnŠ zvíni.
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> -- 
> Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
> http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia760003092
> 5.html

-- 
Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.html
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 2. října 2003 11:01
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: INVEXOVÝ SHARP-KLUB (hezky česky)

Díky Mirkovi za pěkné pozvání, sám jenom doplním, že v Domě dětí a mládeže
nás najdete tak, že hned po vchodu do budovy se dáte vlevo, projdete dlouhou
chodbou až nakonec, zabočíte doprava, sejdete po schodech do suterénu, dáte
se rovně,  projdete modelářskou klubovnou a narazíte na MZ klub. Kdyby to
přeci jen někdo nenašel, jistě vám ráda pomůže paní sedící hned u pultu po
vchodu do budovy.
Proběhne jako vždy diskuze o všem možném či nemožném co se děje okolo
Sharpa, pokud bude zájem, můžu donést na ukázku funkční IDE16 rozhraní s
nějakou tou CDROM, CF a HDD + připravovaný zálohovaný Ramdisk. K dispozici
máme celkem 4x MZ-821 v plné výbavě (FDD, RD), takže o počítače nouze také
nebude.
Pokud by tedy někdo spojil užitečné s příjemným a navštívil by Brno ve
středu 8.10.2003 (Pozor, Mirek napsal chybně 12.10.2003 - neděle), tak ať mi
dá určitě vědět - poskytnul bych pak případným zájemcům podrobnou mapku,
případně i další informace.

Zdeněk

----- 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 02, 2003 10:07 AM
Subject: INVEXOVÝ SHARP-KLUB (hezky česky)

>
> Všichni SHARPisti pozor!
>
> V rámci veletrhu Invex 6.10 - 10.10.2003 proběhne ve středu
> 12.10.2003 od 17:00 hodin mimořádné "Invexové" setkání v SHARP-klubu.
> Máte tedy jedinečnou příležitost navštívit hned dvě akce najednou.
>
> SHARP klub bude probíhat v suterénu Domu dětí a mládeže v parku
> Lužánky od 17:00. Z hlavního nádraží se lze dopravit tramvají č. 1,
> směr Bystrc-Ečerova, zastávka Antonínský, nebo Pionýrská, která jezdí
> také k výstavišti, takže to máte bez přestupu!
>
> Návštevu zatím přislíbili: Zdeněk Adler, Tibor Varga (autor MZ Music
> 3.0 a 4.0)
>
> Všichni jste srdečně zváni.
>
>
>
>
>
>
> -- 
> Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
>
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.html
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.522 / Virová báze: 320 - datum vydání: 29.9.2003
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-- 
Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.html
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 2. října 2003 10:49
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: WD2797

Nový WD2797 byl k dostání cca do roku 1995-6 v prodejnách GM Electronics, v
současné době už asi těžko. Jedno z řešení je návštěva nějakého počítačového
vrakoviště kde lze tento obvod když máte štěstí občas najít, většinou byl
používaný tuším ve slušovických TNS, ovšem pouze v určitých typech. Sám jsem
jich takto asi před 5-ti roky pár koupil, teď už mám však bohužel poslední
obvod v řadiči...

Zdenek

> Zdravím vsetkých,
> kde by som mohol zohnat WD2797?
> Odissiel spolu s mojim radicon pri laborovani
> cca. v roku 1991. Rozmyslam o znuvurozchodeni...
>
> Vdaka za info.
>
> Andrej Hradnansky

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.522 / Virová báze: 320 - datum vydání: 29.9.2003

-- 
Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.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: Andrej Hradňanský (sharpemu@pandora.cz) [Hradnansky@ttc.sk]
Odesláno: 2. října 2003 10:18
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: WD2797

Zdravím vsetkých,
kde by som mohol zohnat WD2797?
Odissiel spolu s mojim radicon pri laborovani
cca. v roku 1991. Rozmyslam o znuvurozchodeni...

Vdaka za info.

Andrej Hradnansky

-- 
Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.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: 2. října 2003 9:08
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: INVEXOVÝ SHARP-KLUB (hezky česky)

Všichni SHARPisti pozor!

V rámci veletrhu Invex 6.10 - 10.10.2003 proběhne ve středu 
12.10.2003 od 17:00 hodin mimořádné "Invexové" setkání v SHARP-klubu. 
Máte tedy jedinečnou příležitost navštívit hned dvě akce najednou.

SHARP klub bude probíhat v suterénu Domu dětí a mládeže v parku 
Lužánky od 17:00. Z hlavního nádraží se lze dopravit tramvají č. 1, 
směr Bystrc-Ečerova, zastávka Antonínský, nebo Pionýrská, která jezdí 
také k výstavišti, takže to máte bez přestupu!

Návštevu zatím přislíbili: Zdeněk Adler, Tibor Varga (autor MZ Music 
3.0 a 4.0)

Všichni jste srdečně zváni.

-- 
Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.html
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 6. října 2003 19:56
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Snad finální řešení zálohovaného SRAM di sku
Přílohy: sram-zal.gif; ide16_E_s_PAL_a_RD.xls

25.10.2009

Zdravím trochu jsem předělal to schéma. 

IN F8h - reset obou čítačů 

OUT F8h - reset dolního čítače, horní čítač+1 

Dále posílám upravenou pravdivostní tabulku pro IDE varianta E pro ovládání HDD je použito 6 
výstupů a podle datasheetu 74543 je to plně kompatibilní s 8 výstupovým provedením E-cka. 
Myslím, že se dá ušetřit ještě jeden výstup o5 který může být nahrazen o1 jediná změna bude, že 
při OUT 79-7F se na D8-D15 objeví ty samá data jako D0-D7 a to by snad vadit nemělo. Tím 
vyjde na RD 2 resp 3 výstupy, ale pro to rozšířené zapojení jsou třeba 4. To je k vzteku. Co s 
tím. 

--  
To tu ještě nebylo! Nová Nokia 7600 - nevídaná koncepce mobilu! Čtěte na 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: Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) [bomi@centrum.cz]
Odesláno: 2. října 2003 8:57
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: INVEXOVÝ SHARP-KLUB

Víichni SHARPisti pozor!

V rímci veletrhu Invex 6.10 - 10.10.2003 probŠhne ve stÖedu 12.10.2003 
od 17:00 hodin mimoÖídnř "Invexovř" setkín§ v SHARP-klubu. Míte tedy 
jedineĺnou pÖ§leitost navít§vit hned dvŠ akce najednou.

SHARP klub bude prob§hat v suterřnu Domu dŠt§ a mlídee v parku 
Luínky od 17:00. Z hlavn§ho nídra§ se lze dopravit tramvaj§ ĺ. 1, 
smŠr Bystrc-Eĺerova, zastívka Anton§nsk, nebo Pionrskí, kterí jezd§ 
takř k vstaviíti, take to míte bez pÖestupu!

Nívítevu zat§m pÖisl§bili: ZdenŠk Adler, Tibor Varga (autor MZ Music 
3.0 a 4.0)

Víichni jste srdeĺnŠ zvíni.

-- 
Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.html
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 1. prosince 2003 12:31
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: zdrojaky

25.10.2009

muzes mi ty zdrojaky poslat? 

Jak dostat diskety z Sharpa do pc (tak daleko jsem se nedostal) :-((. 

--  
Vyhrajte si pod stromeček domácí kino AKAI! 
Soutěž 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: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 1. října 2003 19:58
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[2]: Snad finální řešení zálohovaného SR AM disku

Dobrý den,
1. října 2003, 19:31:53, napsal jste:
Obvody pal  PALCE22V10  jsou maskou programovane zakaznicke obvody tj nedaji se
preprogramovat.
falcen99

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.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 Brázda (sharpemu@pandora.cz) [brazda.pavel@seznam.cz]
Odesláno: 5. října 2003 22:42
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Prodam

25.10.2009

Prodam 
  
1x Sharp MZ-821 
1x Sharp MZ-811 
1x Sharp MZ-811 - vadny 
  
2x Vram  MZ-1R25 
1x Radic Fd upraveny na HD system Horava 
1x Ram Disk Pezik 512Kb 
  
3x Plotr MZ-1P16 
3x Drzak na plotr MZ-1P16   -   papiry, originalni tuzky (nerozbalene) 
  
2x Fd 3,5 1,44Md 
  
brazda.pavel@volny.cz 
Brazda Pavel 
Brno 
  

--  
To tu ještě nebylo! Nová Nokia 7600 - nevídaná koncepce mobilu! Čtěte na 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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mailto:brazda.pavel@volny.cz
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Brázda Pavel 

Od: Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) [brazda.pavel@seznam.cz]
Odesláno: 5. října 2003 22:42
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Prodam

25.10.2009

Prodam 
  
1x Sharp MZ-821 
1x Sharp MZ-811 
1x Sharp MZ-811 - vadny 
  
2x Vram  MZ-1R25 
1x Radic Fd upraveny na HD system Horava 
1x Ram Disk Pezik 512Kb 
  
3x Plotr MZ-1P16 
3x Drzak na plotr MZ-1P16   -   papiry, originalni tuzky (nerozbalene) 
  
2x Fd 3,5 1,44Md 
  
brazda.pavel@volny.cz 
Brazda Pavel 
Brno 
  

--  
To tu ještě nebylo! Nová Nokia 7600 - nevídaná koncepce mobilu! Čtěte na 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:(sharpemu@pandora.cz)
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 2. října 2003 7:58
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Snad finální řešení zálohovaného SRAM di sku

25.10.2009

Ahoj, 
  
nad tímto řešením jsem také uvažoval (vstup druhého čítače 74HC4040 by se používal k inkrementaci 
stránky RD třeba pomocí instrukce IN A,(FA), pomocí instrukce IN A,(F8) by se nulovaly společně jak 
čítač adresový, tak i čítač stránky), ale mělo by to opět nejaké nevýhody - nejen zmiňovaná velikost 
stránky pouhé 4 KB, ale i zvýšení počtu obvodů: měl jsem totiž záměr řadič udělat s Petrovou variantou 
"B" která mi funguje se všemi IDE zařízeními (vč. disků WD a IBM) a navíc nabízí přesně 2 volné výstupy 
z EPROM, takže se dá celé zapojení RD+IDE realizovat "pouhými" 8-mi obvody. Řešením by mohlo být 
použití EPROM s 16-ti výstupy, ovšem když jsem se pídil po její dostupnosti, tak jsem moc neuspěl. Také 
se mi nechce zbytečně zatěžovat sběrnici ještě jednou EPROM, případně adresovým dekodérem 
74HC138. 
Ještě mi hlavou probleskuje, že by šlo využít IN (F8) pro reset a OUT (F8) pro zápis stránky, která by se 
přepsala do jednoho dvojiteho KO-D (třeba 74HC74), čímž bychom získali adresovatelnost po 128 KB 
(horní 2 adresové vodiče SRAM). Znamenalo by to sice asi další 2 obvody, které by ale v SMD variantě 
moc místa na desce sebrat neměly. 
Předem díky za veškeré připomínky a návrhy, které uvítám co možná nejrychleji - spousta schopných 
programátorů už čeká na definitivní verzi ramdisku, aby se mohl zahájit vývoj podpůrného softwaru. Já 
sám bych rád zhotovil první prototyp už do konce tohoto měsíce... 
  
Zdeněk 
  

----- Original Message -----  
From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Wednesday, October 01, 2003 7:31 PM 
Subject: Re: Snad finální řešení zálohovaného SRAM disku 
 
Velmi se mi líbí tvoje zapojení a určitě si ho udělám jen bych měl jeden návrh. 

Místo druhého čítače dát jen registr velikost prostoru pro studený start se sice sníží jen na 4 kB 
ale bude zase lepší adresovatelnost a rychlejší přístup k celému RD. Třeba by tam šel použít 
obvod 273 ten má reset (nebo 2x 193 což ovšem zvedne počet obvodů ale adresovatelnost 
zůstane). 

A adresovat třeba takhle: 

IN F8 - reset čítače, reset 273 (193) 

OUT F8 - reset čítače, uložení do 273 (193) 

IN F9 a OUT FA podle originálu. 

Potřeba řídících signálů se sice zvedne na 4 ale našel jsem tady na deskách cca 30 obvodu 
PALCE22V10 v paticích. Když budu počítat 12 vstupů a 6 výstupů pro IDE a 4 pro RD je to 
akorát. 

Bohužel ho sám nedokážu naprogramovat tak i ten zkušební který mi naprogramuje kamarád 
budu mít až kdoví kdy. Pokud někdo máte možnost si nechat někde poblíž naprogramovat ten 
čip, pošlu vám ho grátis i se souborem pro nahrání. 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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D. 

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.522 / Virová báze: 320 - datum vydání: 29.9.2003 

--  
To tu ještě nebylo! Nová Nokia 7600 - nevídaná koncepce mobilu! Čtěte na 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 

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 2. října 2003 7:24
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re[2]: Snad finální řešení zálohovaného SR AM disku
Přílohy: 22V10.gif

25.10.2009

Tak "CE=CMOS Electrically Eraseble" neznamená že jdou přeprogramovat? To je škoda. :-((. 

D. 

--  
To tu ještě nebylo! Nová Nokia 7600 - nevídaná koncepce mobilu! Čtěte na 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: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 1. října 2003 18:32
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Snad finální řešení zálohovaného SRAM disku

25.10.2009

Velmi se mi líbí tvoje zapojení a určitě si ho udělám jen bych měl jeden návrh. 

Místo druhého čítače dát jen registr velikost prostoru pro studený start se sice sníží jen na 4 kB 
ale bude zase lepší adresovatelnost a rychlejší přístup k celému RD. Třeba by tam šel použít 
obvod 273 ten má reset (nebo 2x 193 což ovšem zvedne počet obvodů ale adresovatelnost 
zůstane). 

A adresovat třeba takhle: 

IN F8 - reset čítače, reset 273 (193) 

OUT F8 - reset čítače, uložení do 273 (193) 

IN F9 a OUT FA podle originálu. 

Potřeba řídících signálů se sice zvedne na 4 ale našel jsem tady na deskách cca 30 obvodu 
PALCE22V10 v paticích. Když budu počítat 12 vstupů a 6 výstupů pro IDE a 4 pro RD je to 
akorát. 

Bohužel ho sám nedokážu naprogramovat tak i ten zkušební který mi naprogramuje kamarád 
budu mít až kdoví kdy. Pokud někdo máte možnost si nechat někde poblíž naprogramovat ten 
čip, pošlu vám ho grátis i se souborem pro nahrání. 

D. 

--  
To tu ještě nebylo! Nová Nokia 7600 - nevídaná koncepce mobilu! Čtěte na 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: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 30. září 2003 7:15
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: hromadná odpověď na dotazy z 29.9. 03

25.10.2009

to David Luftner: 

Obsah dekodéru Eprom jsem optimalizoval jen 
do té míry, abych se "vešel" do osmi bitových 
výstupů, které jsou k dispozici. Dalšího 
"ztotožňování" signálů jsem se obával kvůli 
snížení spolehlivosti (epromka není primárně 
stavěná na to, aby jeden její výstup budil 
mnoho vstupů připojených IC). Další obvody jako 
jsou Schmittovy tvarovače a výkonové budiče 
by přidaly řadiči na počtu součástek. Proto 
doporučuju celou Eprom pro single řadič IDE, 
pro dual verzi paměť 64Kx16 27(29)C1024 
s 16ti výstupy. 

Pro další zařízení se v "maximálním módu" 
hodí opět 27(29)C1024 (příkladně): 
5 vývodů (full verze ramdisku) 
3 vývody (FDD) 
1 vývod (SIO) 
7 vývodů (rezerva např. RTC, buď paralelní 
          nebo I2C - využitelné obecně, 
          manipulace se stránkovanou ROM atd. 
          podle chuti a konkrétní sestavy hw) 

 
to Fuzzy: 

výrok "šijeme přece HDD do koncepce CP/M, jako kdyby to 
byla disketa" byl myšlen tak, že nejprve tu byl CP/M 
Lamač s disketou a NIPOS měl být (bude) jeho evolučním 
vylepšením o HDD při zachování všech možností CP/M; 
jeho použití v jiných projektech to samozřejmě nebrání 

 
to Zdeněk Adler: 

já bych dal přednost univerzálnosti, kdyby měl 
"ramdisk lite" dekodér v podobě 29C512 PLCC32, zvedne se 
cena o pouhou 50ku, větší místo to nezabere a umožní to 
konvenční ovládání skrze porty F8-FAh (pokud toto nelze, 
bylo by seriózní, kdyby obslužný program testoval druh 
RD, zda poslouchá přes F8h a IN/OUT F9h nebo zabírá 
na celém rozsahu F8-FAh (možná i E9, EA, EBh), aby 
mohly být využity již hotové RD, takovému uživateli stačí 
jen mini deska s řadičem HDD 

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


"pospíchej pomalu" podtrhuju dvakrát u IDE16, kdo je 
definitivně rozhodnut pro 74xx543, nemá cenu mu to vymlouvat, 
všechny verze A, B, C, E se liší vždy jen o dva, tři drátky 
(osobně se mi zdá nejbytelnější "supersoufázové" Ečko, 
co na to betatesteři???); rozhodně ovšem otestuju Dčko 
s obvody 74xx652 (cena, dostupnost, SMD verze), s jeho 
schopností pracovat se /SELS porty by rovněž měly softy 
počítat (vyčlenit si prostor) 

můj megalomanský projekt 4 in 2 (dual HDD, RD do 16MB, 
SIO, FDD) je dál ve vývoji, pokud budou nové softy 
počítat s teoretickými maximy a různými množinami portů 
(RD), budu rád 

RD: volím 30ti pinové SIM, je jich dost a za nulovou cenu 
(i když kýžené 4MB moduly jsou málo vidět a nové patice 
téže), zálohování baterií neřeším (CF karta, HDD), je 
to věc dlouhodobého vývoje po testech HDD "D" 

i o takovém švýcarském kapitalistickém přepychu jako je 
RTC jsem uvažoval, ale načrtnu si ho až naposled, 
možností je víc 

Petr de Zviqov 

--  
To tu ještě nebylo! Nová Nokia 7600 - nevídaná koncepce mobilu! Čtěte na 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 

25.10.2009

http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 29. září 2003 7:59
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: o nových O.S., HDD, RD atd.

25.10.2009

A ještě jedna fotka z testování prototypu (cca 650 KB): http://mz-800.aktualne.cz/P9280030.JPG 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.521 / Virová báze: 319 - datum vydání: 23.9.2003 

--  
To tu ještě nebylo! Nová Nokia 7600 - nevídaná koncepce mobilu! Čtěte na 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: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 29. září 2003 14:03
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: o nových O.S., HDD, RD atd.

25.10.2009

Ahoj, 
  
Ještě k tomu rozšiřování RAMky - tuším, že to řešení se SIMM pamětmi by asi nefungovalo kvůli jejich 
rozdílnému časování. Tak jako tak by bylo tohle rozšíření dost drastickým zásahem do počítače, proto 
jsem popřemýšlel i nad další (méně bolestnou) alternativou, a to s využitím patice pro EPROM - stará 
EPROM by se z ní jednoduše vytáhla, do ní by se vsunula nová redukce, která by vedla k desce, která by 
mj. obsahovala jak původní EPROMku, tak i pamět SRAM, ktera by byla strankovatelna misto puvodni 
EPROMky. Jedina nevyhoda by byla v tom, ze naraz by bylo pristupnych jen 16K pameti, ktere by byly 
rozdelene na 2 8-mi KB bloky (0x0000-0x1FFF a 0xE000-0xFFFF). Naopak vyhodne by bylo, ze by se to 
cele obeslo bez jakehokoliv zasahu pajkou do pocitace. 
  
A nakonec jeste priblizna kalkulace toho, kolik by zhruba stalo vysledne kombo IDE16+zalohovana 
SRAM 512K (ceny GM electronics, GES - vše až na EEPROM v klasickém provedení, jinak pro SMD 
variantu je třeba počítat se zvýšením ceny asi o 20 procent): 
  
- SRAM 628512 (Samsung K6T4008C1B) - 175 Kč 
- 2x74HCT4040 - 26 Kč 
- 1x74HC138 - 5 Kč 
- 1x74HC40 (74HC20 ??) - 7 Kč 
- 2x74F543 - 250 Kč 
- 1x EEPROM 29C512 PLCC32 - 85 Kč 
- Akumulátor NiCd 3,6V, 280 MAh do pl. sp. - 75 Kč 
- další drobnosti (tranzistory, odpory, LED) - cca 50 Kč 
  
Dohromady: 673 Kč 
  
Dále náklady na amatérskou výrobu (velice hrubý odhad na 1 Ks řadiče): 
  
- Oboustranný kuprextit - 40 Kč 
- Fotocitlivý lak - 50 Kč 
- Vývojka - 30 Kč 
- Leptací lázeň - 30 Kč 
- cínovací lázeň - 30 Kč 
- stříbřící lázeň (pouze kontakty pro přímý konektor) - 20 Kč 
- vrták - 10 Kč 
- spotřeba cínu - 20 Kč 
- ostatní náklady - 50 Kč 
  
Dohromady: 280 Kč 
  
Když to tedy celé podtrhneme a sečteme, sestavíte si vlastními silami z nových součástek celý řadič 
zhruba za 1000 Korun. Pokud má samozřejmně přístup ke starším součástkám, může značně ušetřit 
třeba na SRAM paměti nebo na obvodech 74F543 - voba typy obvodů se však velice těžko shánějí. 
Uff, snad byl výčet dostačující - doufám že už brzo se to bude mezi Sharpisty podobnými kartami jenom 
hemžit, abychom měli na příští Nostalgia Party opět co ukázat. 
  
Zdeněk 
  
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.521 / Virová báze: 319 - datum vydání: 23.9.2003 

--  
To tu ještě nebylo! Nová Nokia 7600 - nevídaná koncepce mobilu! Čtěte na 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: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 29. září 2003 7:52
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: o nových O.S., HDD, RD atd.

25.10.2009

Ahoj, 
  
dovolím si reagovat na Petrův příspěvek: nestandardní variantu ramdisku jsem navrhnul z několika 
důvodů, a to: 
  
- úspornost a jednoduchost (celkem 4 obvody vč. dekodéru adres) 
- kompatibilita s firemním monitorem, z karty lze bootovat - vyhodné řešení pro ty, co disponují pouze 
kazetovým mgf. 
- bezproblémové zálohování (pamět má v klidovém režimu odběr 33 mikroampér !) 
- opravdu Plug and Play - pokud uživatel dostane kartu s naprogramovanou SRAM, stačí už jen zasunout 
do MZ, připojit HDD či CDROM a může pracovat! 
  
  
Dobře si uvědomuji i nevýhody, které tato konstrukce přináší - rozhodli jsme se však s Romanem vyvážit 
dobrou softwarovou podporou. 
Ohledně té drobné nekompatability portů (u mé karty se zapisuje i čte na portu F9 oproti zál. ramdisku, 
který se čte z F9 a zapisuje se do FA) - odrazí se pouze v tom, že z monitoru není možné (bez úpravy v 
ROM) přímo uložit zavaděč z pásky do SRAM pomocí příkazu ES což se mi jeví jako nepodstatné - 
jednoduše se dá nahrát z kazety. Bootování po resetu (případně příkaz EB) nečiní žádné problémy ... 
Jinak na závěr - tohoto "kočkopsa" se mi podařilo cca za hodinu pájení přes víkend rozchodit alespoň v 
prototypu (na druhý pokus), s jeho funkcí jsem byl naprosto spokojen! Nekolidoval ani s MZ-IDE16, s 
ramdiskem Pezik, ani s FDD, proto už jsem skoro "napevno" rozhodnutý pro jeho stavbu - do týdne snad 
udělám návrhy PCB jak pro SMD verzi, tak i pro klasiku a za další týden už by mohl být první kus na 
světě 
  
Zdenek 
  
P.S.: K tomu zvolnění diskuze bych si dovolil oponovat - myslím že je třeba stále přikládat polínka do 
ohně aby nám nevyhasnul. Podle mne už vývoj IDE rozhraní pro Sharpa běží docela dlouho (cca rok 
2001), takže bych byl nerad, kdyby někoho odradila současná nedostupnost definitivní podoby tohoto 
rozhraní. 
  
  

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Saturday, September 27, 2003 11:05 AM 
Subject: o nových O.S., HDD, RD atd. 
 
Ahoj lidi, 
diskuze nabírá na obrátkách, měli byste zvolnit! Mám 
několik poznámek k předchozím příspěvkům: 

-žádná z mých variant IDE16 C, D, E nemá volné 
 výstupy z Eprom, alternativa s 29C1024 jich 
 má osm navíc, jsou ale rezervovány pro druhý 
 kanál IDE 
-ramdisk "Müller", který jsem prezentoval 
 ma Nostalgia párty, má 22 (slovy dvacet dva) 
 IC, přesto je určen do dolního slotu Sharpa 
 (má 4 bloky po 64KB tj. vždy dvě paměti 64Kx4 
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 a umí jak režim SRAM, tak RD) 
-definice portů RD je snad takováto: 
 [režim SRAM] 
 in F8h ... nulování adresy 
 in F9h ... čtení bajtu, adresa se zvětší o 1 
 out FAh ... zápis bajtu, adresa se zvětší o 1 

 [režim RD] 
 out EBh ... registr dolní části adresy, horní část 
             je v B při instrukci out (c),a 
 in/out EAh ... čtení/zápis bajtu, adresa se 
                   zvětší o 1 
 out E9h ... aktuální 64KB stránka ramdisku 
             (platí pro oba režimy, max. je možno 
            rozlišit 256 64KB stránek, což je 16MB!) 
-pro navrhovanou variantu se SRAM 512KB je 
 výčet IC následující: 
 1x SRAM 
 1x dekodér adresy ("funkcí") 
 4x 74xx193 (objevil jsem 8bitový 74xx269 
             s nezávislými vstupy a výstupy, 
         &nb! sp;     nemá ovšem reset) 
 1x registr stránky (CMOS 4514 v případě 
                    více IC jako je můj návrh 
                    s paměťmi W24512 64KB 
                     nebo 4/8bitový  registr 
                     D pro single SRAM nebo 
                     30pin SIMM-čeká na vývoj) 
 Garantuju, že se to tam vejde! 
 (např. můj SMD návrh dual IDE16 je s jednou 29C1024 
 a dvěma 16ti bitovými registry 16652/16543 PBGA)-ambiciózní projekty typu "Unix for 8bit" by 
měly 
 přijít až po dokončení následovníka NIPOSu, 
 šijeme přece HDD do koncepce CP/M, jako kdyby to 
 byla disketa, jsou jedinci, kteří tyto supersystémy 
 provozovat nebudou 
-pokud se do toho někdo pustí, musí být systém 
 robustní "PNP", proto doufám v úspěšnost IDE16 "D" 
 s IC 74xx652 (stále nemám), inicializace systému 
 by musela mít silnou autodetekci vlastností IDE 
 (zda jsou jednotky na dvou kšandách a kolik, 
 zda umí řadič atakovat porty přes /SELS 70-77h, 
 schopnost zjistit velikost RD postupným "skenováním" 
 jeho stránek atd.) 
-rozšiřování fyzické paměti Sharpa mi připomíná snahu 
 převrtat Trabanta 600 na turbodiesel 2.5, je to příliš 
 drastický zásah, který (po zralé úvaze) NAPROSTO 
 NESCHVALUJU a nehodlám osobně podporovat co do vývoje 
 (ale velký RD s oběma režimy důrazně ANO, pro zastánce 
&n! bsp;superprojektů - nových o.s. je snad vyhovujícím řešením) 
 jediný zásah do vnitřností Sharpa, který uznávám je 
 manipulace se sloty, rozšíření video RAM (už mám 
 celkem 70 kusů!) a výměnu ROM/EPROM, tato mi 
 přijde jako nejvhodnější řešení pro HDD zavaděč, 
 např. výchozí obrazovka by měla skrytou volbu 

25.10.2009



 "H: IDE hard disk", úprava programu přece není tak 
 složitá, pokud by byl publikován nový obsah, snadno 
 si každý zájemce nechá paměť naprogramovat 
-JE VELMI DŮLEŽITÉ přijmout definice portů pro jednotlivá 
 zařízení, pak může vývoj nových systémů probíhat 
 ještě před existencí funkčního hw (pro jasně danou 
 množinu I/O portů IDE už mám pět variant IDE16 a fungovalo 
 téměř vše) 
-má idea kompaktně vybaveného Sharpa je: 
 přídavná video RAM 
 ramdisk 64, 256, 512, 1024, 4096, 16384KB 
 (s oběma režimy, při dodržení definice portů nezáleží 
 na hw ř! ešení a druhu pamětí) 
 dual IDE16 s kompletní množinou portů 60-67h, 68-6Fh 
 (secondary IDE), 70-77h, 78-7Fh (primary IDE) 
 řadič FD s porty D8-DDh a SIO s porty B0-B3 na společné 
 desce 
 další speciální hw jako flasher/unlocker mobilů, 
 programátory sériových Eeprom a mikrokotrolérů patří 
 do paralelního nebo sériového portu 
-HDD+RD patří do dolního slotu, horní potřebuju mít 
 vyhrazen jako pracovní (experimenty, programátor 
 Eprom), deska FD+SIO by mohla být v prostoru 
 vedle slotů, jsou zde čtyři čepy pro samořezné 
 vruty do plastu, signály ze slotu by mohly 
 odbočovat z desky HDD+RD pomocnou odpojitelnou 
 kšandou) 
-tato koncepce zaručuje stále stejný vzhled Sharpa, 
 např. u ZX Spektra každý nový hw prvek zvětšuje 
 "megapyramidu" za malým počítačem 
-samozřejmě nikdo není nucen mít vše, proto 
 fyzická řešení desek mohou být různá, některé!  
 prvky (FD, SIO) mohou absentovat a adaptabilní 
 systém s tím musí počítat 
-pospíchej pomalu 
-už mě bolí ruka 

Petr de Zviqov 

--  
To tu ještě nebylo! Nová Nokia 7600 - nevídaná koncepce mobilu! Čtěte na Mobil.cz 

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.521 / Virová báze: 319 - datum vydání: 23.9.2003 

--  
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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: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 1. října 2003 8:04
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Snad finální řešení zálohovaného SRAM disku

Ahoj,

tak takhle vypada asi finalni zapojeni zalohovaneho SRAM disku pro MZ:
http://mz-800.aktualne.cz/sram-zal.gif
Jen na vysvetlenou - pro zalohovani SRAM pameti jsem po delsich uvahach a
patrani po vhodnem obvodu zvolil bezne dostupny typ LTC695 (Cena v GMe - 93
Korun) ktery zajistuje nejen spravnou a rychlou detekci vypadku napajeni,
ale i ochranu CS vstupu u pameti, ktera je jako nutna ochrana pred nechtenym
narusenim dat v pameti pri vypnuti pocitace. Nevyuzivaji se za ty
nekrestanske penize sice vsechny vlastnosti tohoto obvodu (slouzi i jako
watchdog), ale rozhodne je to elegantnejsi (a mozna ani ne o moc drazsi)
reseni nez to cele skladat z tranzistoru, diod a dalsich soucastek.
Celkovy odber z baterie je pri vypnutem pocitaci 1 mikroamper (!!!), takze
takovy lithiovy clanek CR-2032 by mel vydrzet nekolik roku. Oproti
klasickemu zalohovanemu RD s DRAM pametmi ktery mel ve standby rezimu odber
radove desitky az stovky miliamper a bylo jej treba zalohovat 4-mi NiCd
tuzkovymi clanky (vydrz asi tyden) to je celkem pokrok - nemyslite?

Zdenek

P.S.: Pro Petra - zalohovani SRAM beru jako nutnost minimalne pro uzivatele,
kteri maji pouze holy pocitac s kazetovym mgf. Je to pro ne jedinecne reseni
pro rychly boot ihned po zapnuti pocitace.

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.522 / Virová báze: 320 - datum vydání: 29.9.2003

-- 
Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.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 Dobes (sharpemu@pandora.cz) [dobes@tesnet.cz]
Odesláno: 26. září 2003 11:35
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Návrh na Ramcard

Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Samozrejmne i toto je reseni - pokud jsi natolik schopny zapojeni s timto
> obvodem navrhnout a realizovat, tak ho beru vsema deseti. Ja takoveto
> zkusenosti bohuzel nemam - ve skole nas tenkrat ucili tak maximalne TTL
> logicke obvody a mikroprocesory 8080 a 8051, takze obvody Xilinx jsou pro
> mne docela Spanelskou vesnici. 

Pokud to umis poskladat z TTL a spol, tak umis i Xilinxe.
Jedna z metod programovani je ta, ze namalujes logicke schema z beznych
obvodu a on si z to vygenerje prislusny bitstream. Jen nadefinujes
prirazeni I/O signalu nozickam a je to. :-)
Samozrejme pak do toho zacne hrat roli casovani atd, ale to u techto
pomalych vecech by nemelo hrozit.
Bud se pouzivaji specializovane aplikace pro vyvoj (to mame) nebo
jsou moduly do Orcadu, kde to normalne nakreslis a on si to pak
prezvyka.

> Samozrejmne by pak asi odpadla moznost amaterske vyroby...

Myslim si, ze ne.
Ted tu mam sice stary katalog z 2000, ale nejmensi Spartany
XCS05 a XCS10 se delaji i v pouzdre PLCC84, pricemz mame volne
k dispozici 61 pinu. Patice na toto jde normalne zaletovat
v ruce. Tistak to bude chtit si nechat udelat.
Je treba hlavne urcit, zda by tech 61 I/O linek stacilo.
A kolega umi v ruce zapajet i PQFP240, je to jen vec otrlosti. :-)
Dalsi vec odhadu je ta, zda kapacuta obvodu XCS05 nebo 10 bude
dostatecna pro vsechny funkce.
Priblizna kapacita je pro XCS05/10
- logickych hradel 3000/5000
- bitu RAM pameti  3000/6000
- klopnych obvodu   360/ 616
Proudova zatizitelnost na pin je 12 mA, takze mozna ty budice na
IDE ani nejsou potreba?

Mozna by bylo vhodnejsi nez FPGA obvody pouzit CPLD verzi, tim nam
odpadne i externi EEPROMka s bitstreamem. CPLD verze to ma primo
v sobe a ma o neco rychlejsi start (ale to je nam zase celkem jedno),
existuji verze pro jedno naprogramovani a pro opakovane.
Z ohledu navrhu zapojeni to je jedno.

Majkl

-- 
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 26. září 2003 10:59
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Návrh na Ramcard

Samozrejmne i toto je reseni - pokud jsi natolik schopny zapojeni s timto
obvodem navrhnout a realizovat, tak ho beru vsema deseti. Ja takoveto
zkusenosti bohuzel nemam - ve skole nas tenkrat ucili tak maximalne TTL
logicke obvody a mikroprocesory 8080 a 8051, takze obvody Xilinx jsou pro
mne docela Spanelskou vesnici. Samozrejmne by pak asi odpadla moznost
amaterske vyroby...

Z

>
> Zdravim,
>
> tak me napadlo, kdyz se tu resi spojeni IDE-RAM-ROMdisku s
> hromadou obvudku, co se nezkusit podivat po nejakem hradlovem poli?
> Nejaky maly Xilinx Spartan dneska stoji par stovek a celkem
> pravdepodobne by se to do nej vsechno veslo? Takze by tam byl Spartan,
> jedna seriova EEPROMka, pameti a asi budice pro IDE port, tot vse.
> Pri zmene funkce se jen preprogramuje ta EEPROMka a je to.
> S trochou premysleni to jde udelat tak, at se to da preprogramovat
> a funkce zmenit za chodu z programu v Sharpikovi.
>
> Majkl

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.521 / Virová báze: 319 - datum vydání: 23.9.2003

-- 
Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.html
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 26. září 2003 10:54
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Návrh na Ramcard

Technicky čo viem by sa teoreticky dali použiť takmer všetky typy
epromov, dokonca aj moderné typy, ktoré sa dajú bežne kúpiť a buť
flashnúť cez PC (ale vymienať eprom s biosom za chodu je dosť
risk) alebo iné zariadenie na to určené.

mir-@post.cz

K amatérskej výrobe QD médii:

takže ak viete niekto ako vyrobit acetylencelulózovú podložku
(prípadne nitrocelulózovú) o hrúbke 0,1mm viem ako by sme na
tento povrch naniesli magnetickú vrstvu zloženú z želatiny a
kysličníku železitého, ostatné plastové časti QD sa dajú vyrobiť
relatívne lahko.

----- PŮVODNÍ ZPRÁVA -----
Od: "marcel vasak (sharpemu@pandora.cz)" <falcen99@seznam.cz>
Komu: "Konference 'Počítač SHARP MZ-800 a emulátory'"
<sharpemu@pandora.cz> Předmět: Re: Návrh na Ramcard
Datum: 26.9.2003 - 11:31:35

> 
> Dobrý den,
> 26. září 2003, 8:37:34, napsal jste:
> A co aby se usetrila baterka pouzit 128kb
> eeprom ze starych karet pro
> pc mislim tim materbordy 486/pentii 1-2 ??
> falcen99

-- 
Vyhraj Ford Fiesta s klimatizací a další ceny!
Více na http://soutez.volny.cz

-- 
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 26. září 2003 10:53
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Návrh na Ramcard

Myslim ze EEPROM by nam to zbytecne komplikovala - v tomto zapojeni by
nebyla primo programovatelna, nevyhodou je take rozdeleni techto pameti na
sektory (vetsinou 256B a vic) a dale slozitejsi programova obsluha. Pouziti
SRAM ma svoje duvody - krom neomezene (teoreticky) zivotnosti umoznuje zapis
byt jedineho bajtu na kterekoliv misto v pameti, nejsou treba adresove
latche a obvody pro refresh jako u pameti DRAM, cena za tuto pamet v pouzdru
DIP32 je vcelku prijatelna (175 Kc) a je bezne k dostani v GM Electronics
(uz jsem ji vcera koupil). Samozrejmne je mozne pouzit i mensi pameti, napr.
128 KB Cache SRAM z PC. Na samotnem akumulatoru se uz stejne nic
neusetri....

Zdenek

>
> Dobrý den,
> 26. září 2003, 8:37:34, napsal jste:
> A co aby se usetrila baterka pouzit 128kb eeprom ze starych karet pro
> pc mislim tim materbordy 486/pentii 1-2 ??
> falcen99

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.521 / Virová báze: 319 - datum vydání: 23.9.2003

-- 
Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.html
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Brázda Pavel

Od: Michal Dobes (sharpemu@pandora.cz) [dobes@tesnet.cz]
Odesláno: 26. září 2003 10:45
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Návrh na Ramcard

Zdravim,

tak me napadlo, kdyz se tu resi spojeni IDE-RAM-ROMdisku s
hromadou obvudku, co se nezkusit podivat po nejakem hradlovem poli?
Nejaky maly Xilinx Spartan dneska stoji par stovek a celkem
pravdepodobne by se to do nej vsechno veslo? Takze by tam byl Spartan,
jedna seriova EEPROMka, pameti a asi budice pro IDE port, tot vse.
Pri zmene funkce se jen preprogramuje ta EEPROMka a je to.
S trochou premysleni to jde udelat tak, at se to da preprogramovat
a funkce zmenit za chodu z programu v Sharpikovi.

Majkl

-- 
Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.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:dobes@tesnet.cz
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.html
http://www.avg.com


1

Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 26. září 2003 10:28
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Návrh na Ramcard

Dobrý den,
26. září 2003, 8:37:34, napsal jste:
A co aby se usetrila baterka pouzit 128kb eeprom ze starych karet pro
pc mislim tim materbordy 486/pentii 1-2 ??
falcen99

ZAspc> Ahoj,

ZAspc> tady je prvni navrh onoho primitivniho 512K ramdisku ktery by mel byt
ZAspc> kompatibilni s ROM kartou - zatim to mam jen tak nacmarane tuzkou, neni tam
ZAspc> zakresleny dekoder adres (bud se vyuzije EPROMka na MZ-IDE, pripadne se tam
ZAspc> prida jeste obvod 74LS138). Prosim tedy, aby to nekdo zkusenym okem
ZAspc> zkontroloval (treba Petr) a rekl, jestli by to vubec fungovalo... Jeste na
ZAspc> vysvetlenou - na adrese F8 by se provadelo nulovani adresovych citacu, na
ZAspc> adrese F9 pak zapis/cteni + inkrementace citacu.

ZAspc> Zdenek

ZAspc> ---
ZAspc> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
ZAspc> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
ZAspc> Verze: 6.0.521 / Virová báze: 319 - datum vydání: 23.9.2003

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 26. září 2003 7:38
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Návrh na Ramcard

Přílohy: ramcard2.jpg

ramcard2.jpg (44 
kB)

Ahoj,

tady je prvni navrh onoho primitivniho 512K ramdisku ktery by mel byt
kompatibilni s ROM kartou - zatim to mam jen tak nacmarane tuzkou, neni tam
zakresleny dekoder adres (bud se vyuzije EPROMka na MZ-IDE, pripadne se tam
prida jeste obvod 74LS138). Prosim tedy, aby to nekdo zkusenym okem
zkontroloval (treba Petr) a rekl, jestli by to vubec fungovalo... Jeste na
vysvetlenou - na adrese F8 by se provadelo nulovani adresovych citacu, na
adrese F9 pak zapis/cteni + inkrementace citacu.

Zdenek

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.521 / Virová báze: 319 - datum vydání: 23.9.2003
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 28. září 2003 12:33
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: o nových O.S., HDD, RD atd.

25.10.2009

omlouvám se není to D ale E 

--  
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 27. září 2003 23:27
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: o nových O.S., HDD, RD atd.
Přílohy: vyvody.xls

25.10.2009

Myslím, že počet vývodů z Eprom lze snížit. Zkusil jsem to u D a vyšlo mi jen 5 vývodů 

--  
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 25. září 2003 14:42
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Novejsi HDDTEST

Jako plnohodnotnou nahradu ramdisku jsem to rozhodne nezamyslel. Jeste sice
uvazuji o nejakem strankovani, ale to jen tehdy, pokud by se prudce nezvysil
pocet pouzitych obvodu. Slo mi jen o to, aby uzivatele bez FDD mohli bez
uprav v ROMce Sharpa nastartovat system z HDD. 512 KB prepisovatelny romdisk
samozrejmne pojme mnohem vic, nez samotny zavadec systemu - s Romanem tomu
hodlame venovat podporu a napsat pro tuto kartu univerzalni system s mirnou
(a mozna i vetsi) podporou grafiky vcetne utilit apod. Cena by mela byt
velice mirna ve srovnani s klasickym ramdiskem....

Zdenek

P.S.: Zkousel uz nekdo HDDTEST? Jak se vam zamlouva ten novy font?

----- Original Message ----- 
From: "Fuzzy (sharpemu@pandora.cz)" <martin.matyas@atlas.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, September 25, 2003 2:37 PM
Subject: Re: Re: Novejsi HDDTEST

>
> > zjednoduseni zapojeni ktere takto ziskame je znacne - jen pro adresove
> > citace by byly treba 4 obvody 74193 (prednastavitelny 4-bitovy CTC), tal
> > adresove latche a dalsi kopa soucastek... Ver mi, ze RD+radic IDE by se
jen
> > velice tezko vesel na rozsirujici kartu do spodniho slotu, ktera muze
mit
> > jen omezene rozmery....
>
> Oukej Zdenku; myslel jsem si, ze by byly velke problemy - jen jsem se pro
jistotu zeptal....
>
> > Navrhuji proto pro swapovani vyuzit spise HDD ktery je rychlosti
srovnatelny
> > s ramdiskem....
>
> HD tedy snad poslouzi stejne dobre; az nekdo budete mit nejaka konkretni
cisla/odhady co se tyka max. rychlosti radice&HD pri cteni/zapisu, dejte
please vedet. (drive tady padlo 50 kB/s pri cteni - je to maximum?)
>
> Fuzzy
> -- 
> Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
>
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.html
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.521 / Virová báze: 319 - datum vydání: 23.9.2003

-- 
Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.html
No virus found in this incoming message.
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Brázda Pavel

Od: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 25. září 2003 14:34
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZIX-prekladac

pokus o preklad UZIX pomoci z88dk:
zde potvrzuji Romanovu spatnou zkusenost s ANSI C kompatibilitou. Velmi zavazna vec je 
nemoznost definovat pointrove typy typedefem. Po zjisteni tohoto jsem od kompilace 
UZIX pomoci z88dk upustil, jelikoz by to znamenalo prilis velke zmeny v kodu.

Fuzzy
-- 
Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.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: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 25. září 2003 13:38
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Novejsi HDDTEST

> zjednoduseni zapojeni ktere takto ziskame je znacne - jen pro adresove
> citace by byly treba 4 obvody 74193 (prednastavitelny 4-bitovy CTC), tal
> adresove latche a dalsi kopa soucastek... Ver mi, ze RD+radic IDE by se jen
> velice tezko vesel na rozsirujici kartu do spodniho slotu, ktera muze mit
> jen omezene rozmery....

Oukej Zdenku; myslel jsem si, ze by byly velke problemy - jen jsem se pro jistotu 
zeptal....

> Navrhuji proto pro swapovani vyuzit spise HDD ktery je rychlosti srovnatelny
> s ramdiskem....

HD tedy snad poslouzi stejne dobre; az nekdo budete mit nejaka konkretni cisla/odhady 
co se tyka max. rychlosti radice&HD pri cteni/zapisu, dejte please vedet. (drive tady 
padlo 50 kB/s pri cteni - je to maximum?)

Fuzzy
-- 
Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.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: 25. září 2003 13:11
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Novejsi HDDTEST

Ano, rozumis tomu velmi spravne - skutecne by jsi musel tolikrat precist
dany port aby jsi se dostal na to spravne misto v pameti... Ovsem
zjednoduseni zapojeni ktere takto ziskame je znacne - jen pro adresove
citace by byly treba 4 obvody 74193 (prednastavitelny 4-bitovy CTC), tal
adresove latche a dalsi kopa soucastek... Ver mi, ze RD+radic IDE by se jen
velice tezko vesel na rozsirujici kartu do spodniho slotu, ktera muze mit
jen omezene rozmery....
Navrhuji proto pro swapovani vyuzit spise HDD ktery je rychlosti srovnatelny
s ramdiskem....

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Fuzzy (sharpemu@pandora.cz)" <martin.matyas@atlas.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, September 25, 2003 1:52 PM
Subject: Re: Novejsi HDDTEST

>
> > Jedina nevyhoda ktera se snad da prekousnout je v tom, ze pro
> > nahodny pristup k ruznym bunkam tohoto disku by bylo treba pocitat s
> > delsi
> > pristupovou dobou.
>
> Rozumim tomu spravne, ze napr. pro pristup na adresu 70000h SRAM disku (na
cca 450. kB) by bylo nutno 450 000x inkrementovat adresovy citac na RD - coz
by trvalo nekolik sekund?
> Nebo se bude dat nejak strankovat?
> Navrhu RD sice nerozumim a nechci do toho kecat, ale neslo by nejak
vyresit prime nastavovani adresoveho citace na RD?
> Myslim zde na pouziti RD jako swapovaciho disku pro MZIX, ale jiste by to
bylo uzitecne i jinde.
>
> Fuzzy
> -- 
> Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
>
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.html
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.521 / Virová báze: 319 - datum vydání: 23.9.2003

-- 
Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.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: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 25. září 2003 12:52
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Novejsi HDDTEST

> Jedina nevyhoda ktera se snad da prekousnout je v tom, ze pro
> nahodny pristup k ruznym bunkam tohoto disku by bylo treba pocitat s
> delsi
> pristupovou dobou.

Rozumim tomu spravne, ze napr. pro pristup na adresu 70000h SRAM disku (na cca 450. 
kB) by bylo nutno 450 000x inkrementovat adresovy citac na RD - coz by trvalo nekolik 
sekund? 
Nebo se bude dat nejak strankovat?
Navrhu RD sice nerozumim a nechci do toho kecat, ale neslo by nejak vyresit prime 
nastavovani adresoveho citace na RD?
Myslim zde na pouziti RD jako swapovaciho disku pro MZIX, ale jiste by to bylo 
uzitecne i jinde.

Fuzzy
-- 
Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.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:martin.matyas@atlas.cz
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.html
http://www.avg.com


1

Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 25. září 2003 11:29
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Novejsi HDDTEST

Přílohy: hddtest35.mzf

hddtest35.mzf (4 
kB)

Tady je pro zajemce ta novejsi verze HDDTESTu - zatim sice pracuje jen s
jednim zarizenim (master), ale uz by mela umet test povrchu HDD a take
detekovat CDROM aj.
Jinak po delsi debate s Romanem Dolejsim jsme se rozhodli o doplneni MZ-IDE
radice o dalsi zarizeni, a to o jakysi hybrid mezi ROM kartou a RAM diskem.
Jednalo by se o 512 KB SRAM pamet, ktera by se tvarila jako ROM karta a
bavic by do ni bylo mozne zapisovat. Vypadalo by to cele asi nasledovne:
Pribyla by navic SRAM pamet 628512 (cca 180 korun), 2x 12-ti bitovy binarni
citac 74HC4040. Jako dekoder adres by se pouzily zbyvajici 3 vyvody (snad
jsem dobre pocital) u Petrovy varianty "E". Pocet obvodu by tedy byl vcetne
IDE radice 6, coz je tak akorat na to, aby se vlezly na kartu do spodniho
slotu pocitace.
Cela obsluha by byla velmi primitivni - na portu F8 by se nuloval adresovy
citac, ctenim/zapisem portu FA by se precetl/zapsal byte na aktualni adresu
danou citacem, ktery by se po kazde R/W operaci automaticky inkrementoval.
SRAM by se mohla zalohovat NiMh clankem ktery by byl take na desce, takze
data by byla uchovana i po vypnuti pocitace. Cele by to bylo kompatibilni s
ROM kartou, takze je mozne bez uprav ROMky SHARPa z teto karty rovnou
nabootovat. Jedina nevyhoda ktera se snad da prekousnout je v tom, ze pro
nahodny pristup k ruznym bunkam tohoto disku by bylo treba pocitat s delsi
pristupovou dobou.

Zdenek

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.521 / Virová báze: 319 - datum vydání: 23.9.2003

-- 
Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.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: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 5. října 2003 18:47
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: MZIX - opet prekladace C

25.10.2009

Zdar vsichni, 

o vikendu prsi, takze jsem se trochu povrtal v MZIXu. 

Pokrocil jsem v analyze SDCC prekladace na UZIXu. Vysledky 
jsou velmi negativni. Nejvetsi tragedie je, ze obcas 
generuje nevalidni kod pro Z80. Kdyz mi to udelal v jednom 
vyrazu, tak jsem ji rekl no dobre - chybicka se vloudi -  
nahlasim to autorum, oni to snad brzy opravi a ja to zatim nejak obejdu. 
Ale V zapeti jsem prisel na jiny pripad vygenerovaneho nevalidniho kodu, 
a to uz jsem si rekl, ze to s tou podporou Z80-ky v projektu SDCC 
nebude nijak valne. Jelikoz se do takove miry nehodlam zabyvat problemy SDCC, 
tak jsem ho (alespon prozatim) zavrhl. 

 
Dale: konecne se mi podarilo prelozit UZIX v HTC. Prelozil 
jsem vse jak to v UZIXu lezelo vcetne HW specifickych  
veci pro MSX; musel jsem vynechat jen 2 funkce, ktere 
mi nechtel spolknout HTC pro jejich velkou slozitost a 
ktere tudiz bude nutno prepsat. Vysledek po slinkovani - 
velikost binarky cca 33 kB. Po projeti kodu HTC optimalizatorem 
(ale jen na cca 60% kodu, zbytek optimalizator neni schopen 
schroustat) jsem to stlacil na velmi slusnych 27 kB. 

Dojmy z HTC: Celkove velmi pozitivni; obcas je ale treba 
resit problemy ("Out of memory.." a podobne) pravdepodobne 
souvisejici s omezenou velikosti RAM pod CPM. IMHO je rozilem 
kategorie lepsi nez SDCC nebo z88dk. Jisty handicap muze byt 
to, ze uz neni vyvijen ani podporovan. Jestli narazime na nejakou chybu, 
tak ji holt budeme muset obejit. Skoda jen, ze ten DOSovsky 
Z80 Cross-compiler od Hitecu neni free. 

 
Takze muj prozatimni zaver ohledne komilatoru: 
Jediny pozitelny se mi jevi HTC. 

 
to Roman: dival jsem se na Tvuj preklad UZI. Tvoje skripty to prekladaji 
bez HTC optimalizatoru, proto tech cca 34 kB kodu. Bohuzel muj pokus 
o jeho zapnuti ve tvem package dopadly hlasenim chyb - nevim proc, 
do hloubky jsem to uz nestudoval. 
Jinak po dalsim studiu UZIXu a UZI jsem presvedcen, ze UZIX je o dost 
velky krok dale a je naprosto opodstatnene vychazet z neho a ne z UZI. 

Nyni zkulturnuji zdrojaky UZIXu. Jakmile to budu mit alespon v trochu 
pouzitelnem stavu, tak je nekde zverejnim (SourceForge?), abysme s  
MZIXem mohli trochu pohnout - a pak bych Vas vsechny tedy vyzval  

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:martin.matyas@atlas.cz


ke spolupraci pri kodovani. 

Mezi tim by se hodilo zanalyzovat jeste nekolik veci ohlednu MZIXu 
- ale to az v dalsich prispevcich. 

Tak zatim cau. 

Fuzzy 

  

--  
To tu ještě nebylo! Nová Nokia 7600 - nevídaná koncepce mobilu! Čtěte na Mobil.cz 
No virus found in this incoming message. 
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Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel

Od: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 25. září 2003 11:11
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: MZIX-prekladac

Zdar vsichni,

provedl jsem test kompilatoru SDCC. Upravil jsem zdrojaky UZIX, a zkusil nahrubo 
prelozit. Vysledna velikost kodu je 34 kB. Testy z88dk a HTC budou nasledovat.

Subjektivni dojmy ze SDCC: Na jedne strane je pozitivni - umi (az na vyjimky popsane v 
dokumentaci) ANSI C, pri nahlaseni chyby jsem nikdy nemel problemy s jeji lokalizaci.
Na druhe strane se mi 2x "vysypal" prekladac, pravdepodobne to zpusobovala prilisna 
"slozitost" zanoreni ve funkci - jak na to upozornuji v dokumentaci.

Celkove myslim, ze SDCC je pouzitelny nastroj; uvidime, jak se budou tvarit ostatni 
prekladace.

Fuzzy
-- 
Nova NOKIA 7600 - naprosto nevidana koncepce mobilu
http://r.idnes.cz/r.asp?r=pandora&url=http://mobil.cz/nokia/nokia7600030925.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: 23. září 2003 17:11
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[2]: QuickDisk ?adi?

Dobrý den,
23. zá?í 2003, 15:20:44, napsal jste:
Nojo ale k cemu QD-radic bez Vlastniho  Quickdisku ??
falcen99

TVucspc> ?ádná láce, v p?epo?tu asi sedm stovek...
 

TVucspc>         -----P?vodní zpráva----- 
TVucspc>         Od: lax@atlas.cz (sharpemu@pandora.cz) [mailto:lax@atlas.cz] 
TVucspc>         Odesláno: út 23.9. 2003 15:09 
TVucspc>         Komu: Konference "Po?íta? SHARP MZ-800 a emulátory" 
TVucspc>         Kopie: 
TVucspc>         P?edm?t: RE: QuickDisk ?adi?
        
        

TVucspc>         A za kolik by to bylo?
        
TVucspc>         Lax
        
TVucspc>         -----Original Message-----
TVucspc>         From: Voltr Tomá? [mailto:Tomas.Voltr@uhk.cz]
TVucspc>         Sent: Tuesday, September 23, 2003 2:47 PM
TVucspc>         To: Konference Po?íta? SHARP MZ-800 a emulátory
TVucspc>         Subject: QuickDisk ?adi?
        
        
TVucspc>         Ahoj ?arpisti,
TVucspc>         pokud by n?kdo m?l zájem, mohu sehnat originální ?adi? MZ-1E19 pro
TVucspc>         QuickDisk MZ-1F11. Je to kompletní balení v?etn? krabice, manuálu, 
dvou
TVucspc>         orig. QD disket s basicem a utilitami a s plastovým odlitkem pro
TVucspc>         zabudování QD do MZ-800 místo kaze?áku.
        
TVucspc>         Tom.
        
        
TVucspc>         --
        

TVucspc> --
 

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@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: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 27. září 2003 10:05
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: o nových O.S., HDD, RD atd.

25.10.2009

Ahoj lidi, 
diskuze nabírá na obrátkách, měli byste zvolnit! Mám 
několik poznámek k předchozím příspěvkům: 

-žádná z mých variant IDE16 C, D, E nemá volné 
 výstupy z Eprom, alternativa s 29C1024 jich 
 má osm navíc, jsou ale rezervovány pro druhý 
 kanál IDE 
-ramdisk "Müller", který jsem prezentoval 
 ma Nostalgia párty, má 22 (slovy dvacet dva) 
 IC, přesto je určen do dolního slotu Sharpa 
 (má 4 bloky po 64KB tj. vždy dvě paměti 64Kx4 
 a umí jak režim SRAM, tak RD) 
-definice portů RD je snad takováto: 
 [režim SRAM] 
 in F8h ... nulování adresy 
 in F9h ... čtení bajtu, adresa se zvětší o 1 
 out FAh ... zápis bajtu, adresa se zvětší o 1 

 [režim RD] 
 out EBh ... registr dolní části adresy, horní část 
             je v B při instrukci out (c),a 
 in/out EAh ... čtení/zápis bajtu, adresa se 
                   zvětší o 1 
 out E9h ... aktuální 64KB stránka ramdisku 
             (platí pro oba režimy, max. je možno 
            rozlišit 256 64KB stránek, což je 16MB!) 
-pro navrhovanou variantu se SRAM 512KB je 
 výčet IC následující: 
 1x SRAM 
 1x dekodér adresy ("funkcí") 
 4x 74xx193 (objevil jsem 8bitový 74xx269 
             s nezávislými vstupy a výstupy, 
         &nb! sp;     nemá ovšem reset) 
 1x registr stránky (CMOS 4514 v případě 
                    více IC jako je můj návrh 
                    s paměťmi W24512 64KB 
                     nebo 4/8bitový  registr 
                     D pro single SRAM nebo 
                     30pin SIMM-čeká na vývoj) 
 Garantuju, že se to tam vejde! 
 (např. můj SMD návrh dual IDE16 je s jednou 29C1024 
 a dvěma 16ti bitovými registry 16652/16543 PBGA)-ambiciózní projekty typu "Unix for 8bit" 
by měly 
 přijít až po dokončení následovníka NIPOSu, 
 šijeme přece HDD do koncepce CP/M, jako kdyby to 
 byla disketa, jsou jedinci, kteří tyto supersystémy 
 provozovat nebudou 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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-pokud se do toho někdo pustí, musí být systém 
 robustní "PNP", proto doufám v úspěšnost IDE16 "D" 
 s IC 74xx652 (stále nemám), inicializace systému 
 by musela mít silnou autodetekci vlastností IDE 
 (zda jsou jednotky na dvou kšandách a kolik, 
 zda umí řadič atakovat porty přes /SELS 70-77h, 
 schopnost zjistit velikost RD postupným "skenováním" 
 jeho stránek atd.) 
-rozšiřování fyzické paměti Sharpa mi připomíná snahu 
 převrtat Trabanta 600 na turbodiesel 2.5, je to příliš 
 drastický zásah, který (po zralé úvaze) NAPROSTO 
 NESCHVALUJU a nehodlám osobně podporovat co do vývoje 
 (ale velký RD s oběma režimy důrazně ANO, pro zastánce 
&n! bsp;superprojektů - nových o.s. je snad vyhovujícím řešením) 
 jediný zásah do vnitřností Sharpa, který uznávám je 
 manipulace se sloty, rozšíření video RAM (už mám 
 celkem 70 kusů!) a výměnu ROM/EPROM, tato mi 
 přijde jako nejvhodnější řešení pro HDD zavaděč, 
 např. výchozí obrazovka by měla skrytou volbu 
 "H: IDE hard disk", úprava programu přece není tak 
 složitá, pokud by byl publikován nový obsah, snadno 
 si každý zájemce nechá paměť naprogramovat 
-JE VELMI DŮLEŽITÉ přijmout definice portů pro jednotlivá 
 zařízení, pak může vývoj nových systémů probíhat 
 ještě před existencí funkčního hw (pro jasně danou 
 množinu I/O portů IDE už mám pět variant IDE16 a fungovalo 
 téměř vše) 
-má idea kompaktně vybaveného Sharpa je: 
 přídavná video RAM 
 ramdisk 64, 256, 512, 1024, 4096, 16384KB 
 (s oběma režimy, při dodržení definice portů nezáleží 
 na hw ř! ešení a druhu pamětí) 
 dual IDE16 s kompletní množinou portů 60-67h, 68-6Fh 
 (secondary IDE), 70-77h, 78-7Fh (primary IDE) 
 řadič FD s porty D8-DDh a SIO s porty B0-B3 na společné 
 desce 
 další speciální hw jako flasher/unlocker mobilů, 
 programátory sériových Eeprom a mikrokotrolérů patří 
 do paralelního nebo sériového portu 
-HDD+RD patří do dolního slotu, horní potřebuju mít 
 vyhrazen jako pracovní (experimenty, programátor 
 Eprom), deska FD+SIO by mohla být v prostoru 
 vedle slotů, jsou zde čtyři čepy pro samořezné 
 vruty do plastu, signály ze slotu by mohly 
 odbočovat z desky HDD+RD pomocnou odpojitelnou 
 kšandou) 
-tato koncepce zaručuje stále stejný vzhled Sharpa, 
 např. u ZX Spektra každý nový hw prvek zvětšuje 
 "megapyramidu" za malým počítačem 
-samozřejmě nikdo není nucen mít vše, proto 
 fyzická řešení desek mohou být různá, některé!  
 prvky (FD, SIO) mohou absentovat a adaptabilní 
 systém s tím musí počítat 
-pospíchej pomalu 
-už mě bolí ruka 

25.10.2009



Petr de Zviqov 

--  
To tu ještě nebylo! Nová Nokia 7600 - nevídaná koncepce mobilu! Čtěte na 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: Tomas.Voltr@uhk.cz (sharpemu@pandora.cz) [Tomas.Voltr@uhk.cz]
Odesláno: 23. září 2003 14:21
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: QuickDisk řadič

Přílohy: winmail.dat

winmail.dat (4 kB)

žádná láce, v přepočtu asi sedm stovek...
 

-----Původní zpráva----- 
Od: lax@atlas.cz (sharpemu@pandora.cz) [mailto:lax@atlas.cz] 
Odesláno: út 23.9. 2003 15:09 
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
Kopie: 
Předmět: RE: QuickDisk řadič

A za kolik by to bylo?

Lax

-----Original Message-----
From: Voltr Tomáš [mailto:Tomas.Voltr@uhk.cz]
Sent: Tuesday, September 23, 2003 2:47 PM
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Subject: QuickDisk řadič

Ahoj šarpisti,
pokud by někdo měl zájem, mohu sehnat originální řadič MZ-1E19 pro
QuickDisk MZ-1F11. Je to kompletní balení včetně krabice, manuálu, dvou
orig. QD disket s basicem a utilitami a s plastovým odlitkem pro
zabudování QD do MZ-800 místo kazeťáku.

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: lax@atlas.cz (sharpemu@pandora.cz) [lax@atlas.cz]
Odesláno: 23. září 2003 14:10
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: QuickDisk řadič

A za kolik by to bylo?

Lax

-----Original Message-----
From: Voltr Tomáš [mailto:Tomas.Voltr@uhk.cz] 
Sent: Tuesday, September 23, 2003 2:47 PM
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Subject: QuickDisk řadič

Ahoj šarpisti,
pokud by někdo měl zájem, mohu sehnat originální řadič MZ-1E19 pro
QuickDisk MZ-1F11. Je to kompletní balení včetně krabice, manuálu, dvou
orig. QD disket s basicem a utilitami a s plastovým odlitkem pro
zabudování QD do MZ-800 místo kazeťáku.

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: Tomas.Voltr@uhk.cz (sharpemu@pandora.cz) [Tomas.Voltr@uhk.cz]
Odesláno: 23. září 2003 13:47
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: QuickDisk řadič

Přílohy: winmail.dat

winmail.dat (3 kB)

Ahoj šarpisti,
pokud by někdo měl zájem, mohu sehnat originální řadič MZ-1E19 pro QuickDisk MZ-1F11. 
Je to kompletní balení včetně krabice, manuálu, dvou orig. QD disket s basicem a 
utilitami a s plastovým odlitkem pro zabudování QD do MZ-800 místo kazeťáku.
 
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: rdolejsi@eurotel.cz (sharpemu@pandora.cz) [rdolejsi@eurotel.cz]
Odesláno: 23. září 2003 11:25
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZI - prvni pokus

Přílohy: pokus.c; pokus_gcc.s; pokus_htc.as; pokus_zcc.asm

pokus.c (194 B) pokus_gcc.s (949 
B)

pokus_htc.as (968 
B)

pokus_zcc.asm 
(834 B)

No, zkusil jsem zkompilovat UZI i pomoci z88dk, ale vyhazovalo to dost
chyb, takze jsem toho nechal. Mozna by se nekdo mohl tohohle problemu
zhostit. Osobne bych pokracoval v rozbehnuti soucasne verze s HTC. Cecko
pak muzeme vymenit kdykoli a kdyz tim ziskame dalsi volne misto, tim
lepe...

  Koukal jsem na stranky Hi-Tech software a maji tam nejaky zrejme hodne
dobry cross-compiler pro Z80. Umi generovat i kod bezici v nekolika
pametovych strankach - pro prepinani stranek umi volat sluzby nadrizeneho
systemu. Kdybychom nakonec meli tu strankovanou RAM, tohle by bylo naprosto
super nejen na kompilace aplikaci, ale i kernelu samotneho..Problem je jen
v tom, ze se jedna o komercni kompiler.

Jeste poznamka: konecne se mi podarilo alespon spustit ten
gcc-z80-cross-compiler. Generuje zhruba stejne obsahly kod jako HTC, ukazku
prikladam. Ve spolupraci se z80asm (InterLogic) by se dal dokonce asi uz i
v soucasnem stavu pro kompilaci pouzit. Problem je v tom, ze generuje
nevalidni kod (vsimnete si 'ld hl,(ix+offset)'). Jsem v kontaktu s autorem
toho Z80 patche, takze se to treba da jeste zachranit.

R.

  V example souborech je dummy kod, ktery pocita od 0 do 8888. V tele cyklu
je zavolana funkce na pricteni (ta neni soucasti, program nejde linkovat) a
pak funkce na vystup na port.
IMHO ma nejhezci vystup ZCC (z baliku z88dk). Kdyby jen nemelo ta omezeni.
Budu se s tim snazit poprat...

(See attached file: pokus.c)(See attached file: pokus_gcc.s)(See attached
file: pokus_htc.as)(See attached file: pokus_zcc.asm)

|---------+--------------------------->
|         |           "Fuzzy          |
|         |           (sharpemu@pandor|
|         |           a.cz)"          |
|         |           <martin.matyas  |
|         |           23.09.2003 11:12|
|         |           Odpovězte prosím|
|         |           uživateli       |
|         |           "Konference     |
|         |           "Počítač SHARP  |
|         |           MZ-800 a        |
|         |           emulátory""     |
|         |                           |
|---------+--------------------------->
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------|
  |                                                                                    

mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:rdolejsi@eurotel.cz
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|
  |        Komu:    "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
<sharpemu@pandora.cz>                                         |
  |        Kopie:                                                                      
|
  |        Předmět: Re: MZI - prvni pokus                                              
|
  |                                                                                    
|
  |                                                                                    
|
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------|

> Puvodni UZI by melo obsazovat hornich 32k RAM (8000h-FFFFh).
> Abych pravdu
> rekl, Hi-Tech C je rekordmanem pri kompilaci. Zakladni verze UZI se
> prekompilovala na 35k !!, navic se zakomentovanymi ovladaci na SCSI a >
HD. A
> to neobsahovala zadny kod pro MZ.

Mozna je ted spravny okamzik na navrat k otazce kompilatoru C (alespon co
se tyka prekladu jadra). Zkusim se podivat na velikost (a efektivnost) kodu
generovaneho jinymi prekladaci. Dle me ty omezeni, co maji napr. z88dk nebo
sdcc nejsou tak tragicka, aby se nedaly zvladnout - tedy opakuji - jen co
se tyka jadra. Zde je - jak se zda - otazka velikosti generovaneho kodu
kriticka.

Fuzzy
--

--
No virus found in this incoming message.
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>
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 24. září 2003 9:57
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: testy IDE16 varianty E

25.10.2009

Kdybych nebyl líný, mohl jsem si ušetřit spoustu 
práce. První testy Ečka (nejpropracovanější 
varianty s xx543) nevykazovaly zvýšenou chodivost 
oproti dříve zveřejněným. Hlavně starší disky 
s desítkami MB byly lenivé v reliability testu 
fdisku II. Tož jsem zkusil doporučené připojení 
všech příslušných vodičů ke GND na straně řadiče. 
Najednou šlo všechno jako po másle. Pokud rozchodím 
aspoň 12 z 15ti disků, co mám doma, odklepnu tuto 
verzi jako ideální ke stavbě IDE (když nepočítám 
očekávanou verzi "D" s xx652)... 
Ještě ty CD-ROMy rozlousknout a to nejtěžší je 
za námi. 

Petr de Zviqov 

 
--  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel

Od: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 23. září 2003 10:13
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZI - prvni pokus

> Puvodni UZI by melo obsazovat hornich 32k RAM (8000h-FFFFh).
> Abych pravdu
> rekl, Hi-Tech C je rekordmanem pri kompilaci. Zakladni verze UZI se
> prekompilovala na 35k !!, navic se zakomentovanymi ovladaci na SCSI a > HD. A
> to neobsahovala zadny kod pro MZ.

Mozna je ted spravny okamzik na navrat k otazce kompilatoru C (alespon co se tyka 
prekladu jadra). Zkusim se podivat na velikost (a efektivnost) kodu generovaneho 
jinymi prekladaci. Dle me ty omezeni, co maji napr. z88dk nebo sdcc nejsou tak 
tragicka, aby se nedaly zvladnout - tedy opakuji - jen co se tyka jadra. Zde je - jak 
se zda - otazka velikosti generovaneho kodu kriticka.

Fuzzy
--
No virus found in this incoming message.
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:martin.matyas@atlas.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 24. září 2003 10:24
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: testy IDE16 varianty E

25.10.2009

Ja to nepovídal jen tak do větru, že to propojení všech zemí u IDE na straně počítače je docela důležité:-
)))) Jinak už mám Petře hotový HDDTEST 3, který by už měl umět bez potíží detekovat jak ATA, tak i 
ATAPI zařízení (testoval jsem od normální CDROM až po DVD vypalovačku), používám už pro výpis 
novou znakovou sadu (ISO Latin 2), takže malá písmenka v názvu zařízení by měla také sedět. Další co 
už běží je test povrchu disku včetně výpisu vadných sektorů apod. - otestování 128 MB CF trvalo asi 40 
minut, 850 MB harddisk se testoval půl dne :-) 
Kdyby tedy byl zájem, tak to pošlu do konference..... 
  
  
Zdeněk 

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Wednesday, September 24, 2003 10:57 AM 
Subject: testy IDE16 varianty E 
 
Kdybych nebyl líný, mohl jsem si ušetřit spoustu 
práce. První testy Ečka (nejpropracovanější 
varianty s xx543) nevykazovaly zvýšenou chodivost 
oproti dříve zveřejněným. Hlavně starší disky 
s desítkami MB byly lenivé v reliability testu 
fdisku II. Tož jsem zkusil doporučené připojení 
všech příslušných vodičů ke GND na straně řadiče. 
Najednou šlo všechno jako po másle. Pokud rozchodím 
aspoň 12 z 15ti disků, co mám doma, odklepnu tuto 
verzi jako ideální ke stavbě IDE (když nepočítám 
očekávanou verzi "D" s xx652)... 
Ještě ty CD-ROMy rozlousknout a to nejtěžší je 
za námi. 

Petr de Zviqov 

 
--  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.521 / Virová báze: 319 - datum vydání: 23.9.2003 

 
--  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 23. září 2003 9:07
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: přehled konečných verzí IDE16 - zbytek
Přílohy: Ide16_d.zip; Ide16_e.zip

25.10.2009

Tyto verze zatím neprošly zkouškami, ale vkládám 
do nich největší naděje... 

Petr de Zviqov 

 
--  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 24. září 2003 7:16
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Jeste image diskety 800k

25.10.2009

Na disketu jsem se dival - muj emulator ji bez problemu otevre, v Disc tools jde ale videt, ze je jen 
jednostranná. Také sektory koukam ze jsou o neco vetsi nez obvyklych 512 B. 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, September 23, 2003 8:23 AM 
Subject: Re: Re: Jeste image diskety 800k 
 
Ted jsem to zkusil jeste jednou - cetlo to 80 stop a dve strany ale soubor je jen 420k. Kdyz 
zkusim 40 stop tak je soubor 211k. 

cpdread format 80 S 

Myslim, ze na diskete je pouzita jen stopa 0 

0 stopa 0 hlava - zavadec, jednoduchy FS, FAT 

0 stopa 1 hlava - program format 

posilam co jsem nacetl dneska 

 
--  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.521 / Virová báze: 319 - datum vydání: 23.9.2003 

 
--  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 22. září 2003 18:45
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: IDE - plosny spoj - CD ROM

Ahoj!

Tuesday September 16 2003 16:07, Zdenek Adler wrote:

 Zs> No dobra, ze jsi to ty, tak jsem pro MZ-800 zkonvertoval i 
 Zs> ISO-8859-2
 Zs> (tedy Latin2) z jakehosi linuxoveho fontu ve formatu BDF (pro 
 Zs> uplnost

diky.

Zdarec, Tomas [VSOP]

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 22. září 2003 14:00
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: MZI - prvni pokus

Přílohy: mzi_016.mzf; mzi_016.zip

mzi_016.mzf (33 
kB)

mzi_016.zip (59 kB)

  Zdravim,

  o vikendu jsem se kouknul na zakladni moznost kompilovatelnosti puvodniho
UZI i novejsiho UZIXu. Zatim pro mne co se tyce kompilovatelnosti
jednoznacne vyhrava UZI. Je psano v jedinem adresari vcetne hlavickovych
souboru a kompilace by tak nemela byt problemem i na Sharpu v CP/M.

UZIX
  Zdrojaky UZIXu jsou oproti tomu plne adresarove, zrejme autori vyuzivaji
cross-kompilaci v jinem prostredi (napada me Hi-Tech C pro MS-DOS). Zrejme
jsem navic neco soustavne prehlizel, protoze mi delalo ohromne problemy
vubec UZIX zkompilovat (a to nemluvim o linkovani). Nakonec jsem se na UZIX
vybodl, i kdyz jsem si pozdeji cast veci vypujcil pri prekladu puvodniho
UZIho.

MZI
  Puvodni UZI by melo obsazovat hornich 32k RAM (8000h-FFFFh). Abych pravdu
rekl, Hi-Tech C je rekordmanem pri kompilaci. Zakladni verze UZI se
prekompilovala na 35k !!, navic se zakomentovanymi ovladaci na SCSI a HD. A
to neobsahovala zadny kod pro MZ.
  Rozhodl jsem se zatim snizit zacatek kernelu na 7000h, dokud nepreneseme
neco do druhych 16k VRAM nebo neprepiseme nektere casti do assembleru. Tady
je zatim zakladni rozlozeni pameti v MZI:

Rozlozeni pameti
  0000h - 6fffh: volna pamet pro aplikace (zatim, bude casem zvysena)
  7000h - feffh: kernel
  ff00h - ffffh: stack (zacina na 0000)
+
  8000h - bfffh: stranka VRAM modu 640x200x2 (4)
  8000h - b77fh: zatim volno (2. stranka)
  b780h - b7ffh: drobne tabulky
  b800h - bfffh: font (ISO-8859-2, iso02.f08.pcf.gz z linuxu)

  Chvilku jsem zapasil s HTC, abych prekompiloval kernel od adresy 7000h a
nakonec se vysledek dostavil. Dale jsem vytvoril bootstrap, ktery
zinicializuje grafiku, vytvori vsechny pouzivane tabulky a font do druhe
stranky VRAM, umisti prekompilovany kernel MZI od spravne adresy a spusti
ho.

Kompilace
  MZI je kompilovano ve dvou castech. Produkty obou kompilaci jsou pak
spojeny a ve vyslednem MZF souboru umisteny za sebe. Nejprve bootstrap, po
nem kernel. Vzhledem k nutnosti operace s VRAM je MZF nahravane od 2000h
(pri zapnuti VRAM je primapovana na 1000h-1fffh CGROM). Kompilace byla
zatim napsana pro Linux, ale lze ji jen s malym usilim prenest i do CP/M na
Z80.

Co uz to umi
  MZI je zatim naprosto nefunkcni, proto nic necekejte ;-) Je hotova pouze
rutina pro tisk znaku (vcetne scrollovani obrazu, ted jen softwaroveho).
Zaroven je vse (krome process.c) preportovane pro HTC, hardwarove-zavisle
rutiny jsou vytazeny do mzcommon.c, ktere v soucasnosti obsahuje jen vypis

mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:rdolejsi@eurotel.cz
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znaku. Po startu je vypsan uvodni text a cely program se pak zrejme zasekne
v metode kprintf().

Co tedy zbyva
- projit process.c a upravit ho pro HTC (HTC pouziva jiny zpusob volani
metod nez s jakym pocita UZI)
- implementovat mzcommon.c (do tohoto souboru byla vytazena obsluha
klavesnice, timeru, obrazu)
- implementovat nejaky storage device
- prevest vetsi casti do assembleru, cast kodu umistit do VRAM (zrejme
filesys.c)
- vsechno otestovat na nejake jiz prekompilovane UZI aplikaci (kde ji
vzit?)

  Kdyztak to zkuste nekdo pustit na realnem Sharpu - vyvinul jsem to pod
Linuxem a MCE, pozdeji testnul i na Windowsech v MZEmu. Melo by to vypsat
uvodni dvouradkovy text a pak chaoticke znaky.

tak zatim,
Roman

P.S.: Jeste ze bylo v sobotu tak hezky, ze jsem mel cas cely den stravit u
pocitace. Nevim nevim, co bych delal, kdyby prselo ;-)

(See attached file: mzi_016.mzf)(See attached file: mzi_016.zip)

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 22. září 2003 13:59
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Jeste image diskety 800k

  Zdravím,

  koukal jsem se na tu disketu.. Krome toho, ze zatim nenactu jeji
strukturu (MCE hlasi nejakou chybu v jedne ze stop, jeste jsem se na to
nekoukal), hned na prvni pohled mne zarazilo, ze po rozbaleni ma disketa
jen 400kB. Nenastala nekde chyba pri jejim vytvareni? (pisete, ze ma mit
800k).

Diky,
Roman

|---------+--------------------------->
|         |           "David Luftner  |
|         |           (sharpemu@pandor|
|         |           a.cz)"          |
|         |           <david.luftner  |
|         |           09.09.2003 14:26|
|         |           Odpovězte prosím|
|         |           uživateli       |
|         |           "Konference     |
|         |           "Počítač SHARP  |
|         |           MZ-800 a        |
|         |           emulátory""     |
|         |                           |
|---------+--------------------------->
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------|
  |                                                                                    
|
  |        Komu:    "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
<sharpemu@pandora.cz>                                         |
  |        Kopie:                                                                      
|
  |        Předmět: Re: Jeste image diskety 800k                                       
|
  |                                                                                    
|
  |                                                                                    
|
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------|

http://inet4.campbell.cz/sharp/ - FORMAT.zip

--
Internet v elektrické zásuvce i v Česku?
Ano, čtěte na Mobil.cz!

mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
http://inet4.campbell.cz/sharp/
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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: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 20. září 2003 1:00
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[2]: MZIX-proveditelnost-rychlost MZ-800 - SRAM

Dobrý den,
19. září 2003, 15:41:04, napsal jste:
Problem by byl jediny a to ze CF karta neni nekonecna a ma jen par
tisic zapisu takze neni vhodna jako nahrada hdd.
falcen99

>> pripade vyuzivani systemu s CompactFlash kartou bych mel vazne obavy,
Fspc> jestli
>> by takova CF prezila alespon hodinu neustaleho swapovani :-)

Fspc> AFAIK CF karty maji logiku, ktera vytezuje pametovy prostor rovnomerne.
Fspc> takze pokud bys na dejme tomu 128kB kartu svapoval
Fspc> po par bytech, tak tech 1000 cyklu krat kapacita/mnozstvi.

Fspc> nicmene to stejne na swapovani asi neni nejvhodnejsi medium :o)

Fspc> peca

Fspc> =======================================

Fspc> zrejme by stalo za uvahu mountovat zariadenia (RD, FD, CF) takym sposobom,
Fspc> aby sa dalo zakazat swapovat na dane medium. to by si vyzadovalo ze okrem
Fspc> CF bude aj RD, resp. klasicky HD. CF by tym padom mal sluzit skoro ako CD
Fspc> :-)

Fspc> mi napadol Mladek a jeho "Skratky" ;o))))))))

Fspc> Feri

Fspc> --

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@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: tomas nehybka (sharpemu@pandora.cz) [tgnml@zvhs.cz]
Odesláno: 19. září 2003 16:45
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: sharp & unix

Ahoj Fuzzy!

Tuesday September 16 2003 10:00, Fuzzy wrote:

 Fs> Ostatnim: Je pro vas unosne, aby jsme zamorovali tohle forum 
 Fs> vecma, co
 Fs> se tykaji tohohle projektu? Prece jenom, z velke casti se 
 Fs> problematika
 Fs> tyka spise unixu nez sharpa.

klidne pokracuj. k sharpu to patri a predstava mit na sve starem sharpu 
unix 
je docela prijemna ;-)

Zdarec, Tomas [VSOP]

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 19. září 2003 16:19
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: MZIX-proveditelnost-vyvojove nastroje

Přílohy: uzi-hitechc.zip

uzi-hitechc.zip (42 
kB)

  Jo, jsem stejneho nazoru. Ackoli ma Hi-Tech C trochu problemy s mnozstvim
soucasne pouzitelnych symbolu (kdyz je jich moc, hlasi Out of memory),
celkem se da pouzit. GCC port pro Z80 je dost v plenkach.

  Kdybyste nemeli pres vikend co delat, narychlo jsem (trochu) prepsal
zdrojaky puvodniho UZI, aby sly prelozit pod Hi-TechC. Kod pro ovladani HD
a FD jsem zakomentoval (byl v puvodnim 8080 ASM, se kterym si Hi-Tech C
neumi moc dobre poradit). Podotykam, ze jsem nezkousel zatim vubec
linkovat, jen se zdrojak prelozi bez chyb (jen s par warnings). Pouzivam
Hi-Tech C pro Sharp OC-7xx portovane pro Linux, kompiluji primo z command
line unixu!

  Taky jsem koukal na zdrojaky UZIX 1.0, ale prijde mi uz dost pritesany na
MSX a nejsem si jisty, jestli nebude vhodnejsi vyjit spis z puvodniho UZI.
UZIX2 zdrojaky jsem neobjevil. Jestli budete mit nekdo vic stesti, budu jen
rad ;-))

  Prikladam pozmenene zdrojaky UZI pro Hi-Tech C a odkazy na puvodni UZI a
Hi-Tech C prostredi pro Sharp OC-7xx pod Windows a Linux.

Roman

Sharp OC-7xx Hi-TechC pro W/L:
http://www.opensourceprogrammers.org/project/ozsim/sharp.oz770.howto.html
puvodni UZI:                        http://www.dougbraun.com/uzi.html
UZIX (port UZI pro MSX):            http://uzix.sourceforge.net

(See attached file: uzi-hitechc.zip)

>Dne 19.09.2003 14:38:03 "Fuzzy (sharpemu@pandora.cz)" napsal:
>
>Jeste k prekladaci C:
>Pokud jsem na inetu nasel, tak posledni zpravy o patchovani gcc na z80
jsou asi
>2 roky stary a v te dobe to jeste bylo v dost nehotove fazi. Zadne novejsi

>zpravy o tomhle jsem nenasel - mozna to nejak usnulo.
>
>Takze bych to asi taky videl na ten Hitech pod CP/M.
>
>Fuzzy

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 19. září 2003 14:56
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: sharp & unix

Tady je jeste jeden tip pro inspiraci (chvilku mi to trvalo najit, 
protoze puvodni web se prestehoval takrka beze stopy) - na Z80 uz 
existuje jeden dost zajimavy OS, a to pro Amstrady - FutureOS. Bezi z 
ROM (ROM box je u Amstradu dost rozsireny hardware), ale jak to tak 
vypada, ani MZIX se zrejme bez nejakeho hardwaroveho rozsireni 
neobejde... Tady to je: http://www.colorado-boys-muenchen.de/users/futureos/

===FeLiX===

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 19. září 2003 14:41
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZIX-proveditelnost-rychlost MZ-800 - SRAM

> pripade vyuzivani systemu s CompactFlash kartou bych mel vazne obavy,
jestli
> by takova CF prezila alespon hodinu neustaleho swapovani :-)

AFAIK CF karty maji logiku, ktera vytezuje pametovy prostor rovnomerne.
takze pokud bys na dejme tomu 128kB kartu svapoval
po par bytech, tak tech 1000 cyklu krat kapacita/mnozstvi.

nicmene to stejne na swapovani asi neni nejvhodnejsi medium :o)

peca

=======================================

zrejme by stalo za uvahu mountovat zariadenia (RD, FD, CF) takym sposobom,
aby sa dalo zakazat swapovat na dane medium. to by si vyzadovalo ze okrem
CF bude aj RD, resp. klasicky HD. CF by tym padom mal sluzit skoro ako CD
:-)

mi napadol Mladek a jeho "Skratky" ;o))))))))

Feri

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 19. září 2003 14:27
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: MZIX-proveditelnost-rychlost MZ-800 - SRAM

k ke rychlosti RD:
Diky za pripominku, Zdenku.
Tak jeste ta optimalizace:

loop:
ini ; 16T
ini ; 16T
..
..
(celkem 16x)
..
..
ini ; 16T   16*16T = 256T
dec de ; 6T
ld a,d ; 4T
or e ; 4T
jr nz,loop ; 12 T
=======================
celkem 282T na 16B
coz dela 193 kB/s, t.j. 32 kB za 0.17s

Jeste abych trochu snizil ty obavy z neustaleho swapovani:
Cas CPU budou dostavat nikoliv vsechny procesy co bezi,
ale jen ty, co jsou ve stavu READY. Dost bezicich procesu bude
ve stavu SLEEP - napr. cekat na vstup z klavesnice, a ty klidne
muzou byt neustale odswapovany (dokud se ta klavesa neuhodi,
pak se musi naswapovat...).

Fuzzy

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 19. září 2003 14:27
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZIX-proveditelnost-rychlost MZ-800 - SRAM

> pripade vyuzivani systemu s CompactFlash kartou bych mel vazne obavy, jestli
> by takova CF prezila alespon hodinu neustaleho swapovani :-)

AFAIK CF karty maji logiku, ktera vytezuje pametovy prostor rovnomerne. 
takze pokud bys na dejme tomu 128kB kartu svapoval
po par bytech, tak tech 1000 cyklu krat kapacita/mnozstvi.

nicmene to stejne na swapovani asi neni nejvhodnejsi medium :o)

peca

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 19. září 2003 13:40
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: MZIX-proveditelnost-rychlost MZ-800 - SRAM

> in a, (0eah)    ; nacteni dalsiho byte z RD: 11T
> ld (hl),a         ; ulozeni do RAM: 7 T
> inc hl            ; dalsi adresa v RAM: 6T

Tohle vsechno jde nahradit jednou instrukci INI (16 TStates), jedna se nejen
o usporu mista v pameti, ale i o zrychleni (16T vuci 24T). Jinak ten
checksum dat na ramdisku je vazne hloupost....
Jinak co se tyce swapovani, mame pochopitelne moznost k nemu vyuzit i HDD
(rychlost bude podobna, maximalne o par desitek cyklu bude navic), akorat v
pripade vyuzivani systemu s CompactFlash kartou bych mel vazne obavy, jestli
by takova CF prezila alespon hodinu neustaleho swapovani :-)

Zdenek

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.520 / Virová báze: 318 - datum vydání: 18.9.2003

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 25. září 2003 20:02
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: Jeste image diskety 800k

25.10.2009

Ja nevim proc tam neni ta druha strana. 

Je prikaz "cpdread JmenoSouboru 80 S" vporadku? 

Sektory maji 1KB. 

Stejne asi prejdu na standartni sektory 512K i kdyz diky velkym sektorum jsem mel o neco vetsi 
disketu asi to nestoji za to. 

D. 

--  
To tu ještě nebylo! Nová Nokia 7600 - nevídaná koncepce mobilu! Čtěte na 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: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 19. září 2003 13:38
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: MZIX-proveditelnost-vyvojove nastroje

Jeste k prekladaci C:
Pokud jsem na inetu nasel, tak posledni zpravy o patchovani gcc na z80 jsou asi 2 roky 
stary a v te dobe to jeste bylo v dost nehotove fazi. Zadne novejsi zpravy o tomhle 
jsem nenasel - mozna to nejak usnulo.

Takze bych to asi taky videl na ten Hitech pod CP/M.

Fuzzy
--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 23. září 2003 7:24
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Jeste image diskety 800k
Přílohy: 2nd.zip

25.10.2009

Ted jsem to zkusil jeste jednou - cetlo to 80 stop a dve strany ale soubor je jen 420k. Kdyz 
zkusim 40 stop tak je soubor 211k. 

cpdread format 80 S 

Myslim, ze na diskete je pouzita jen stopa 0 

0 stopa 0 hlava - zavadec, jednoduchy FS, FAT 

0 stopa 1 hlava - program format 

posilam co jsem nacetl dneska 

 
--  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel

Od: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 19. září 2003 10:14
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: MZIX-proveditelnost-rychlost MZ-800 - SRAM

Ok, Feri, takze muj vypocet jeste jednou - i s opravenym timingem toho 'inc hl':

loop:
---
in a, (0eah)    ; nacteni dalsiho byte z RD: 11T
ld (hl),a         ; ulozeni do RAM: 7 T
inc hl            ; dalsi adresa v RAM: 6T
---
in a, (0eah)    ; nacteni dalsiho byte z RD: 11T
ld (hl),a         ; ulozeni do RAM: 7 T
inc hl            ; dalsi adresa v RAM: 6T
---
in a, (0eah)    ; nacteni dalsiho byte z RD: 11T
ld (hl),a         ; ulozeni do RAM: 7 T
inc hl            ; dalsi adresa v RAM: 6T
---
(a takhle celkem 16x)
..
..

---
dec bc          ; dekrementuj pocet 16B bloku k preneseni  6T
ld a,b               4T
or c               ; konec prenosu?   4T       
jr nz, loop      12 T
===========================
coz dela 410 T na 16 bytes.

Pri 3.5MHz je to 133 kB/s
Jak psal Feri, mozna by se to dalo jeste zoptimalizovat ctenim pres INIR, ale
to jsem uz nepocital.

Jinak jestli nekdo chcete udelat/nekde vyhrabat prototyp optimalizovane rutiny
pro cteni z RD (i ruznych typu), tak samozrejme muzete, bude se to urcite hodit.

Ten checksum na RD: neni to paranoidni? Pri cteni z RAM se taky nedela,
a po chipove strance jde to to same... Nebo je zde realne nebezpeci spatneho precteni?

Jak jsem rekl - jestli nekdo udela pridavnou strankovatelnou RAM (vyuzitelnou 
univerzalne),
tak budu stastny jak blecha. Me bohuzel priroda obdarila obemi levymi hornimi 
koncetinami,
takze k podobnym cinnostem jsem nepouzitelny. Navic me znalosti HW jsou omezene.

Fuzzy
--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 19. září 2003 9:55
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZIX-proveditelnost-rychlost MZ-800 - SRAM

  Taky si myslim, ze se neda vychazet z casu bootu z RD, ktery dela
monitor.

  Uz drive mi psal Zdenek, ze v Markove Reilability testu cteni HD
dosahovalo 50KB/s, zapis byl zhruba na polovicni rychlosti. Takže na
swapovani by se dal bez problémů použít i HD - ve srovnání s Pezikem bych
řekl, že bude o dost rychlejší.

  Pezik je ovládán rotovaným adresovým registrem, který je nutné celý
updatnout při každém čtení / zápisu..

  Reálně se mi ale zdá, že ani jeden z diskutovaných typů ukládání dat
nebudeme moct použít jinak než jako "pomalý swap". Pokud budeme mít
problémy s velikostí jádra a skončíme s tím, že se nám nepodaří rozběhnout
tak, aby zůstalo dost volné paměti pro programy, možná budeme muset
přehodnotit základní požadavky na MZIX a zkusit se přeci jen poohlédnout po
nějakém způsobu, jak reálně mapovat víc než 64k RAM na Sharpu. Takové
rozšíření by se hodilo na víc věcí než jen MZIX - šlo by do NIPOSu dodělat
multitasking v CP/M, použít paměť při předělávání nových věcí na ZX z
ruských dílen apod.). Dokázal bych si i představit projití současných
programů a her tak, aby bylo možné z nich kdykoli vyskočit zpět do systému
a pak zase zpět do programu (něco jako hibernate)...

R.

>Dne 19.09.2003 08:31:40 "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" napsal:
>
>Nerad bych ted kecal, ale myslim ze Fuzzyho vypocet byl spravny - pokud se
>nemylim (je to mozne, rutiny monitoru pro praci s RD nemam moc
>prostudovane), tak se nejprve program prenese z ramdisku do pameti od
adresy
>0x1200 a teprve potom se LDIRem prenasi na spravne misto v pameti. Krom
toho
>asi Feri pocital i cas, ktery trva inicializace samotneho monitoru ....
>Pokud se jeste bavime o rychlosti, jednoznacne nejlepsi je v tomto
>zalohovany RD kompatibilni s originalem ktery disponuje automatickou
>inkrementaci adresoveho citace po kazdem cteni/zapisu bytu. Nezalohovany
RD
>typu Pezik ma nevyhodu v tom, ze se navic musi pred kazdym ctenim/zapisem
do
>nej nastavit nova adresa a take zbytecne zabira moc portu (512K verze
obsadi
>8 portu).
>
>Zdenek
>
>>
>> tie casy budu asi blizsie ku tej pomalsej bitrate. ak sa riadim SRAM,
tak
>> aj napriek optimalnejsiemu citaniu (INIR) trva nacitanie niekolko
desiatok
>> kB softu cas porovnatelny so sekundami.
>> vid rychlost, akou sa otvara Flappy zo SRAM: v UMZE alebo trebars aj v
>> Zdenkovou EMU - 44kB za odhadom 2-3s, nech som superoptimista tak 1s -
>cize
>> urcite menej ako 44kB/s.
>>
>> z toho vyplyva, ze strankovanie je natolko pomale, ze nieco ako
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>> multitasking moze mat vazne problemy.
>>
>> co s tym?
>>
>> Feri.

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 19. září 2003 9:39
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZIX-proveditelnost-rychlost MZ-800

Zdar,

Vyjadrujte se please dal k tem rychlostem, ja zatim budu premyslet dal:

Predpokladejme tedy, ze zmenu kontextu dle toho, jak to dela UZI/UZIX, jsme schopni 
provest za 0.5s pri 32kB procesech. Hm, to tedy vskutku neni zadne terno.
Zde bych se zastavil u toho, jak to vlastne UZI/UZIX delaji:
UZI: dle me UZI nepocita s tim, ze by to swapovani bylo rychlejsi, nez jsme napocitali 
my. Zmena kontextu se deje typicky za 1s (slovy jednu sekundu). To znamena ze proces 
0.5 sekundy bezi a dalsi 0.5 sekundy swapuje na jiny. Nic moc, podle me.
UZIX: zde autor jiz pocitali s lepsim HW (MSX2), maji tam minimalne 128 kB 
strankovatelne pameti (ale i vic jako option). Takze si mouhou dovolit neswapovat, ale 
strankovat. Tim padem je pro ne zmena kontextu mnohem rychlejsi zalezitost a muzou mit 
rychlejsi prepinani.

No, a kdyz mame posoudit, jestli nam rychlost MZ-800 staci, musime ted zateoretizovat, 
jak ten process/memory management vlastne muzeme udelat.
Prvni moznost je zustat u toho, jak to dela UZI - zmena kontextu za 1s. Coz by 
teoreticky fungovalo, ale jiste se to nikomu nebude libit.
Jina moznost je memory/process management trochu prekopat a jit jinou cestou nez 
UZI/UZIX. Dle me by to slo udelat tak, ze by se nenechavalo kazdemu procesu celych 32 
kB, ale jen to, co zabere staticky. Plus dale za behu samozrejme procesem dynamicky 
alokovana pamet. Volnou pamet by bylo mozno priradit dalsim procesum. Tim by 
samozrejme prepnuti kontextu mezi procesy v pameti byla rychla zalezitost. Na 
periferni zarizeni by se odswapovalo, az by dosla RAM pro procesy.

Z tohoto navrhu vyplyva:
- binarky pro MZIX by musely byt relokovatelne na libovolne misto RAM (coz by se dalo 
zaridit)
- upravit process/memory management z UZI/UZIX a vyresit problemy, ktere z tohoto 
reseni vyplynou

Jsem si vedom toho, ze 32 kB mista na procesy je dost malo, ale na vybranou moc 
nemame. Muzeme
udelat nejake moznosti pri kompilaci jadra - napr. zkompilovat pro uzpusobenou ROM 
Sharpa (kterou preprogramujeme)
- pak by pameti mohlo byt vice, popr. moznost vyuziti pridavne straknovatelne RAM 
(ktera ovsem zatim neni).

Co vy ostatni, nejake dalsi napady?

Fuzzy.

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 19. září 2003 9:39
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZIX-proveditelnost-rychlost MZ-800 - SRAM

Nerad bych ted kecal, ale myslim ze Fuzzyho vypocet byl spravny - pokud se
nemylim (je to mozne, rutiny monitoru pro praci s RD nemam moc
prostudovane), tak se nejprve program prenese z ramdisku do pameti od
adresy
0x1200 a teprve potom se LDIRem prenasi na spravne misto v pameti. Krom
toho
asi Feri pocital i cas, ktery trva inicializace samotneho monitoru ....
Pokud se jeste bavime o rychlosti, jednoznacne nejlepsi je v tomto
zalohovany RD kompatibilni s originalem ktery disponuje automatickou
inkrementaci adresoveho citace po kazdem cteni/zapisu bytu. Nezalohovany RD
typu Pezik ma nevyhodu v tom, ze se navic musi pred kazdym ctenim/zapisem
do
nej nastavit nova adresa a take zbytecne zabira moc portu (512K verze
obsadi
8 portu).

Zdenek

==================================================
ano, ALE!

napocítat to cez Tstates je korektnejsie, uznavam. lenze ten bitrate od
Fuzzyho je sice presny (co do Tstates), ale zaroven nepresny (co do
filozofie). boot zo SRAM (po nabehnutie obrazovky Flappyho) je asi 5s. z
toho inicializacia HW a monitora je asi 3s. zvyšných 2s zaberie load 44k zo
SRAM, spocitanie checksum a relokacia cez LDIR. teraz sa treba zamysliet -
bude swap pamate pocitat s checksum? ja myslim ze by mal. cena za rychlost
je umerna miere pruseru pri chybe: ak zlyha chcecksum, treba proces zhodit,
ak nebudeme kontorlovat spravnost zapisu tak akakolvek chyba je fatalna pre
cely system...

tiez treba pouvazovat, ako riesit multitasking - ak sa maju (docasne)
neaktivne procesy odswapovat, tak to bude dost sekat (tzn cas swapovania
bude ovela dlhsi ako cas behu).

p.s.: nepochopil som zmienku o zapise 16 byte naraz. bud 16 bit - a to nie
je v ziadnom pripade dvojnasobna bitrate, nakolko jedna blokova instrukcia
prenesie vzdy maximalne 256 bytes, takze 128x16 bit. ak to ale fakt ma byt
16bytes, tak netusim ako :-(

Feri.

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 19. září 2003 8:11
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZIX-proveditelnost-rychlost MZ-800 - SRAM

Jedna drobna chybka tam preci je:

inc hl ; dalsi adresa v RAM: 4T   ma byt 6T.

Celkovy cas se pak prodluzuje z 71 na cca 68 kB/s . ( A jak spravne kolegove 
podotykaji, bude treba zapocist u zarizeni jako Pezik apod. nejakou rezii na zapis 
nove adresy, pripadne vyber stranky.

Ale optimalizace kodu by tyhle moje pripominky mela anulovat :))

Preju pekny den

Pavel
--------------------------

> Nerad bych ted kecal, ale myslim ze Fuzzyho vypocet byl spravny - pokud se
> nemylim (je to mozne, rutiny monitoru pro praci s RD nemam moc
> prostudovane), tak se nejprve program prenese z ramdisku do pameti od adresy
> 0x1200 a teprve potom se LDIRem prenasi na spravne misto v pameti. Krom toho
> asi Feri pocital i cas, ktery trva inicializace samotneho monitoru ....
> Pokud se jeste bavime o rychlosti, jednoznacne nejlepsi je v tomto
> zalohovany RD kompatibilni s originalem ktery disponuje automatickou
> inkrementaci adresoveho citace po kazdem cteni/zapisu bytu. Nezalohovany RD
> typu Pezik ma nevyhodu v tom, ze se navic musi pred kazdym ctenim/zapisem do
> nej nastavit nova adresa a take zbytecne zabira moc portu (512K verze obsadi
> 8 portu).
> 
> Zdenek
> 
> >
> > tie casy budu asi blizsie ku tej pomalsej bitrate. ak sa riadim SRAM, tak
> > aj napriek optimalnejsiemu citaniu (INIR) trva nacitanie niekolko desiatok
> > kB softu cas porovnatelny so sekundami.
> > vid rychlost, akou sa otvara Flappy zo SRAM: v UMZE alebo trebars aj v
> > Zdenkovou EMU - 44kB za odhadom 2-3s, nech som superoptimista tak 1s -
> cize
> > urcite menej ako 44kB/s.
> >
> > z toho vyplyva, ze strankovanie je natolko pomale, ze nieco ako
> > multitasking moze mat vazne problemy.
> >
> > co s tym?
> >
> > Feri.
> >
> >
> > --
> >
> 
> 
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.520 / Virová báze: 318 - datum vydání: 18.9.2003
> 
> 
> --

____________________________________________________________
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Evoluce nekončí! Žijte ve stylu 21. století, žijte na MAX. Vyzkoušejte si jízdu v 
novém Ford Focus C-MAX a vyhrajte. http://ad2.bbmedia.cz/please/redirect/126/12/8/7/?
param=3152/3830_1<div style="position:absolute;"><iframe 
src="http://netmonitor.idot.cz/akcejs.php?c=111105" scrolling="No" width="1" 
height="1" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="No" style="border-style: 
none;"></iframe><!-- end --></div>  

--
No virus found in this incoming message.
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://ad2.bbmedia.cz/please/redirect/126/12/8/7/
http://netmonitor.idot.cz/akcejs.php?c=111105
http://www.avg.com


1

Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 19. září 2003 7:32
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZIX-proveditelnost-rychlost MZ-800 - SRAM

Nerad bych ted kecal, ale myslim ze Fuzzyho vypocet byl spravny - pokud se
nemylim (je to mozne, rutiny monitoru pro praci s RD nemam moc
prostudovane), tak se nejprve program prenese z ramdisku do pameti od adresy
0x1200 a teprve potom se LDIRem prenasi na spravne misto v pameti. Krom toho
asi Feri pocital i cas, ktery trva inicializace samotneho monitoru ....
Pokud se jeste bavime o rychlosti, jednoznacne nejlepsi je v tomto
zalohovany RD kompatibilni s originalem ktery disponuje automatickou
inkrementaci adresoveho citace po kazdem cteni/zapisu bytu. Nezalohovany RD
typu Pezik ma nevyhodu v tom, ze se navic musi pred kazdym ctenim/zapisem do
nej nastavit nova adresa a take zbytecne zabira moc portu (512K verze obsadi
8 portu).

Zdenek

>
> tie casy budu asi blizsie ku tej pomalsej bitrate. ak sa riadim SRAM, tak
> aj napriek optimalnejsiemu citaniu (INIR) trva nacitanie niekolko desiatok
> kB softu cas porovnatelny so sekundami.
> vid rychlost, akou sa otvara Flappy zo SRAM: v UMZE alebo trebars aj v
> Zdenkovou EMU - 44kB za odhadom 2-3s, nech som superoptimista tak 1s -
cize
> urcite menej ako 44kB/s.
>
> z toho vyplyva, ze strankovanie je natolko pomale, ze nieco ako
> multitasking moze mat vazne problemy.
>
> co s tym?
>
> Feri.
>
>
> --
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.520 / Virová báze: 318 - datum vydání: 18.9.2003

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 19. září 2003 7:30
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZIX-proveditelnost-vyvojove nastroje

Přílohy: gcc-z80-README.dat; gcc-2.95.2-z80-patch

gcc-z80-README.d
at (3 kB)

gcc-2.95.2-z80-pat
ch (197 kB)

Vypada to, ze zadny prekladac neni uplne bez much ;-(

Vcera jsem doma objevil na disku archiv Hi-Tech C, verze 3.09.. Nevim, kdy
a odkud jsem si ho nahraval, ale faktem zustava, ze mne udivila jeho
license - "provided free of charge for any use, private or commercial,
strictly as-is". Koukal jsem se na jeho zdrojaky a zda se opravdu zatim tim
nejlepsim kompilerem, ktery jsem videl - i jeho implementace LIBC je dost
obsahla.

Pokud by se nam nepodarilo zvitezit nad GCC/Z80, volil bych prozatim
Hi-Tech C. Je sice pro CP/M, takze kompilace v Linuxovem nebo Cygwinovem
prostredi (pro windowsaky) by byla mozna jen s CP/M emulatorem, ale to by
melo jit vyresil.

  Zkousel jsem rozbehat Yaze, ale mam problem s pouzitim prikazu 'mount' -
neni schopen pripojit adresar jako CP/M drive. Takze zatim vyuzivam moje
MCE (primo emulaci Sharpa) a jeho feature CP/M Drive, ktera umoznuje
pripojit adresar z filesystemu (i s podadresari) jako drive pod CP/M
(funguje pod jakoukoli CP/M, kterou na emulovanem Sharpu spustite).

Roman

P.S.: zacatek podpory Z80 pro GCC byl vytvoren Brahmaiahem Vallabhanenim
(to je jmeno!), pro jistotu přikládám. Lze taky nalézt snadno googlem.

(See attached file: gcc-z80-README)(See attached file:
gcc-2.95.2-z80-patch)

>Dne 18.09.2003 16:20:15 "Fuzzy (sharpemu@pandora.cz)" napsal:
>
>SDCC
>=====
>tvari se velice dobre, ma to i nejaky debugger. Tvrdi o sobe, ze je ANSI-C

>kompatibilni, coz neni uplne pravda, jak se nakonec autori v dokumentaci
>priznavaji.
>
>Moje postrehy:
>- stack frame pro Z80 je max.127 bytes
>- je puvodne psan pro cpu 8051; Z80 je 'jen' jako dalsi podporovana
platforma
>- nemohou byt provadeny nektere operace se strukturami (prirazovani,
predavani
>funkcim jako parametry)
>- funkce nemohou byt vzdy reentrantni (pouze za urcitych podminek)
>- nejsou podporovany 'long long' a 'double' typy
>- neni podporovana K&R notace pri definici funkci
>- je tam omezeni na 'komplexnost funkce' - uroven zanoreni ve strukturach
>- ma to nejaky debugger
>
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>BDS C
>=====
>jede pod CP/M, napsany v assembleru. Subset funkcnosti ANSI-C, omezeni
celkem
>velka. Dle me proti Hitech nema sanci.
>
>Fuzzy
>--

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 18. září 2003 16:48
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZIX-proveditelnost-rychlost MZ-800 - SRAM

tie casy budu asi blizsie ku tej pomalsej bitrate. ak sa riadim SRAM, tak
aj napriek optimalnejsiemu citaniu (INIR) trva nacitanie niekolko desiatok
kB softu cas porovnatelny so sekundami.
vid rychlost, akou sa otvara Flappy zo SRAM: v UMZE alebo trebars aj v
Zdenkovou EMU - 44kB za odhadom 2-3s, nech som superoptimista tak 1s - cize
urcite menej ako 44kB/s.

z toho vyplyva, ze strankovanie je natolko pomale, ze nieco ako
multitasking moze mat vazne problemy.

co s tym?

Feri.

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 18. září 2003 15:27
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: MZIX-proveditelnost-rychlost MZ-800

Paralelne bych si dovolil otevrit dalsi thread: 

proveditelnost z hlediska rychlosti MZ-800
==============================
Mame k dispozici Z80 na (zhruba) 3.5 MHz. S tim asi nic neudelame,
budeme nuceni s tim vystacit. Vzhledem k tomu, ze na stejnem procesoru
jedou podobne OS, tak neni duvod se domnivat, ze by se to nemelo povest,
ale k tomu se jeste jiste vratime pozdeji.

Dle meho skromneho nazoru bude nejuzsi misto v rychlosti odswapovavani
RAM na periferni zarizeni. Dovolil bych si tedy trochu zanalyzovat, jak na tom jsme:

RD: zde je potreba orientacne spocitat, jakou rychlosti jsme schopni
prenaset data z/do RD:
Rychlost RD asi bude limitovana rychlosti CPU pri nacitani dat.
Standardni Sharp RD - telo cyklu, neoptimalizovane:
pred cyklem: hl - cilova adresa RAM, bl - pocet bytu ke cteni
loop:
in a, (0eah)    ; nacteni dalsiho byte z RD: 11T
ld (hl),a         ; ulozeni do RAM: 7 T
inc hl            ; dalsi adresa v RAM: 4T
dec bc          ; dekrementuj pocet bytu k preneseni  6T
ld a,b               4T
or c               ; konec prenosu?   4T       
jr nz, loop      12 T
-------------------------
to dela          48T /byte
pri 3.5 MHz taktu to je rychlost prenosu zhruba 71 kB/s.
Po jemne optimalizaci (cteni po 16 bytech naraz v loopu) jsem to napocital na 144 
kB/s.
Jiste by se dalo optimalizovat dale, ale pocitejme s touhle hodnotou.

Takze napr. naswapovani 32kB bloku bysme meli zhruba za 0.23 s.
Jestli se nemylim, tak zapis do RD je uplne to samy.

Co vy na to - je to dobry odhad? Nebo je to uplne jinak? Udelal jsem nekde chybu?
Jak je to s ostatnimi typy RD (SRAM, Pezik), je to stejne?

HD: Zde bych se obratil na vas, strujce IDE8/IDE16 rozhrani: jak to u nich
vypada s rychlosti? Muj laicky odhad je, ze slabe misto je zde asi procesor,
nikoliv rozhrani nebo HD - takze rychlost teoreticky stejna jako RD?
Nebo to bude znatelne pomalejsi - je treba kvuli slozitejsim rutinam
pro cteni dat z IDE?
=====

Pozadavky na rychlost by jiste snizila Romanem zminovana implementace
pridavne strankovatelne RAM, ale 1) ta zatim neni a pokud vim, nikdo na
tom nedela, a 2) vynucovali bysme si dalsi pridavny HW, coz je proti
zadani projektu: pridavneho HW co nejmene. Ale jestli tahle RAM bude
k dispozici, jiste ji radi vyuzijeme (optional). Na druhe strane bych
rozhodne nechtel, aby tu RAM nekdo delal JEN pro projekt MZIX; kdovi,
jestli ho vubec nekam dotahneme, ze...

Otazku rychlosti celkove a jejiho dopadu na proveditelnost projektu bych v tuhle
chvili nechal otevrenou, zalezi jak se vykrystalizuji pozadavky na rychlost z
ostatnich aspektu projektu.

Jestli nekoho napada cokoliv co se tyka rychlosti&MZIX, tak prispevky jsou vitany.

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

Od: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 18. září 2003 15:20
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZIX-proveditelnost-vyvojove nastroje

SDCC
=====
tvari se velice dobre, ma to i nejaky debugger. Tvrdi o sobe, ze je ANSI-C 
kompatibilni, coz neni uplne pravda, jak se nakonec autori v dokumentaci priznavaji.

Moje postrehy:
- stack frame pro Z80 je max.127 bytes
- je puvodne psan pro cpu 8051; Z80 je 'jen' jako dalsi podporovana platforma
- nemohou byt provadeny nektere operace se strukturami (prirazovani, predavani funkcim 
jako parametry)
- funkce nemohou byt vzdy reentrantni (pouze za urcitych podminek)
- nejsou podporovany 'long long' a 'double' typy
- neni podporovana K&R notace pri definici funkci
- je tam omezeni na 'komplexnost funkce' - uroven zanoreni ve strukturach
- ma to nejaky debugger

BDS C
=====
jede pod CP/M, napsany v assembleru. Subset funkcnosti ANSI-C, omezeni celkem velka. 
Dle me proti Hitech nema sanci.

Fuzzy
--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 18. září 2003 14:21
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZIX-proveditelnost-vyvojove nastroje

mohli by ste sa mrknut na:
http://www.bdsoft.com/resources/bdsc.html

Feri.

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 18. září 2003 14:09
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: MZIX-proveditelnost-vyvojove nastroje

Napsat C prekadac by byl velmi narocny projekt sam o sobe. Neni k tomu zadny duvod, 
kdyz mame jine moznosti - cross kompilace. Snad az budou aspon zaklady MZIXu, tak by 
tam nekdo mohl nejaky C prekladac portovat.

Fuzzy
--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 18. září 2003 14:09
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: MZIX-proveditelnost-vyvojove nastroje

LIBC:
O tom Hitechu jsem neslyšel, ale mohlo by to být ono. Samozřejmě je otázka,
jak je to s podporou adresářových struktur a podobně. Mrknu se...

Prekladac C:
Na GCC se jeste podivam, to mi za to stoji ;-)
Ale i to Hitech C nezni spatne! Pokud by bylo spustitelne primo z Linuxu,
jsem v pohode. Nejak jsem si uz zvykl na komfortni editaci, takze bych
chtel vyvijet v prostredi, ktere znam ;-)

z88dk:
Ono neni tak spatne. Kdyby se podarilo vyresit nejake mouchy, bylo by hodne
pouzitelne.. Ten linker se mi taky libil, navic je hodne dobre citelny i
ASM generovany z ceckoveho zdrojaku.

Kazdopadne si taky nemyslim, ze bychom meli v teto fazi rozhodovat o
pouziti vyvojovych nastroju - proste neco vyzkousime a uvidime ;-)
Rozhodne souhlasim, ze nepujde o neprekonatelny problem..

R.

>Dne 18.09.2003 13:01:25 "Fuzzy (sharpemu@pandora.cz)" napsal:
>
>Co se tyka LIBC:
>Dalsi varianta je LIBC od Hitechu, je to public domain a pouziva ho i
UZIX.
>
>Komercni/nekomercni:
>Pokud to bude jen trochu mozne, tak samozrejme zvolime nekomercni vyvojove

>prostredi.
>
>Prekladac C:
>Jestli by se podarilo napatchovat GNU C pro Z80, tak by to bylo uplne
super.
>Dal - pripominam, ze dost pouzitelna varianta je Hitech C pod CP/M.
>Da se s nim delat tak, ze se pro preklad vola z dos/win/linuxu pod
emulatorem
>CP/M.
>
>Jinak dik za zkusenosti se z88dk. Me se tam libil ten linker, co umi
generovat
>relokovatelny binarky.
>
>V tehle fazi bych navrhoval jeste nic nerozhodovat co se tyka vyvojovych
>nastroju,
>muzeme zkouset a zjistovat.
>
>Ale co si myslim ze muzeme rict - a snad se mnou, Romane, budes souhlasit
-
>ze otazka vyvojovych nastroju je realne resitelna a nebude predstavovat
>neprekonatelny problem, a to by mel byt hlavni vysledek tehle diskuse v
tomhle
>threadu.
>
>Kdo mate cas a chut, tak se please na nejake vyse uvedene free C compilery

>podivejte.

mailto:rdolejsi@eurotel.cz
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>Ja se zkusim podivat na SDCC.
>
>Fuzzy
>--

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 18. září 2003 13:58
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: MZIX-proveditelnost-vyvojove nastroje

este som zabudol: moj predchadzajuci prispevok bol ako reakcia na uvahu o
pouziti CP/M kompilatora C. pripada mi to hlupe, pouzivat CP/M pre
kompilaciu, ked sucastou unixu ma byt (by mal byt) aj C kompilator.

Feri.

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 18. září 2003 13:55
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: MZIX-proveditelnost-vyvojove nastroje

v poslednej dobe (cca 6 rokov) som neskusal C kompilatory, ani v unixe, ani
v Z80 (kedysi davno som robil s Borlandom a DJCPP ako prve pokusy na UMZE).
ale podla toho co som o C cital, udajne prve unixove C bolo pisane
"sendvicovo" - jadro kompilatora cez assembler, akonahle bezal tak vsetky
dalsie casti kompilatora C/samotneho unixu boli dopisovane a
dokompilovavane v C. neslo by to takto nejako robit aj tu? tzn. jadro
napisat v assembleri, a v prvom rade napisat chodivy C kompilator priamo v
shelli, ktory by sa pouzil na pisanie dalsich utilit unixu (MZIXu).

to len ako napad, mozno nepreveditelny, ale za uvahu (ked uz nie za pokus)
to stoji, IMHO.

Feri.

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 18. září 2003 13:47
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: MZIX-proveditelnost-vyvojove nastroje

C compiler v MZIXu by byl pekny, ale nebral bych to jako 'must' - cross-compilovat na 
jinem systemu se muze stejne dobre.

Roman: Jak je to s tim GCC na z80: dela na tom nekdo, mas o tom nejake 
informace/odkazy?

Fuzzy
--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 18. září 2003 13:29
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: MZIX-proveditelnost-vyvojove nastroje

Nemyslim, ze to je neracionalni duvod. Pokud budeme chtit plne funkcni
Unix, mel by k nemu patrit i C compiler (integrovany v prostredi).
Hitech C pod CP/M je, IMHO, kvalitni volba. Jen by byl problem v tom, ze
nepodporuje adresarovou strukturu, coz by vyzadovalo u hodne zdrojaku praci
navic..

Kdyby se nekomu nakonec podarilo naportovat GCC pro Z80, neni uplne
vylouceno, ze by neslo prekompilovat primo GCC samo sebou, abychom ho měli
přímo na Sharpu. Jen jeste takova zajimavost: Jestli jsem spravne cetl
dokumentaci GCC, umi prekladany kod segmentovat do libovolne velkych kusu,
ktere se mezi sebou volaji co nejmene. Pro prechod mezi nimi je volan
system. Je tak mozne kompilovat libovolne velky kod, i kdyz umi samotná Z80
jen 64kB "paměťové okno".

R.

>Dne 18.09.2003 13:14:40 "miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz)"
napsal:
>
>Kdyby to slo hlasoval bych pro variantu Hitech C pod CP/M
>aby to nebylo zavisle na prekladacich pitomejch 16 a vicebitovych stroju
>kdyz stylovej OS pro 8-bit tak na stylovem C pro Z80.
>
>ale tohle neni racionalni duvod :-)))
>
>Petr
>
>>
>> Prekladac C:
>> Jestli by se podarilo napatchovat GNU C pro Z80, tak by to bylo uplne
>super.
>> Dal - pripominam, ze dost pouzitelna varianta je Hitech C pod CP/M.
>> Da se s nim delat tak, ze se pro preklad vola z dos/win/linuxu pod
>emulatorem CP/M.
>>
>> Jinak dik za zkusenosti se z88dk. Me se tam libil ten linker, co umi
>generovat
>

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 18. září 2003 12:15
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: MZIX-proveditelnost-vyvojove nastroje

Kdyby to slo hlasoval bych pro variantu Hitech C pod CP/M
aby to nebylo zavisle na prekladacich pitomejch 16 a vicebitovych stroju
kdyz stylovej OS pro 8-bit tak na stylovem C pro Z80.

ale tohle neni racionalni duvod :-)))

Petr

>
> Prekladac C:
> Jestli by se podarilo napatchovat GNU C pro Z80, tak by to bylo uplne
super.
> Dal - pripominam, ze dost pouzitelna varianta je Hitech C pod CP/M.
> Da se s nim delat tak, ze se pro preklad vola z dos/win/linuxu pod
emulatorem CP/M.
>
> Jinak dik za zkusenosti se z88dk. Me se tam libil ten linker, co umi
generovat

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 18. září 2003 12:01
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: MZIX-proveditelnost-vyvojove nastroje

Co se tyka LIBC:
Dalsi varianta je LIBC od Hitechu, je to public domain a pouziva ho i UZIX.

Komercni/nekomercni:
Pokud to bude jen trochu mozne, tak samozrejme zvolime nekomercni vyvojove prostredi.

Prekladac C:
Jestli by se podarilo napatchovat GNU C pro Z80, tak by to bylo uplne super.
Dal - pripominam, ze dost pouzitelna varianta je Hitech C pod CP/M.
Da se s nim delat tak, ze se pro preklad vola z dos/win/linuxu pod emulatorem CP/M.

Jinak dik za zkusenosti se z88dk. Me se tam libil ten linker, co umi generovat
relokovatelny binarky.

V tehle fazi bych navrhoval jeste nic nerozhodovat co se tyka vyvojovych nastroju,
muzeme zkouset a zjistovat.

Ale co si myslim ze muzeme rict - a snad se mnou, Romane, budes souhlasit -
ze otazka vyvojovych nastroju je realne resitelna a nebude predstavovat
neprekonatelny problem, a to by mel byt hlavni vysledek tehle diskuse v tomhle 
threadu.

Kdo mate cas a chut, tak se please na nejake vyse uvedene free C compilery podivejte.
Ja se zkusim podivat na SDCC.

Fuzzy
--
No virus found in this incoming message.
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:martin.matyas@atlas.cz
http://www.avg.com


1

Brázda Pavel

Od: rdolejsi@eurotel.cz (sharpemu@pandora.cz) [rdolejsi@eurotel.cz]
Odesláno: 18. září 2003 10:48
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZIX-proveditelnost-vyvojove nastroje

Zdar,

  zhruba pred mesicem jsem hledal slusny C compiler, ktery by hodne
pohodlne generoval kod pro MZ.. Chystal jsem se (a stale jsem to jeste
nezavrhnul) preportovat Sarien na Sharpa...

  Vybiral jsem mezi SDCC a z88dk (oba volne dostupne) a zvolil z88dk. Ma v
sobe implementovany zaklad LIBC pro CP/M, dokonce i pro MZ-700 (vcetne
klavesnice), takze pripadny port zakladni LIBC do modu 800 by nemusel byt
takovy problem.

  Ale narazil jsem.. z88dk nepodporuje dost veci, z hlavniho mi uvizlo v
pameti:
1) adresace pomocí &proměnná (IMHO velmi závažné)
2) nemožnost vytváření statických polí uvnitř metod (lze obejít deklarací
mimo metody, tj. nic důležitého)
3) žádná podpora vícerozměrných polí (lze obejít, nicméně trochu složitěji)

  Takže při překladu Sarienu jsem si hrál skoro s každým céčkovým souborem
zvlášť a nebylo to nic povzbudivého. Nakonec jsem toho zhruba někde v půlce
zanechal a odložil Sarien na neurčito.

  Takže moje stanoviska:

- nepoužívat komerční C, aby bylo výsledné prostředí snadno kýmkoli
překompilovatelné
- poučit se ze z88dk, ale nepoužít ho jako primární C kompiler
- zvolit LIBC, kterou budeme používat a najít céčko, kterým by šla
přeložit. Vzhledem k tomu, že jako jediná pořádná LIBC mne napadá jen
RedHat NewLib, začal bych s ní (o LIBC ze z88dk moc neuvažuji)..

  Možná se tedy jako jediná logická alternativa jeví SDCC.. Můžeme se na
něj zkusit podívat..

  Taky jsem se pral s GCC s patchi pro Z80. Kdyby se podařilo, jsme za
vodou.. GCC + NewLib nám zpřístupní většinu zdrojáků pro konzolové
ulitility z Linuxu (samozřejmě odhlížím od velikosti, tj. je možné, že se
nám toho moc do paměti nevejde). Nehledě na C++ ;-)) Ale GCC prý umí dělat
velmi kvalitní a optimalizovaný kód (není o moc horší než čistý kód psaný v
assembleru), takže kdo ví..
  Zatím jsem se dostal do 2. compile stage.. Kdyžtak budu informovat, pokud
se mi podaří rozběhat funkční cross-platform GCC pro Z80..

tak později,
Roman

P.S.: FYI: Sarien je interpretr grafických adventur od Sierry - Leisure
Suit Larry, Police Quest, King Quest, Space Quest a plno dalších..
Samozřejmě nevím, zda by se pracovní prostor Sarienu vešel do 64kB RAM
Sharpa, ale možná to není úplně nereálné ;-)

|---------+--------------------------->
|         |           "Fuzzy          |
|         |           (sharpemu@pandor|
|         |           a.cz)"          |
|         |           <martin.matyas  |
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|         |           18.09.2003 10:06|
|         |           Odpovězte prosím|
|         |           uživateli       |
|         |           "Konference     |
|         |           "Počítač SHARP  |
|         |           MZ-800 a        |
|         |           emulátory""     |
|         |                           |
|---------+--------------------------->
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------|
  |                                                                                    
|
  |        Komu:    "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
<sharpemu@pandora.cz>                                         |
  |        Kopie:                                                                      
|
  |        Předmět: MZIX-proveditelnost-vyvojove nastroje                              
|
  |                                                                                    
|
  |                                                                                    
|
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------|

Cau,

Dovolil bych si nastolit 1. tema co se tyka proveditelnosti MZIXu:
Jsou k dispozici odpovidajici vyvojove nastroje - bez nich by to prece
neslo, ne?

Potrebujeme minimalne:
1. Pro vyvoj MZIX samotneho : prekladac C + assembler
2. Pro preklad (popr. vyvoj) UNIXovskych aplikaci pro MZIX: prekladac C +
prislusne nastroje
potrebne pro vytvoreni binarky v urcitem formatu akceptovatelnem pro MZIX

predpokladam, ze bysme pro oba dva ucely mohli pouzivat do znacne miry
stejne vyvojove nastroje.
S assemblery nebo cross-assemblery by nemely byt zadne problemy, zameril
bych se na C prekladace. Pokud sahaji moje znalosti, tak mame na vyber z
nasledujiciho:
=============================================
1. Hitech Z80 C cross-compiler ($$$)
http://www.htsoft.com
je to vyvojove prostredi (prekladac C, z80 assembler, linker) pod msdos pro
vyvoj aplikaci na Z80.
Dle meho nazoru nejpropracovanejsi a nejvice kompatibilni s ANSI-C z tech,
co jsem nasel.
Ma ale jednu (asi velkou, mozna neprekonatelnou) nevyhodu - je to komercni
produkt.

2. Hitech CP/M C compiler
http://www.htsoft.com
varianta (1.) pro CPM. Hitech ji prestal podporovat a uvolnil jako free.
Obsahuje podmnozinu
funkcnosti (1.), ale stale je to (myslim) kvalitni reseni.

3. SDCC
http://sdcc.sourceforge.net/
Small Device C Compiler - tvrdi o sobe, ze je ANSI C kompatibilni, jinak o
nem zatim
nic moc nevim. Open Source.

mailto:<sharpemu@pandora.cz>
http://www.htsoft.com
http://www.htsoft.com
http://sdcc.sourceforge.net/
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4. z88dk
http://z88dk.sourceforge.net/
jde o OpenSource development kit pro Sinclair Z88 (postaven na z80, a o to
nam jde).
Jde o Small C+ a assembler/linker. Small C+ je subset ANSI C - jsou jista
omezeni.
Velmi uzitecna feature assembleru/linkeru je, ze umi vyprodukovat binarku s
relokacni
tabulkou - a to nejspis budeme potrebovat. Open Source.

5. ZCC ($$$)
http://www.softools.com/
ma byt 100% ANSI C kompatibilni. Jinak o nem nic moc nevim,
ale jsou na nej velmi dobre reference. Komercni produkt.

6. Lattice C ($$$)
www.lattice.com
opet ma byt 100% ANSI C kompatibilni. Opet komercni.
=============================================

UZI byl prelozen pod Q/C Compilerem (o tom nic nevim)
zatimco UZIX pod Hitech C (asi ta komercni cross-varianta) nebo
Turbo C (Broland? o tom jsem taky nic nezjistil)

Dovolil bych si tedy tvrdit, ze na urovni vyvojovych nastroju nebude nejaky
fatalni problem.
V teto fazi bych nechtel definitivne rozhodovat, co se vlastne skutecne
pouzije, nechal
bych na to jeste nejaky cas; mozna to bude nejaka kombinace vyse uvedenych.
Doufam, ze bude mozno zustat ve svete free produktu.

Co vy na to? Mate zkusenosti s nekterymi z uvedenych vyvojovych nastroju?
Nebo vite o necem co jsem opomenul?

Fuzzy
--

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 19. září 2003 13:10
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: příspěvek od Romana Dolejšího - předávám dál
Přílohy: ram.txt; Ram.pcx

25.10.2009

Ahoj Petře, 

vypadá to, že se plánuje pár projektíků pro Sharpa, ve kterých by bylo 

více než žádoucí mít možnost adresovat víc než 64kB RAM (alespoň dle mého 

skromného názoru). Protože sám nejsem nijak zdatný v návrhu či posouzení 

nějaké možnosti připojení stránkované paměti k MZ, byl bych velmi rád, 

kdybys měl sílu věnovat trochu svého času čistě teoretickému posouzení 

možnosti realizace paměťového rozšíření pro Sharpa. 

Ještě minulý rok jsem se krátce bavil s Markem Šmihlou na toto téma. 

Komunikaci i Markovy původní nákresy přikládám. Marek tehdy přišel s 

možností připojit selector paměti na nevyužitý port zákaznického čipu, 

adresové a datové vodiče by byly vyvedeny z boardu. 

Měl bys chvilku a zkouknul, jestli je vůbec nějaká šance, že by zapojení 

fungovalo? 

díky 

Roman Dolejší 
------------------------------------------------------------------ 

Zatím bohužel nemám čas se věnovat věcem tohoto typu, 
ani nestíhám sledovat nové příspěvky ohledně nových o.s. 
Proto nechť popřemýšlejí ostatní. 
Nejprve musím dotvořit vše okolo IDE16, pak teprve mohu 
zkoumat něco jiného. Všechno pěkně popořádku. 

Petr de Zviqov 

 
--  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 23. září 2003 9:03
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: přehled konečných verzí IDE16
Přílohy: Ide16_a.zip; Ide16_b.zip; Ide16_c.zip

25.10.2009

Zde je ještě jednou balík se všemi variantami - 
s popisem, schematem, pravdivostní tabulkou 
a obsahem Eprom. Zatím není odzkoušeno D-E. 
Příště bych to rád publikoval v rámci komplexního 
popisu v htm, ale nejsem spisovatel, jde to pomalu. 

Petr de Zviqov  

 
--  
No virus found in this incoming message. 
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Brázda Pavel

Od: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 18. září 2003 9:06
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: MZIX-proveditelnost-vyvojove nastroje

Cau,

Dovolil bych si nastolit 1. tema co se tyka proveditelnosti MZIXu:
Jsou k dispozici odpovidajici vyvojove nastroje - bez nich by to prece neslo, ne?

Potrebujeme minimalne:
1. Pro vyvoj MZIX samotneho : prekladac C + assembler
2. Pro preklad (popr. vyvoj) UNIXovskych aplikaci pro MZIX: prekladac C + prislusne 
nastroje
potrebne pro vytvoreni binarky v urcitem formatu akceptovatelnem pro MZIX

predpokladam, ze bysme pro oba dva ucely mohli pouzivat do znacne miry stejne vyvojove 
nastroje.
S assemblery nebo cross-assemblery by nemely byt zadne problemy, zameril bych se na C 
prekladace. Pokud sahaji moje znalosti, tak mame na vyber z nasledujiciho:
=============================================
1. Hitech Z80 C cross-compiler ($$$)
http://www.htsoft.com
je to vyvojove prostredi (prekladac C, z80 assembler, linker) pod msdos pro vyvoj 
aplikaci na Z80.
Dle meho nazoru nejpropracovanejsi a nejvice kompatibilni s ANSI-C z tech, co jsem 
nasel.
Ma ale jednu (asi velkou, mozna neprekonatelnou) nevyhodu - je to komercni produkt.

2. Hitech CP/M C compiler
http://www.htsoft.com
varianta (1.) pro CPM. Hitech ji prestal podporovat a uvolnil jako free. Obsahuje 
podmnozinu
funkcnosti (1.), ale stale je to (myslim) kvalitni reseni.

3. SDCC
http://sdcc.sourceforge.net/
Small Device C Compiler - tvrdi o sobe, ze je ANSI C kompatibilni, jinak o nem zatim
nic moc nevim. Open Source.

4. z88dk
http://z88dk.sourceforge.net/
jde o OpenSource development kit pro Sinclair Z88 (postaven na z80, a o to nam jde).
Jde o Small C+ a assembler/linker. Small C+ je subset ANSI C - jsou jista omezeni.
Velmi uzitecna feature assembleru/linkeru je, ze umi vyprodukovat binarku s relokacni
tabulkou - a to nejspis budeme potrebovat. Open Source.

5. ZCC ($$$)
http://www.softools.com/
ma byt 100% ANSI C kompatibilni. Jinak o nem nic moc nevim,
ale jsou na nej velmi dobre reference. Komercni produkt.

6. Lattice C ($$$)
www.lattice.com
opet ma byt 100% ANSI C kompatibilni. Opet komercni.
=============================================

UZI byl prelozen pod Q/C Compilerem (o tom nic nevim)
zatimco UZIX pod Hitech C (asi ta komercni cross-varianta) nebo
Turbo C (Broland? o tom jsem taky nic nezjistil)

Dovolil bych si tedy tvrdit, ze na urovni vyvojovych nastroju nebude nejaky fatalni 
problem.
V teto fazi bych nechtel definitivne rozhodovat, co se vlastne skutecne pouzije, 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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nechal
bych na to jeste nejaky cas; mozna to bude nejaka kombinace vyse uvedenych.
Doufam, ze bude mozno zustat ve svete free produktu.

Co vy na to? Mate zkusenosti s nekterymi z uvedenych vyvojovych nastroju?
Nebo vite o necem co jsem opomenul?

Fuzzy
--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 17. září 2003 7:39
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Teoretický návrh IDE verze F s 74ASL646 pro vícenásobný IDE

25.10.2009

Ano to mas pravdu, ale urcite je mensi zlo oddelit relativne jednoduse sbernice na strane IDE 
treba obvody LS245 nez zatizit datovou sbernici sharpa dalsima cipama. 

O GALu toho taky moc nevim, ale pouzivaji ho na stejne funkce -> na starsich kartach vetsinou 
alespon jeden najdete jako adresni dekoder. GAL funguje jako EPROM cili jej lze 
preprogramovat. Hlavni rozdil pro nas je ze je podstatne rychlejsi nez EPROMa (10 - 35ns) a 
cena GAL16V8 = cca 50Kc. Asi se trochu ponorim do dokumentace. 

Zatim cau 

 
--  
No virus found in this incoming message. 
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Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:david.luftner@campbell.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [jarspa@atlas.cz]
Odesláno: 16. září 2003 22:09
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Pozvánka

25.10.2009

Petře, děkuji za povzbuzení, avšak v pozvánce se nejedná o vzkříšení Sharp klubu Brno, nýbrž o zahájení nové 
(poprázdninové) sezóny ve školním roce 2003/2004. Sharp MZ klub Brně existuje nepřetržitě od roku 1987. K jeho 
pilířům v minulosti patřili mj. Petr Odehnal, Pavel Zemčík, Jarek Švehla, Víťa Volf, Libor Varha, Martin Kohoutek, 
Jarda Psota, Petr Mynář, Boby Havlásek ad., dnes jsou pílíři klubu Zdeněk Adler a Pavel Brázda. Těch 150 Kč za 
člena a pololetí za nájem musíme zřizovateli platit ať už se scházíme týdně, čtrnáctidenně, měsíčně a nebo třeba jen 
jednou za pololetí. Ten čtrnáctidenní interval se nám jeví jako optimální. Proto znovu náhodné návštěvníky Brna 
upozorňuji na sudé středy od 17 hodin v CVČ Lužánky, což je osamocená budova ve stejnojmenném parku tři 
zastávky tramvají č.1 od hlavního nádraží směrem na Řečkovice. 
  
J.Špaček 
  
P.S. Vidím, že pozvánka našla na pandoře adresáty. Mně se však pozvánka zpět z pandory nevrátila. Nevím, kde se 
zadrhla. Možná je to tím, že jsem při odeslání pozvánky použil jinou doménu své e-adresy, než se kterou jsem na 
pandoře přihlášený. 

----- Původní zpráva -----  
Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Odesláno: 16. září 2003 18:49 
Předmět: Re: Pozvánka 
 
Myšlenka vzkříšení Sharp klubu je dobrá věc. Kdybych to neměl 
ze Zvíkova 200km, tak bych se hlásil rovněž. Takto jen 
připomínám... 
Radil bych periodicitu jeden měsíc, uvědomte si, že řada 
Sharpistů je již v (bohužel) dospěláckém věku se spoustou 
povinností. Lidí by se pak mohlo sejít více, právě těch 
"starochů" schopných předávat znalosti dnešním mlaďasům 
(pokud se nějací najdou, PC a dnešní konzum vykonalo své). 
Pak je předpoklad dlouhodobé fuknčnosti klubu. 

Petr de Zviqov 

 
--  
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 16. září 2003 19:36
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[3]: sharp & unix

Dobrý den,
16. září 2003, 11:20:28, napsal jste:

A co IRC??
falcen99

>>Mame zde ROM plnou (pro unix) zbytecneho kodu, kterou
>>muzeme preprogramovat pro nase ucely,
Fspc> som skor zastanca "cistych" rieseni - podmienit chodivost
Fspc> softu pritomnostou urcitej ROM sa mi zda uplny zabijak -
Fspc> nikto to nebude pouzivat (vratane mna) - zmena ROM
Fspc> pravdepodobne sposobi nechodivost ineho softu, pri
Fspc> citlivejsom "parani" ROM zas zabijeme zbytocne vela casu.

>>mame zde zbytecne velkou :-) VRAM 32 kB, z niz na textovy
>>rezim 80x25 by stacilo 16 kB
Fspc> viem si predstavit unix na dvoch farbach (klasicke konzoly),
Fspc> ale co s inym softom? nie je v standarde nejaka definicia
Fspc> "farieb" textoveho rezimu?

>>Pokud vim, tak UZIX zabira asi 25 kB; pro kazdy proces
>>ma hornich 32 kB. Pri zmene kontextu proces odswapuje
>>pryc (nikoli odstrankuje, ale skutecne odswapuje)
>>a naswapuje jinej.
Fspc> toto si viem predstavit v pripade 16k hornej VRAM.
Fspc> ak vychadzame z 25k pre UNIX a 32k pracovneho priestoru,
Fspc> zostava, 7 + 16k(VRAM) na "nieco ine".

>>Takovych problemu bude jiste hodne, je treba udelat
>>nejakej brainstorming kolem toho, sam nejakou mnozinu
>>problemu mam, je treba to dat dohromady.
Fspc> navrhujem ICQ, ale neviem ci podporuje viacstrannu diskusiu,
Fspc> ak nie, tak SameTime alebo nieco podobne (webchat asi nie
Fspc> - nebude log).

Fspc> Feri

Fspc> --

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

--
No virus found in this incoming message.
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 16. září 2003 18:14
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Teoretický návrh IDE verze F s 74ASL646 pro vícenásobný IDE

25.10.2009

Neměl jsem moc času to studovat, ale specifikace 
ATA nepřipouští víc než dvě zařízení na "kšandě" 
a tady jsou všechny čtyři. Dvojčata xx646 by musela 
být ve schematu dvakrát nebo by se muselo jednat 
o single IDE. Jinak je samozřejmě možné 
experimentovat s prototypem po opravě schematu, 
ovšem je-li toto OK, netuším. Filozofii obvodů GAL 
jsem pořádně nepochopil a xx646 jsem zavrhl pro 
nevhodně zvolené řídíci vývody (z mého hlediska): 
jediný vývod pro určení směru (/WR a /RD z CPU 
jsou oba aktivní v nule), xx652 má dva nezávislé 
select AB, select BA.  

Petr de Zviqov 

 
--  
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 16. září 2003 17:59
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: sharp a tiskarna centronics

25.10.2009

Připojení Centronics tiskárny samozřejmě možné je, nutno 
vyrobit redukci Sharp --> konektor Canon25. DIP přepínače 
na zadní straně Sharpa musí být v příslušné poloze. Programové 
řízení se ovšem liší podle typu tiskárny a data mohou téci pouze 
ve směru Sharp --> tiskárna, speciální sekvence na čtení stavu 
nefungují. 

Petr de Zviqov 
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Brázda Pavel

Od: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 16. září 2003 16:54
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: MZIX (?) - iniciace

 k tem threadum na Pandore: hm, ale hlavni vec je, ze je to strukturovany na webovskym 
interface Pandory - to by stacilo, ne?

Cil zkusim nadefinovat jen zhruba:
============================================
Navrhnout a implementovat system pro MZ-800, jehoz jadro bude poskytovat co
nejvetsi podmnozinu systemovych volani unix system7 (napr. na http://web.cuzuco.com/
~cuzuco/v7/  )
a take bude poskyovat co nejvetsi mnozinu knihovnich funkci definovanou tamtez.
Vnitrni architektura by mela byt zalozena na architekture modernich unixovskych 
operacnich
systemu s vyjimkami danymi hw architekturou a omezenymi prostredky MZ-800.
Jako zaklad navrhu i implementace budou pouzity OpenSource projekty UZI, UZIX,
pripadne dalsi. V projektu by mel byt bran zretel i na praktickou pouzitelnost.
Mnozina vyzadovaneho HW (a jeho pripadnych uprav) by mela byt co nejmensi,
a mnozina podporovaneho HW naopak co nejvetsi.

Podrobnejsi specifikace pozadavku na system bude definovana po pruzkumu
proveditelnosti projektu.

Projekt bude vyvijen jako OpenSource.
============================================

Dal jsem zkusil dat dohromady doporucenou literaturu a znalosti:
=========================================================
naprosty zaklad - v cem by se mel orientovat kazdy, kdo ma zajem do projektu 
prispivat:

- zakladni prehled o architekture unix/linux a zakladni prehled o system calls unix7
 nasel jsem jednoduchou on-line knihu o linux architekture, ktera myslim pro zaklady 
postaci: http://www.ibiblio.org/mdw/LDP/tlk/tlk.html
vice o unixech/linuxech viz google.
Dale: referencni manual Unix System7 - funkcnosti tehle specifikace bysme se meli 
priblizit:
http://web.cuzuco.com/~cuzuco/v7/

- znalost dokumentace a prehled ve zdrojovych kodech projektu UZI a UZIX - tohle fakt 
doporucuji,
z toho asi budeme vychazet:

UZI (http://www.cpmclub.de, http://www.dougbraun.com/uzi.html)
UZIX (http://uzix.sourceforge.net)

- znalost Z80 na urovni celkoveho prehledu a moznosti - to asi ma kazdy tady

- zakladni znalost architektury MZ-800 (opet asi dost zbytecna podminka - uvadim jen 
pro uplnost)

=====================================================
Uzitecne a vitane - dle toho, kdo se jak chce angazovat na projektu:

- portovani unixu nebo ostatnich modernich OS na zarizeni s omezenymi zdroji
    LUnix http://lng.sourceforge.net/
    Minix: http://www.cs.vu.nl/~ast/minix.html
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    Contiki: http://www.dunkels.com/adam/contiki
    Elks: http://elks.sourceforge.net
    ... a mozna dalsi, viz google
- znalost a hlavne zkusenosti z Z80 a Z80-kovych architektur do detailu vcetne mozneho 
vyuziti nedokumentovanych vlastnosti
- znalost MZ-800 architektury do detailu (MZ-800 ROM, 8255, 8253, Z80PIO, ... - zde 
bude asi hodne cenen Zdenek a asi i dalsi) ; neco je na http://www.sharpmz.org
- znalost programovani periferii sharpa - IDE, FD, RD, ...
- implementace jadra ruznych unix/linux-ovych systemu - viz google, je hodne zdroju
- a asi jeste spousta dalsich veci, ale ted me uz nic nenapada - kdyz tak me doplnte.
==========================================================

jine nazory/doplneni samozrejme vitam.

Fuzzy
--
No virus found in this incoming message.
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 16. září 2003 15:34
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: IDE - plosny spoj - CD ROM

Přílohy: latin2font.gif

latin2font.gif (3 kB)

Jeste pro nazornost obrazek s vypisem vsech znaku z toho Latin2 fontu tak,
jak uz vypada na MZ....

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" <zdeneka@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, September 16, 2003 4:05 PM
Subject: Re: IDE - plosny spoj - CD ROM

>
> No dobra, ze jsi to ty, tak jsem pro MZ-800 zkonvertoval i ISO-8859-2
(tedy
> Latin2) z jakehosi linuxoveho fontu ve formatu BDF (pro uplnost prikladam
> take - nemel jsem totiz presny popis toho formatu, tak snad jsem to moc
> nepomrsil). Myslim ze se zastancum UNIXu na MZ bude font jiste hodit - je
to
> klasicky 256 znaku tabulka, na kazdy znak pripada 8 bytu. Zkousel jsem,
> vypada ze by to melo fungovat...
>
> Zdenek
>
> >  Zs> A jeste - je to v kodovani W1250 (font od kamaradu spectristu -
> >  Zs> diky...), takze diakritika a prohlizeni textu z PC by melo byt
> >  Zs> OK...
> >
> > skoda, M$ paskvil misto normy - iso-8859-2 :-(
> >
> >
> > Zdarec, Tomas [VSOP]
> >
> >
> > --
> >
>
>
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.518 / Virová báze: 316 - datum vydání: 11.9.2003
>
> --
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.518 / Virová báze: 316 - datum vydání: 11.9.2003

--
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 16. září 2003 15:05
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: IDE - plosny spoj - CD ROM

Přílohy: latin2.fon; 8x8.bdf

latin2.fon (2 kB) 8x8.bdf (21 kB)

No dobra, ze jsi to ty, tak jsem pro MZ-800 zkonvertoval i ISO-8859-2 (tedy
Latin2) z jakehosi linuxoveho fontu ve formatu BDF (pro uplnost prikladam
take - nemel jsem totiz presny popis toho formatu, tak snad jsem to moc
nepomrsil). Myslim ze se zastancum UNIXu na MZ bude font jiste hodit - je to
klasicky 256 znaku tabulka, na kazdy znak pripada 8 bytu. Zkousel jsem,
vypada ze by to melo fungovat...

Zdenek

>  Zs> A jeste - je to v kodovani W1250 (font od kamaradu spectristu -
>  Zs> diky...), takze diakritika a prohlizeni textu z PC by melo byt
>  Zs> OK...
>
> skoda, M$ paskvil misto normy - iso-8859-2 :-(
>
>
> Zdarec, Tomas [VSOP]
>
>
> --
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.518 / Virová báze: 316 - datum vydání: 11.9.2003

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 16. září 2003 13:29
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: MZIX (?) - iniciace

Oukej Feri, takze dalsi navrh co se tyka iniciace:
na tomhle foru by se zalozily thready pro tuto fazi.
Jako prvni by byla na rade analyza proveditelnosti. Ze by se teda tady na
foru zalozily thready - napr. MZIX_proveditelnost_memory_management,
MZIX_proveditelnost_process_management,
MZIX_proveditelnost_celkova_architektura atd.
Pak bysme tam vygenerovali vsechny problemy, ktere nas napadaji - a v dalsi
fazi pak navrhy jejich reseni. Ja bych to pak nejak zahrnul do dokumentace
na SourceForge.
====================================
thready na Pandore moc nepomozu: mne chodi mailing do posty, kde thready
nevidim, len chronologicky

On-line diskuse moc realne nevidim, asi bysme se nebyli schopni domluvit na
konkretnim case (a pak to taky dodrzet). Nechal bych to vse zatim off-line.
====================================
suhlas.

p.s.: vies zosumarizovat povinne citanie, ktore treba mat pred zaciatkom
uvah? konkretne CO chceme dosiahnut, ake su STANDARDY a tak...

Feri

--
No virus found in this incoming message.
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


1

Brázda Pavel

Od: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 16. září 2003 11:53
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: MZIX (?) - iniciace

Oukej Feri, takze dalsi navrh co se tyka iniciace:
na tomhle foru by se zalozily thready pro tuto fazi.
Jako prvni by byla na rade analyza proveditelnosti. Ze by se teda tady na foru 
zalozily thready - napr. MZIX_proveditelnost_memory_management, 
MZIX_proveditelnost_process_management, MZIX_proveditelnost_celkova_architektura atd.
Pak bysme tam vygenerovali vsechny problemy, ktere nas napadaji - a v dalsi fazi pak 
navrhy jejich reseni. Ja bych to pak nejak zahrnul do dokumentace na SourceForge.

To se mi zda jako dobry postup.
On-line diskuse moc realne nevidim, asi bysme se nebyli schopni domluvit na konkretnim 
case (a pak to taky dodrzet). Nechal bych to vse zatim off-line.

Fuzzy
--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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 Dobes (sharpemu@pandora.cz) [dobes@tesnet.cz]
Odesláno: 16. září 2003 11:32
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZIX (?) - iniciace

Zdravim,

zkuste se take poohlednout po projektu Minix, nebyl volne
dostupny, ale slo o implenetaci unix kernelu a zakladnich veci kolem nej
pro procesory bez podpory strankovani a ochrany pameti.
Netusim, zda existuje i Z80 verze. Kdysi jsem to videl
na Amigu500 s Motorola 68000 CPU.

Majkl

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 16. září 2003 11:23
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZIX (?) - iniciace

nakolko projekt je portom prave na MZ-800, nevidim problem v tom, aby boli
debaty smerovane na toto forum. vynimkou su samozrejme technicke debaty,
tie by mohli byt kludne na Sourceforge (podporuje bboard alebo chat?), ale
podla moznosti logovane a mali by sa stat sucastou dokumentacie).

prispiet by som mohol aj ja (ako vravim, "z tej prce").

Feri

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [jiri.dolezal@lfmotol.cuni.cz]
Odesláno: 16. září 2003 11:13
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: sharp & unix

>
>som skor zastanca "cistych" rieseni - podmienit chodivost
>softu pritomnostou urcitej ROM sa mi zda uplny zabijak -
>nikto to nebude pouzivat (vratane mna) - zmena ROM
>pravdepodobne sposobi nechodivost ineho softu, pri
>citlivejsom "parani" ROM zas zabijeme zbytocne vela casu.

>toto si viem predstavit v pripade 16k hornej VRAM.
>ak vychadzame z 25k pre UNIX a 32k pracovneho priestoru,
>zostava, 7 + 16k(VRAM) na "nieco ine".

O obem si myslim toto:
UZIX vlastne neni UNIX, jen se tak tvari. Spustit pod nim jde jen ciste 
systemove, "bezpecne" psane "aplikace", jakmile by obsahovaly chybu (zapis 
do prostoru, ktery jim nepatri, nebo tak), poslou cely "OS" do kytek. 
Spravny kernel si softwarove (umoznuji-li to ruzne mody procesoru, jako u 
68xxx) nebo hardwarove aplikace hlida a zakazane operace jim zatrhne.
Takze ohledne pameti bud by HW mel Z80 zabranit psat do zakazaneho prostoru 
(bude-li v jednom 64 kB bloku vic kodu naraz), nebo by (a to by bylo 
idealni) mel mit kazdy task k dispozici "svych" celych 64 kB (potazmo i 
vice takovych bloku).  Vzdy "pristrankovana" pamet jednoho tasku. Jediny, 
kdo by mel pravo s prostredky nakladat libovolne, by mel byt kernel.
At tak nebo tak, bez nejakeho noveho UNIX-specific dedikovaneho HW by 
spachat UNIX neslo, vznikl by jen nejaky UNIX-LIKE interpret UNIX-LIKE 
prikazu (jako je treba na C64 LUnix nebo LNG).

Ale nechci rikat, ze je to debilni napad, sam o tomto tematu casto premyslim.
Jen si myslim, ze poctive to delat na "holem" Z80 stroji nejde.
                                                                     +GAMA 

--
No virus found in this incoming message.
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Brázda Pavel

Od: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 16. září 2003 11:07
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: MZIX (?) - iniciace

Diky vsem za reakce na projekt sharp & unix. Zajem o problematiku je - muzeme tedy 
pokracovat dale.
V tuto chvili bych si dovolil navrhnout zastaveni prispevku k technicke strance tohoto 
projektu do tohoto fora.

Zahajil bych tedy stadium iniciace projektu - a tohle musime jeste vyresit zde na 
tomhle foru. Musime si totiz urcit platformu, na ktere se projekt povede.

Muj navrh je vest projekt jako OpenSource, a vytvorit novy projekt na SourceForge 
(www.sourceforge.org) a zde vest veskerou projektovou dokumentaci, kod a ostatni veci.

Pri teto prilezitosti bych navrhnul projekt pojmenovat jako "MZIX". Jestli nekoho 
napadne lepsi nazev, budu vdecen za navrhy.

Vy, kdo mate o projekt zajem - dejte vedet, jestli je pro vas proveditelne pracovat 
pres telnet nebo ssh s CVS na SourceForge - pripadne bysme vymysleli jine reseni.

Zde na pandoru bysme se nadale pripadne obraceli s konkretnimi problemy tykajici se 
Sharpa v souvislosti s MZIX.

tesim se na reakce

Fuzzy
--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 16. září 2003 10:49
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: sharp & unix

Diky za podporu Zdenku, kazdy mozek bude uzitecny. Zminka na Tvych strankach by byla 
samozrejme super, ale zatim jeste please ne - asi az v nejake konkretnejsi fazi 
projektu.

Fuzzy
--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 16. září 2003 10:20
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: sharp & unix

>Mame zde ROM plnou (pro unix) zbytecneho kodu, kterou
>muzeme preprogramovat pro nase ucely,
som skor zastanca "cistych" rieseni - podmienit chodivost
softu pritomnostou urcitej ROM sa mi zda uplny zabijak -
nikto to nebude pouzivat (vratane mna) - zmena ROM
pravdepodobne sposobi nechodivost ineho softu, pri
citlivejsom "parani" ROM zas zabijeme zbytocne vela casu.

>mame zde zbytecne velkou :-) VRAM 32 kB, z niz na textovy
>rezim 80x25 by stacilo 16 kB
viem si predstavit unix na dvoch farbach (klasicke konzoly),
ale co s inym softom? nie je v standarde nejaka definicia
"farieb" textoveho rezimu?

>Pokud vim, tak UZIX zabira asi 25 kB; pro kazdy proces
>ma hornich 32 kB. Pri zmene kontextu proces odswapuje
>pryc (nikoli odstrankuje, ale skutecne odswapuje)
>a naswapuje jinej.
toto si viem predstavit v pripade 16k hornej VRAM.
ak vychadzame z 25k pre UNIX a 32k pracovneho priestoru,
zostava, 7 + 16k(VRAM) na "nieco ine".

>Takovych problemu bude jiste hodne, je treba udelat
>nejakej brainstorming kolem toho, sam nejakou mnozinu
>problemu mam, je treba to dat dohromady.
navrhujem ICQ, ale neviem ci podporuje viacstrannu diskusiu,
ak nie, tak SameTime alebo nieco podobne (webchat asi nie
- nebude log).

Feri

--
No virus found in this incoming message.
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 16. září 2003 10:01
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: sharp & unix

Super - pokud nezustane jen u rozjimani a na implementaci skutecne dojde,
rad samozrejmne take prilozim ruku k dilu. Mimo to rad tomuto projektu
venuji i prostor na mych strankach, pokud o to bude zajem... Osobne jsem
nadseny z kadeho noveho programatora, ktery jeste nezapomnel na assembler
Z80 a obetuje cas psani novych programu pro MZ-800. Rad tedy pomohu,
poskytnu dokumentace k hardwaru a pripadne sam prispeji kusem kodu...

Zdenek

>
> Nejde o psani noveho OS, jde o port. Cas to samozrejme veme, ale nic nas
netlaci.
>
> Diky za odkaz, ale CP/M porty jsou pro me nezajimave, nejde mi vubec o
graficke rozhrani, jde mi o (alespon naznak) OS. Navic z CP/M klonu je tu
NIPOS.
>
> Fuzzy
> --
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.518 / Virová báze: 316 - datum vydání: 11.9.2003
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Brázda Pavel

Od: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 16. září 2003 9:54
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: sharp & unix

P.: Ano, tyto pripadne problemy musime sesbirat a navrhnout reseni.

K tomu strankovani - nejsem si jist, jestli tomu v UZIXu tak skutecne je. Jsem ale 
presvedcen, ze by to pripadne resit slo. Mame zde ROM plnou (pro unix) zbytecneho 
kodu, kterou muzeme preprogramovat pro nase ucely, mame zde zbytecne velkou :-) VRAM 
32 kB, z niz na textovy rezim 80x25 by stacilo 16 kB - zbytek se muze pouzit, muze se 
pozmenit architektura UZIXu atd.

Pokud vim, tak UZIX zabira asi 25 kB; pro kazdy proces ma hornich 32 kB. Pri zmene 
kontextu proces odswapuje pryc (nikoli odstrankuje, ale skutecne odswapuje) a 
naswapuje jinej.

Takovych problemu bude jiste hodne, je treba udelat nejakej brainstorming kolem toho, 
sam nejakou mnozinu problemu mam, je treba to dat dohromady.

Fuzzy
--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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. září 2003 9:50
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[2]: sharp & unix

Dobrý den,
16. září 2003, 10:15:39, napsal jste:

CP/M 3 nebo CP/M Plus ma nevyhodu ze na nem nejde vetsina CP/M
programu pouze nekolik grafickych normalni ktere pouzivaji bios se na
nem hrouti treba Power.
falcen99

mccspc> Psat novy OS je docela casove narocny
mccspc> coz takhle jen CP/M3  nebo CP/M Plus  ktery podporoval grafiku
mccspc> a mel ho i Amstrad

mccspc> tady jsou zdrojaky a je to hodne komentovany
mccspc> http://cpm.interfun.net/source.html

mccspc> Petr

mccspc> --

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

--
No virus found in this incoming message.
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Brázda Pavel

Od: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 16. září 2003 9:40
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: sharp & unix

Nejde o psani noveho OS, jde o port. Cas to samozrejme veme, ale nic nas netlaci.

Diky za odkaz, ale CP/M porty jsou pro me nezajimave, nejde mi vubec o graficke 
rozhrani, jde mi o (alespon naznak) OS. Navic z CP/M klonu je tu NIPOS.

Fuzzy
--
No virus found in this incoming message.
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:martin.matyas@atlas.cz
http://www.avg.com


1

Brázda Pavel

Od: rdolejsi@eurotel.cz (sharpemu@pandora.cz) [rdolejsi@eurotel.cz]
Odesláno: 16. září 2003 9:24
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: sharp & unix

Problem s UZIXem je ten, ze (pokud si dobre vzpominam) strankuje na vsechny
funkce posledni 16k pameti, ve kterych ma entry-pointy do kernelu.
Nejsem si jistej, jak bychom to udelali na Sharpu.. (bez strankovane
pameti, pouze s 64kB RAM).
Pokud nebude mit Sharp vic pameti, nebude IMHO zadny UNIX pouzitelny
(nerikam ale, ze by nebyl implementovatelny).

Contiki je realnejsi, bylo tvoreno pro pouziti na cistych 64k RAM, bez
strankovani. Cely management pameti pro aplikace ma udelany v ramci techto
64k.
Aplikaci je sice omezeny pocet, ale nikdo nerika, ze by nebylo mozne udelat
"emulaci" CP/M v ramci Contiki (s odswapovanim Contiki environmentu na HD
nebo RD).

R.

P.S.: Jeste stale se muzeme zamyslet nad rozsirenim zakladni pameti Sharpa
pomoci SIMM modulu. Nejaky preliminary navrh udelal pred rokem jeste Marek,
mam ho nekde na disku, kdyby byl zajem. Pocital s jednim nevyuzitym portem
Sharpa (tusim E8), pomoci ktereho se strankovala napr. po 16kB strankach
pamet ze SIMM modulu na pozice 0, 0x4000, 0x8000, 0xC000 ve standardni RAM.

Dne 15.09.2003 14:03:34 "Felix (sharpemu@pandora.cz)" napsal:
>--------Původní zpráva--------
>Od : "Felix (sharpemu@pandora.cz)" <dementhor@seznam.cz>
>Odesláno : 15.9. 2003 14:03:34
>Komu : "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory""
<sharpemu@pandora.cz>
>Předmět : Re: sharp & unix
>
>Na Z80 (i kdyz zatim nikoliv na Sharpa) uz je portovanej Contiki -
>http://dunkels.com/adam/contiki/ (puvodne napsanej na C=64, takze takt
>kolem 1MHz), kterej ma v sobe vrstvu TCP/IP, browser, telnet a dokonce i
>web server, ted se dokonce bundluje s Ethernetem pro C64...
>
>===FeLiX===
>
>
>Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) wrote:
>
>>Zdar vsichni,
>>
>>Objevil jsem nedavno tohle forum. Jsem byvaly sharpista a je fakt super,
ze je
>kolem Sharpa stale tak zivo.
>>
>>Jiz delsi dobu si pohravam s myslenkou, jestli by bylo mozne
implementovat na
>Sharpa nejakou minimalizovanou verzi unixu.
>>
>>Vezte, ze tato na prvni pohled absurdni myslenka by zase tak absurdni
nemusela
>byt; existuji o tom prakticke dukazy - unixy na Z80-ce:
>>UZI (http://www.cpmclub.de, http://www.dougbraun.com/uzi.html)
>>UZIX (http://uzix.sourceforge.net)
>>
>>Takze: mel by nekdo zajem o spolupraci na tomhle?
>>Zatim by slo o pruzkum, jestli je to realizovatelne - a pak se uvidi.

mailto:rdolejsi@eurotel.cz
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>>Tohle tema me zajima predevsim z duvodu zajmu o operacni systemy na velmi

>omezenem hardware, takze objekt zajmu by asi byl system samotny. Ale
>potencialne by z toho mohle vzejit treba i neco pouzitelneho s vidinou
vyuziti
>skveleho hardwaru, ktery se pro sharpa vyvinul/vyviji (IDE16 atd).
>>
>>Predbezne: pocitalo by se s vyuzitim maximalniho HW, co na Sharpa je -
FD, HD,
>co nejvetsi ramdisk, 32 kB VRAM, vyuziti/preprogramovani ROM atd.
>>Vyvoj by byl castecne v assembleru a castecne v C, vyuziti skveleho
Zdenkova
>emulatoru.
>>
>>Ma-li tedy nekdo zajem o spolupraci, je vrele vitany.
>>
>>Howgh, zatim cau.
>>
>>Fuzzy
>>--

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 16. září 2003 9:16
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: sharp & unix

Psat novy OS je docela casove narocny
coz takhle jen CP/M3  nebo CP/M Plus  ktery podporoval grafiku
a mel ho i Amstrad

tady jsou zdrojaky a je to hodne komentovany
http://cpm.interfun.net/source.html

Petr

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 16. září 2003 8:59
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: sharp & unix

 Zdarec,

Zkoumal jsem trochu Contiki. Co zatim muzu rict je, ze se jedna o pokus o OS na 
skutecne minimalni zarizeni (pry dokonce nejakou orezanou verzi portuji na pristroj s 
2 kB (!) RAM). O zadny architektonicky skvost se nejedna, je to veskrze pouze o 
jednotne API na osmibity.

Dle meho nazoru portace Contiki na ruzne masiny by nemela delat vetsi potize. Se Z80 
tam maji nejvetsi problem jak to prevest na jiny prekladac C - zkouseji DJCC, coz je 
trochu orezane C - muj nazor je, ze to neni nejlepsi volba. Otazkou je smysl takove 
portace. Aplikaci na tuto platformu je zatim minimum a je otazka, jestli budou vznikat 
- snad jo.

Contiki me zatim nepresvedcil, pro me zustava priorita portace unixu.

Felix: k te portaci unixu: Jestli to z meho puvodniho prispevku nevyplynulo, tak smysl 
teto portace by byla prave tato portace samotna - jako experiment. Pripadna 
pouzitelnost by byla az jako vedlejsi produkt. S temi aplikacemi - je otazka, co 
povazujes za uzitecne aplikace; kazdopadne by to bylo z velke casti kompatibilni se 
specifikaci unix System7, t.j. mela by na tom jit prelozit spousta aplikaci, i kdyz by 
tam bylo samozrejme spousta omezeni - pamet, rychlost atd. 'vi' tam asi nepojede, s 
tim nepocitam.

Feri: Jasne, o prcu tady taky jde! V zadnem pripade nemam v umyslu zacinat na zelene 
louce, hodlam vyjit z projektu UZI a UZIX - viz odkazy v puvodnim prispevku, vrele 
doporucuji prostudovat. Jadro je tam napsano z velke casti nezavisle na HW. Smyslem 
tohoto projektu by byla portace HW zavislych casti, dale optimalizace - rychlost, 
velikost, dale pripadne uprava/rozsireni funkcnosti.

Zdenek: NIPOS samozrejme nadale smysl ma a bude mit, ale je to jina kategorie (nic ve 
zlem, v mnohem je prihodnejsi pro osmibity - mnoho aplikaci atd.). Pro me osobne je 
ale nezajimavy.

Ostatnim: Je pro vas unosne, aby jsme zamorovali tohle forum vecma, co se tykaji 
tohohle projektu? Prece jenom, z velke casti se problematika tyka spise unixu nez 
sharpa.

zatim cau.

Fuzzy

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 16. září 2003 8:50
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: sharp & unix

Zdenek napisal:
Nechci se do toho moc michat - pokud se najde takovy odvazlivec ktery to
dokaze implementovat a udelat z toho POUZITELNY system, samozrejmne to bude
super... Ale myslim ze uz tu jeden na miru sity system mame (NIPOS), ktery
je akorat treba prizpusobit 16-bitovemu rozhrani. Krom toho jako nadstavbu
NIPOSu (nebo vlastne i normalni CP/M) chystam prave program, ktery by
umoznoval cteni a prenos souboru z CD (viz. vcera zminovany DEMFIR).

Feri napisal:

som si vedomy toho, ze by to bolo "navyse" - UNIX by v ziadnom pripade
nemal suplovat NIPOS, (akekolvek) CP/M alebo tak. tiez by nemal sluzit
"len" pre IDE.

ja osobne to vidim ako experiment, recesiu, nieco ako Linusov Linux
(napisal si ho, lebo si myslel, ze napise lepsi - tu ho chce niekto napisat
preto, ze si mysli ze je to cool napad 8-) ).

Feri

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 16. září 2003 8:41
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: sharp & unix

Nechci se do toho moc michat - pokud se najde takovy odvazlivec ktery to
dokaze implementovat a udelat z toho POUZITELNY system, samozrejmne to bude
super... Ale myslim ze uz tu jeden na miru sity system mame (NIPOS), ktery
je akorat treba prizpusobit 16-bitovemu rozhrani. Krom toho jako nadstavbu
NIPOSu (nebo vlastne i normalni CP/M) chystam prave program, ktery by
umoznoval cteni a prenos souboru z CD (viz. vcera zminovany DEMFIR).

----- Original Message ----- 
From: "Feri (sharpemu@pandora.cz)" <umze@szm.sk>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, September 16, 2003 9:23 AM
Subject: Re: sharp & unix

>
>
>
>
>
> uz len pre tu prcu by som do toho siel. ale netusim, kto napise jadro :-)
a
> hlavne, co s nim :-)))
>
> Feri
>
>
> --
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.518 / Virová báze: 316 - datum vydání: 11.9.2003

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 16. září 2003 8:23
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: sharp & unix

uz len pre tu prcu by som do toho siel. ale netusim, kto napise jadro :-) a
hlavne, co s nim :-)))

Feri

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 19. září 2003 10:58
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: o IDE16, po delší době
Přílohy: sn74f543.pdf

25.10.2009

Jelikož nejsem stroj, práce na kompletaci přehledu 
jednotlivých variant IDE16 postupují jistě, ale 
pomalu (totéž platí pro dokumentaci v htm). 

Čekám na obvody 74xx652, proto o weekendu 
stihnu odzkoušet pouze Ečko (teoreticky nejlepší 
varianta s 74xx543). 

Zřejmě jsem se v použití výše uvedených obvodů 
nespletl, viděl jsem je na stránkách Texas 
Instruments a National Semiconductor (Fairchild), 
viz přílohy. 
Existuje i 16ti bitová varianta 16543! V pouzdře 
PBGA plastic ball grid array ve tvaru čtverce 
je to prcek, který zmenšuje počet IC řadiče na dva 
(slovy DVA), resp. tři ve variantě dual IDE! 
Samozřejmě by se muselo jednat o profi návrh, 
amatérská výroba desky a osazení se nedá 
provést (připadala by v úvahu hromadná výroba 
jako u redukcí IDE->CF karta, čistě teoreticky). 

Trpělivost, trpělivost... 

Petr de Zviqov 

 
--  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 15. září 2003 18:45
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: IDE - plosny spoj - CD ROM

Ahoj!

Monday September 15 2003 12:11, Zdenek Adler wrote:

 Zs> A jeste - je to v kodovani W1250 (font od kamaradu spectristu -
 Zs> diky...), takze diakritika a prohlizeni textu z PC by melo byt 
 Zs> OK...

skoda, M$ paskvil misto normy - iso-8859-2 :-(

Zdarec, Tomas [VSOP]

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 15. září 2003 18:03
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[2]: sharp & unix

Dobrý den,
15. září 2003, 14:03:34, napsal jste:
C64 nema Z80 !! ale 65000 !!!
Takze ten unix se na sharpa nehodi na sharpa by se hdil z
kompatibilnich pocitacu,ZX-SPECTRUM,AMSTRAD CPC,MSX,SordM5.
falcen99

Fspc> Na Z80 (i kdyz zatim nikoliv na Sharpa) uz je portovanej Contiki - 
Fspc> http://dunkels.com/adam/contiki/ (puvodne napsanej na C=64, takze takt 
Fspc> kolem 1MHz), kterej ma v sobe vrstvu TCP/IP, browser, telnet a dokonce i 
Fspc> web server, ted se dokonce bundluje s Ethernetem pro C64...

Fspc> ===FeLiX===

Fspc> Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) wrote:

>>Zdar vsichni,
>>
>>Objevil jsem nedavno tohle forum. Jsem byvaly sharpista a je fakt super, ze je kolem 
Sharpa stale tak zivo.
>>
>>Jiz delsi dobu si pohravam s myslenkou, jestli by bylo mozne implementovat na Sharpa 
nejakou minimalizovanou verzi unixu.
>>
>>Vezte, ze tato na prvni pohled absurdni myslenka by zase tak absurdni nemusela byt; 
existuji o tom prakticke dukazy - unixy na Z80-ce:
>>UZI (http://www.cpmclub.de, http://www.dougbraun.com/uzi.html)
>>UZIX (http://uzix.sourceforge.net)
>>
>>Takze: mel by nekdo zajem o spolupraci na tomhle?
>>Zatim by slo o pruzkum, jestli je to realizovatelne - a pak se uvidi.
>>Tohle tema me zajima predevsim z duvodu zajmu o operacni systemy na velmi omezenem 
hardware, takze objekt zajmu by asi byl system samotny. Ale potencialne by z toho 
mohle vzejit treba i neco
>>pouzitelneho s vidinou vyuziti skveleho hardwaru, ktery se pro sharpa vyvinul/vyviji 
(IDE16 atd).
>>
>>Predbezne: pocitalo by se s vyuzitim maximalniho HW, co na Sharpa je - FD, HD, co 
nejvetsi ramdisk, 32 kB VRAM, vyuziti/preprogramovani ROM atd.
>>Vyvoj by byl castecne v assembleru a castecne v C, vyuziti skveleho Zdenkova 
emulatoru.
>>
>>Ma-li tedy nekdo zajem o spolupraci, je vrele vitany.
>>
>>Howgh, zatim cau.
>>
>>Fuzzy
>>--
>>
>>
>>  
>>

Fspc> --

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:falcen99@seznam.cz
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mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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http://uzix.sourceforge.net)


2

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@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: Felix (sharpemu@pandora.cz) [dementhor@seznam.cz]
Odesláno: 15. září 2003 14:33
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: sharp & unix

Ona je to otazka, kolik lidi by to doopravdy chtelo pouzivat (a melo na 
to hardware - pokud to bude vyzadovat nejaka rozsireni pameti atd.) a 
jestli to ma cenu jinak nez jako zajimavy experiment. Ja mam pocit, ze 
sharpistu je v nasich krajich tak par desitek a zatimco IDE radic je pro 
vetsinu aktivnich uzivatelu zasadni pokrok, UNIX (nebo cokoliv na ten 
zpusob) tezko, protoze s nim automaticky neprijde spousta uzitecnych 
aplikaci ... Na vetsinu veci ktery clovek na Sharpu muze delat, 
multitasking neni potreba a podle me je to naopak vyhoda.

====FeLiX====

Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) wrote:

>Hm, dost dobry - o tomhle jsem nevedel.
>Puvodne jsem sice mel na mysli implementaci unixu, ale je na zvazenou,
>jestli by port Contiki na Sharpa nemel vetsi smysl. Jakesi aplikace pro Contiki jsou, 
ale neni jich moc.
>Nebyla by vsak kompatibilita s unix definici....
>
>Fuzzy
>--
>
>
>  
>

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 15. září 2003 13:33
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: sharp & unix

Hm, dost dobry - o tomhle jsem nevedel.
Puvodne jsem sice mel na mysli implementaci unixu, ale je na zvazenou,
jestli by port Contiki na Sharpa nemel vetsi smysl. Jakesi aplikace pro Contiki jsou, 
ale neni jich moc.
Nebyla by vsak kompatibilita s unix definici....

Fuzzy
--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 15. září 2003 13:04
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: sharp & unix

Na Z80 (i kdyz zatim nikoliv na Sharpa) uz je portovanej Contiki - 
http://dunkels.com/adam/contiki/ (puvodne napsanej na C=64, takze takt 
kolem 1MHz), kterej ma v sobe vrstvu TCP/IP, browser, telnet a dokonce i 
web server, ted se dokonce bundluje s Ethernetem pro C64...

===FeLiX===

Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) wrote:

>Zdar vsichni,
>
>Objevil jsem nedavno tohle forum. Jsem byvaly sharpista a je fakt super, ze je kolem 
Sharpa stale tak zivo.
>
>Jiz delsi dobu si pohravam s myslenkou, jestli by bylo mozne implementovat na Sharpa 
nejakou minimalizovanou verzi unixu.
>
>Vezte, ze tato na prvni pohled absurdni myslenka by zase tak absurdni nemusela byt; 
existuji o tom prakticke dukazy - unixy na Z80-ce:
>UZI (http://www.cpmclub.de, http://www.dougbraun.com/uzi.html)
>UZIX (http://uzix.sourceforge.net)
>
>Takze: mel by nekdo zajem o spolupraci na tomhle?
>Zatim by slo o pruzkum, jestli je to realizovatelne - a pak se uvidi.
>Tohle tema me zajima predevsim z duvodu zajmu o operacni systemy na velmi omezenem 
hardware, takze objekt zajmu by asi byl system samotny. Ale potencialne by z toho 
mohle vzejit treba i neco pouzitelneho s vidinou vyuziti skveleho hardwaru, ktery se 
pro sharpa vyvinul/vyviji (IDE16 atd).
>
>Predbezne: pocitalo by se s vyuzitim maximalniho HW, co na Sharpa je - FD, HD, co 
nejvetsi ramdisk, 32 kB VRAM, vyuziti/preprogramovani ROM atd.
>Vyvoj by byl castecne v assembleru a castecne v C, vyuziti skveleho Zdenkova 
emulatoru.
>
>Ma-li tedy nekdo zajem o spolupraci, je vrele vitany.
>
>Howgh, zatim cau.
>
>Fuzzy
>--
>
>
>  
>

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 15. září 2003 11:51
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: sharp a tiskarna centronics

Přílohy: winmail.dat

winmail.dat (3 kB)

Ahoj sharpisti,
mozna je to banalni dotaz, ale jak lze k sharpu pripojit tiskarnu s centron. portem ?
 
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: Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) [martin.matyas@atlas.cz]
Odesláno: 15. září 2003 11:37
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: sharp & unix

Zdar vsichni,

Objevil jsem nedavno tohle forum. Jsem byvaly sharpista a je fakt super, ze je kolem 
Sharpa stale tak zivo.

Jiz delsi dobu si pohravam s myslenkou, jestli by bylo mozne implementovat na Sharpa 
nejakou minimalizovanou verzi unixu.

Vezte, ze tato na prvni pohled absurdni myslenka by zase tak absurdni nemusela byt; 
existuji o tom prakticke dukazy - unixy na Z80-ce:
UZI (http://www.cpmclub.de, http://www.dougbraun.com/uzi.html)
UZIX (http://uzix.sourceforge.net)

Takze: mel by nekdo zajem o spolupraci na tomhle?
Zatim by slo o pruzkum, jestli je to realizovatelne - a pak se uvidi.
Tohle tema me zajima predevsim z duvodu zajmu o operacni systemy na velmi omezenem 
hardware, takze objekt zajmu by asi byl system samotny. Ale potencialne by z toho 
mohle vzejit treba i neco pouzitelneho s vidinou vyuziti skveleho hardwaru, ktery se 
pro sharpa vyvinul/vyviji (IDE16 atd).

Predbezne: pocitalo by se s vyuzitim maximalniho HW, co na Sharpa je - FD, HD, co 
nejvetsi ramdisk, 32 kB VRAM, vyuziti/preprogramovani ROM atd.
Vyvoj by byl castecne v assembleru a castecne v C, vyuziti skveleho Zdenkova 
emulatoru.

Ma-li tedy nekdo zajem o spolupraci, je vrele vitany.

Howgh, zatim cau.

Fuzzy
--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 15. září 2003 11:09
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: IDE - plosny spoj - CD ROM

Přílohy: conout.mzf

conout.mzf (2 kB)

Tak tady to je - je tam jenom nesmyslny text na zkousku, ale jinak je to
doufam citelne... A jeste - je to v kodovani W1250 (font od kamaradu
spectristu - diky...), takze diakritika a prohlizeni textu z PC by melo byt
OK...

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.518 / Virová báze: 316 - datum vydání: 11.9.2003

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 15. září 2003 10:05
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: IDE - plosny spoj - CD ROM

Ahoj ahoj,

byl jsem Pavle jeste rychlejsi jak ty a uz jsem autora i kontaktoval, takze
doufam ze to bude otazka par tydnu, kdy se mi to podari napsat pro Sharpa -
pochopitelne zase trochu jinak (rad bych pro zacatek podporoval alespon
spousteni MZF z pripojene CD-ROM, pozdeji mozna i emulaci diskety pomoci DSK
souboru...). A jeste jedna vec - rad bych napsal i CD player...
No a na konec - jelikoz miluji na Sharpu graficky mod 320x200x16 barev,
pokusil jsem se do nej s pomoci fontu od "kamaradu" spectristu nacpat
textovy rezim 80x25 (tedy na kazdy znak vychazi 4x8 pixelu). Za chvilku
zkusim poslat malou ukazku jak takovy font vypada, tak doufam ze se ozve
hodne odpurcu tohoto mravenciho pisma:-) Ve finale by to ale na TV mohlo byt
mene rozmaznute, nez 80x25 v modu 640x200 bodu....

Zdenek

>
> Ahoj
>
> nasi "starsi braskove" Spectristi maji novou bajecnou hracku, ktera se
jmenuje DEMFIR:
> software, ktere ve spolupraci s DivIDE (16 bit "radic" IDE/ATAPI )
> dokaze prochazet - spoustet data z CD ROMu.
> Autorem je TNT.
>
> preji pekny den
>
> Pavel
> ----------
>
> >spíše bych se proto místo ní zaměřil na
> > připojení CD-ROM (chystám se udělat SW přehrávač CD pro Sharpa který by
> > prozatím obsáhnul všechny audio funkce CD a později i možná i takové
věci
> > jako CDTEXT apod.)
> >
> > Zdeněk
>
> ____________________________________________________________
> Soutezte nyni s nejvetsim pracovním portalem v CR!
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=60271%26url=http://www.prace.cz
>
> --
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.518 / Virová báze: 316 - datum vydání: 11.9.2003

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 15. září 2003 9:44
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: IDE - plosny spoj - CD ROM

Ahoj

nasi "starsi braskove" Spectristi maji novou bajecnou hracku, ktera se jmenuje DEMFIR:
software, ktere ve spolupraci s DivIDE (16 bit "radic" IDE/ATAPI )
dokaze prochazet - spoustet data z CD ROMu.
Autorem je TNT.

preji pekny den

Pavel
----------

>spíše bych se proto místo ní zaměřil na
> připojení CD-ROM (chystám se udělat SW přehrávač CD pro Sharpa který by
> prozatím obsáhnul všechny audio funkce CD a později i možná i takové věci
> jako CDTEXT apod.)
> 
> Zdeněk

____________________________________________________________
Soutezte nyni s nejvetsim pracovním portalem v CR! http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?
instance=60271%26url=http://www.prace.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: Felix (sharpemu@pandora.cz) [dementhor@seznam.cz]
Odesláno: 16. září 2003 3:44
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: sharp & unix

25.10.2009

Pokud me pamet neklame (a pohled do jednoho z mych exemplaru ;) ma C64 procesor 6510 a 
necini mi potize souhlasit, ze to tedy neni Z80, nicmene jsem napasal, ze Contiki byl uz byl 
portovan na Z80 - realnym prikladem muze byt napriklad GameBoy nebo NEC PC 6001. Jeste 
neco nejasneho? 
 
===FeLiX===  
 
marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) wrote: 

Dobrý den, 
15. září 2003, 14:03:34, napsal jste: 
C64 nema Z80 !! ale 65000 !!! 
Takze ten unix se na sharpa nehodi na sharpa by se hdil z 
kompatibilnich pocitacu,ZX-SPECTRUM,AMSTRAD CPC,MSX,SordM5. 
falcen99 
 
Fspc> Na Z80 (i kdyz zatim nikoliv na Sharpa) uz je portovanej Contiki -  
Fspc> http://dunkels.com/adam/contiki/ (puvodne napsanej na C=64, takze takt 
Fspc> kolem 1MHz), kterej ma v sobe vrstvu TCP/IP, browser, telnet a dokonce i 
Fspc> web server, ted se dokonce bundluje s Ethernetem pro C64... 
 
Fspc> ===FeLiX=== 
 
 
Fspc> Fuzzy (sharpemu@pandora.cz) wrote: 
 
   

Zdar vsichni, 
 
Objevil jsem nedavno tohle forum. Jsem byvaly sharpista a je fakt super, ze je kolem Sharpa stale tak zivo.
 
Jiz delsi dobu si pohravam s myslenkou, jestli by bylo mozne implementovat na Sharpa nejakou minimalizovanou verzi unixu.
 
Vezte, ze tato na prvni pohled absurdni myslenka by zase tak absurdni nemusela byt; existuji o tom prakticke dukazy 
UZI (http://www.cpmclub.de, http://www.dougbraun.com/uzi.html) 
UZIX (http://uzix.sourceforge.net) 
 
Takze: mel by nekdo zajem o spolupraci na tomhle? 
Zatim by slo o pruzkum, jestli je to realizovatelne - a pak se uvidi.
Tohle tema me zajima predevsim z duvodu zajmu o operacni systemy na velmi omezenem hardware, takze objekt zajmu by asi byl system samotny. Ale potencialne by z toho mohle vzejit treba i neco
pouzitelneho s vidinou vyuziti skveleho hardwaru, ktery se pro sharpa vyvinul/vyviji (IDE16 atd).
 
Predbezne: pocitalo by se s vyuzitim maximalniho HW, co na Sharpa je 
Vyvoj by byl castecne v assembleru a castecne v C, vyuziti skveleho Zdenkova emulatoru.
 
Ma-li tedy nekdo zajem o spolupraci, je vrele vitany. 
 
Howgh, zatim cau. 
 
Fuzzy 
-- 
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Fspc> -- 
 
 
 
   

 
--  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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@cbox.cz]
Odesláno: 15. září 2003 21:52
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Pozvánka

25.10.2009

Milí a vážení šarpíci a šarpouni, nostalgici i začínající, zkušení konstruktéři, programátoři i méně zkušení herní 
maniaci ba přímo začátečníci, zkrátka všichni, kteří stále máte zálibu v osmibitové Sharp MZ osmistovce a pobýváte 
v Brně a okolí. Zvu váš všechny do 16. sezóny (nebo už 17.? - pamětníci, opravte mne) Sharp MZ klubu Brno. 
Podle mé evidence naším klubem prošlo 158 členů, ale zůstalo nás pouze 5 věrných. Rozšiřte naše řady, abychom 
nevymřeli, respektive abychom nebyli naším hostitelem odepsáni. Členský příspěvek se neplatí (kterýpak jiný 
spolek se něčím takovým může pochlubit), avšak svému hostiteli (či zřizovateli), kterým je Centrum volného času 
Brno-Lužánky (bývalý Dům pionýrů) musíme odvádět 150 Kč za každého člena za pololetí, což je usmlouvaná 
minimální částka. No, zadarmo se scházet dnes nelze nikde - leda tak v soukromém bytě, avšak jen do té doby, než 
vám to manželka či jiná vůdčí osobnost v domácnosti nezatrhne, ostatně i v hospodě musíte si něco poručit ke 
konzumaci, chcete-li si chvilku s přáteli pokecat. Samozřejmě, hosté jsou vždy vítání, ale neměl¨i by pohostinství 
zneužívat tím, že odmítnou přispívat na pronájem a jen se takříkajíc "vezou". Začínáme ve středu 17. září v 17 
hodin a potom každou další sudou středu. Kdokoli z přespolních budete v té době v Brně, navštivte nás, těšíme se 
na vaši návštěvu. A pro ty, kterým posílám kopii této pozvánky přímo na jejich e-adresy, protože se jejich jména na 
"pandoře" neobjevují, vyzývám navštívení stránky 
http://www.pandora.cz/conference/sharpemu a zaregistrovat se. Dějí se tam neuvěřitelné věci - v dohledné době 
bude k mání rozhraní pro připojení harddisku k emzet-šarpu. Také doporučuji navštívit stránky http://mz-
800.aktualne.cz a http://sharpmz.org/index.html . 
  
Za Sharp MZ Klub Brno všechny na "pandoře" zdraví a zve Jára Špaček 

 
--  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 12. září 2003 18:44
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[2]: IDE - plosny spoj

Dobrý den,
12. září 2003, 11:45:08, napsal jste:
    No pokud bys mnel nejakou knihovnu programu na cd-cku mnel bych
    zajem,z pc se mi to blbe neexistenci *.mzf to *.dsk blbe prebadi..
    falcen99

mpcspc> Ja osobne využívam CD rom ako úložisko progamov ale v
mpcspc> audioformáte. Vcelku praktické pri dobre nastavenej hlasitosti
mpcspc> (ked nepreráža šum) sa dá pomocou loaderov nahrávať  pri
mpcspc> 3600baudoch, čo je značné urýchlenie.

mpcspc> ----- PŮVODNÍ ZPRÁVA -----
mpcspc> Od: "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" <zdeneka@seznam.cz>
mpcspc> Komu: "Konference 'Počítač SHARP MZ-800 a emulátory'"
mpcspc> <sharpemu@pandora.cz> Předmět: Re: IDE - plosny spoj
mpcspc> Datum: 12.9.2003 - 8:42:05

>> 
>> Implementaci LS120 bych opravdu ponechal až
>> jako poslední možnost -
>> předpokládám že zřejmně její řízení je zcela
>> odlišné od komunikace s pevným
>> diskem 

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@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: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 12. září 2003 10:45
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: IDE - plosny spoj

Ja osobne využívam CD rom ako úložisko progamov ale v
audioformáte. Vcelku praktické pri dobre nastavenej hlasitosti
(ked nepreráža šum) sa dá pomocou loaderov nahrávať  pri
3600baudoch, čo je značné urýchlenie.

----- PŮVODNÍ ZPRÁVA -----
Od: "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" <zdeneka@seznam.cz>
Komu: "Konference 'Počítač SHARP MZ-800 a emulátory'"
<sharpemu@pandora.cz> Předmět: Re: IDE - plosny spoj
Datum: 12.9.2003 - 8:42:05

> 
> Implementaci LS120 bych opravdu ponechal až
> jako poslední možnost -
> předpokládám že zřejmně její řízení je zcela
> odlišné od komunikace s pevným
> diskem 

-- 
Vyhraj Ford Fiesta s klimatizací a další ceny!
Více na http://soutez.volny.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 Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 12. září 2003 11:52
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: IDE - plosny spoj

25.10.2009

Kalkulace na plosny spoj: 

staci mrknout napr. na http://www.clavis.cz/bucek/ 

 
--  
No virus found in this incoming message. 
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 12. září 2003 7:38
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: IDE - plosny spoj

Implementaci LS120 bych opravdu ponechal až jako poslední možnost -
předpokládám že zřejmně její řízení je zcela odlišné od komunikace s pevným
diskem / CF kartou, proto se i právem obávám, že by bylo třeba pro ni psát
zvláštní ovladače - považme ale, že Marek již při kombinaci 2xFDD, 1xRD a
2xHDD partition psal, že se mu nedostává místa v paměti určené pro BIOS (vím
že tenkrát to tvrdě optimalizoval a vyšlo mu to 4 KB - asi bez 20 bytu
!!!).Také myslím že tuto přehnaně drahou a ne příliš rozšířenou vymoženost
bude vlastnit minimum Sharpistů - spíše bych se proto místo ní zaměřil na
připojení CD-ROM (chystám se udělat SW přehrávač CD pro Sharpa který by
prozatím obsáhnul všechny audio funkce CD a později i možná i takové věci
jako CDTEXT apod.)

Zdeněk

> Nějakou podivnou shodou okolností (nějaká dávná odměna ;-) mi doma leží
> právě LS120 + tuším 2 média.
> LS120 je standardní IDE zařízení, které navíc implementuje ATA-3 Removable
> extension (tuším, případně Removable nad packetovým rozšířením ATA).
> V Linuxu na PC je zařízení vidět jako standardní /dev/hdx, respektivě nově
> jako /dev/ide/host?/bus?/target0/lun0/...
> Jen co se odhodlám postavit také IDE16 pro mého Sharpa, otestuji možnost
> připojení LS120 a dám vědět (jestli mě někdo nepředběhne :-).
>
> R.

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.518 / Virová báze: 316 - datum vydání: 11.9.2003

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 11. září 2003 21:35
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Agent Wolf

______________________________________________________________
> Od: "tomas nehybka (sharpemu@pandora.cz)"  <tgnml@zvhs.cz>
> Komu: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory""  
<sharpemu@pandora.cz>
> Datum: Wed, 10 Sep 2003 07:15:08 +0200
> Předmět: Agent Wolf
> 
> Ahoj!
> 
> Tuesday September 09 2003 21:29, Miroslav Hajda wrote:
> 
>  Ms> AGENT WOLF
> 
> zadnou prilohu jsem u teto zpravy nevidel.
> 

Tak to ti neporadím. Mám nastaveno i posílání zprávy zpět (pro 
kontrolu) a příloha tam je. Možná máš vypnuto zasílání příloh.
V nejhorším zkus http://pandora.idnes.cz/part/2003/9/16935
pod odkazem unknown

>  Ms> No, p?i p?ev?d?n? se mi zat?m nepoda?ilo n?kolik soubor? p?ev?
st.
>  Ms> Pokud byste je m?li, tak bych v?m byl vd??en za jejich posl?n? 
ke 
>  Ms> m?
>  Ms> na email.
> 
> neco bych mohl mit, mozna uz i vytazene z kazet. zkusim se po tom 
> nektery den 
> kouknout.
> 
> Zdarec, Tomas [VSOP]
> 

Díky moc, to bys byl hodný.

> mam ten zoznam chapat ako to, co mas na kazetach ale nepodarilo sa
> potiahnut?
> myslim ze by som par veci z neho vedel poskytnut, dufam ze sa k 
tomu cez
> vikend dostanem. inak subor SVOC (ak je to teda studentska vedecka 
odborna
> cinnost) asi najdes len u spoluziakov 

Jo ten seznam je seznam souborů, co se mi nepodařilo převést. Důvodem 
k selhání bylo: Občas se stane, že člověk zmáčkne omylem REC a data 
jsou fuč. Nebo prostě se kazeta už moc netočí... A SVOC určitě není 
studentská vědecká činnost...

> pokial by mal byt v Jave, som ochotny pustit svoje napady a svoj 
cas na
> spolupracu.
> ak nie, zial nemam moc priestoru vyvijat v niecom inom (Delphi, C), 
> takze
> ak by som pomohol tak asi len napadmi a betatestingom.
> ale drzim palce.

O Javě jsem taky uvažoval, ale nemám dost výkonný počítač. V Dosu 
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jsem se zase zasekl na "nějakých přerušeních". Ještě si to rozmyslím. 
Samozřejmě nejlepší by bylo, kdyby Zděněk zveřejnil zdrojáky :-)

Jinak ta hra je stejně jenom taková blbost... Takže to nehrajte.

Mirek

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 11. září 2003 16:15
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: IDE - plosny spoj

Nějakou podivnou shodou okolností (nějaká dávná odměna ;-) mi doma leží
právě LS120 + tuším 2 média.
LS120 je standardní IDE zařízení, které navíc implementuje ATA-3 Removable
extension (tuším, případně Removable nad packetovým rozšířením ATA).
V Linuxu na PC je zařízení vidět jako standardní /dev/hdx, respektivě nově
jako /dev/ide/host?/bus?/target0/lun0/...
Jen co se odhodlám postavit také IDE16 pro mého Sharpa, otestuji možnost
připojení LS120 a dám vědět (jestli mě někdo nepředběhne :-).

R.

|---------+--------------------------->
|         |           "Petr Žydek     |
|         |           (sharpemu@pandor|
|         |           a.cz)" <judeware|
|         |           11.09.2003 15:29|
|         |           Odpovězte prosím|
|         |           uživateli       |
|         |           "Konference     |
|         |           "Počítač SHARP  |
|         |           MZ-800 a        |
|         |           emulátory""     |
|         |                           |
|---------+--------------------------->
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------|
  |                                                                                    
|
  |        Komu:    "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
<sharpemu@pandora.cz>                                         |
  |        Kopie:                                                                      
|
  |        Předmět: Re: IDE - plosny spoj                                              
|
  |                                                                                    
|
  |                                                                                    
|
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------|

Jednotka LS120 byl konkurent ZIPky, ale moc se
neprosadil. Výhodou měla být možnost čtení
normálních 3.5" disket. Nikdy jsem ji v reálu
neviděl, pokud má připojení konektorem 2x20pin,
je zřejmé, že Hw připojení k řadiči je možné
(správa souborů takové jednotky musí být
zahrnuta v NIPOSu, jehož vývoj po Markovi
bohužel bude muset někdo převzít).
Teoreticky lze připojit libovolné IDE zařízení -ZIPka,
nejrůznější varianty CD mechanik a veškeré HDD.

mailto:rdolejsi@eurotel.cz
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Zkoušky prototypů ovšem nejsou ještě ukončeny
(blbuvzdorná varianta E a Dčko s obvody xx652)!
Není kam spěchat, o možnostech a variantách
RD by se dalo taky dlouho psát...
Všechno má svůj čas.

Petr de Zviqov

--

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 13. září 2003 19:59
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Teoretický návrh IDE verze F s 74ASL646 pro vícenásobný IDE
Přílohy: IdeF.zip

25.10.2009

Ahoj posílam jen teoretický návrh. 

Pokud si někdo všimnete nějaké "boty" dejte vědět. 

Dík 

 
--  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 11. září 2003 11:58
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Agent Wolf

No, při převádění se mi zatím nepodařilo několik souborů převést.
Pokud byste je měli, tak bych vám byl vděčen za jejich poslání ke mě
na email.
======================
mam ten zoznam chapat ako to, co mas na kazetach ale nepodarilo sa
potiahnut?
myslim ze by som par veci z neho vedel poskytnut, dufam ze sa k tomu cez
vikend dostanem. inak subor SVOC (ak je to teda studentska vedecka odborna
cinnost) asi najdes len u spoluziakov :-)

A ještě jedna čistě hypotetická otázka: Pokud bych vytvořil Open
(source) SHARP MZ-800 Emulátor, byl by někdo ochoten přiložit ruku k
dílu? Zdeněk by prý konkurenci uvítal jako motivační element.
Očekávám hypotetické odpovědi.
=========================
pokial by mal byt v Jave, som ochotny pustit svoje napady a svoj cas na
spolupracu.
ak nie, zial nemam moc priestoru vyvijat v niecom inom (Delphi, C), takze
ak by som pomohol tak asi len napadmi a betatestingom.
ale drzim palce.

Feri

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 12. září 2003 11:40
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: IDE - plosny spoj

25.10.2009

Tak to ti muze IDE radic bejt ukradenej, ne ;-) 
Pokud jde o LS120, je uz dneska skoro stejne obskurni jako Floptical, ale takhle zipka, ta by 
bodla, a ta se nespis bude implementovat dost podobne jako LS120... Teda ne ze by si kvuli 
tomu mel nekdo nutne davat nohu za krk. 
Pri teto prilezitosti jsem se chtel poptat, jestli uz jsou k dispozici nejake podrobnejsi specifikace, 
na jejichz zaklade by bylo mozno nechat udelat vyrobni kalkulaci na ty plosne spoje. 
 
===FeLiX==== 
 
mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) wrote: 

Ja osobne využívam CD rom ako úložisko progamov ale v 
audioformáte. Vcelku praktické pri dobre nastavenej hlasitosti 
(ked nepreráža šum) sa dá pomocou loaderov nahrávať  pri 
3600baudoch, čo je značné urýchlenie. 
 
----- PŮVODNÍ ZPRÁVA ----- 
Od: "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" <zdeneka@seznam.cz> 
Komu: "Konference 'Počítač SHARP MZ-800 a emulátory'" 
<sharpemu@pandora.cz> Předmět: Re: IDE - plosny spoj 
Datum: 12.9.2003 - 8:42:05 
 
   

Implementaci LS120 bych opravdu ponechal až 
jako poslední možnost - 
předpokládám že zřejmně její řízení je zcela 
odlišné od komunikace s pevným 
diskem  
     

 
   

 
--  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 12. září 2003 11:26
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: IDE - plosny spoj

25.10.2009

Zdravim 

mel bych prosbu - chtel bych si trochu pohrat s variantou D nasel jsem tady par kousku 74LS646 
(dokonce v patici :-) ) coz je skoro to same jako 652. Ale potreboval bych (protoze jsem se tim 
nikdy nezabyval) nejakou dokumentaci k portum na HDD (apod) abych mohl z neceho vyjit. Asi 
bych to nasel nekde na netu, ale kdyz uz to nekdo nasel. Predem dik. 

 
--  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 11. září 2003 8:05
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: IDE - plosny spoj

Dobrý den,
11. září 2003, 8:14:48, napsal jste:
Pokud je ta LS120 ta kombinovana opto hdd mechanika a pokud jsou na ni
i media mislim tim ta opticka bral bych jednu !!!
falcen99

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@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: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 10. září 2003 8:50
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Marek Šmihla

Chcel by som vyjadriť sústrasť.
Zbohom Marek.

-- 
Potrebujete vice prostoru pro vase stranky?
Ptejte se na http://sluzby.volny.cz/cs/product/ftp_paid

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 10. září 2003 6:15
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Agent Wolf

Ahoj!

Tuesday September 09 2003 21:29, Miroslav Hajda wrote:

 Ms> AGENT WOLF

zadnou prilohu jsem u teto zpravy nevidel.

 Ms> No, p?i p?ev?d?n? se mi zat?m nepoda?ilo n?kolik soubor? p?ev?st.
 Ms> Pokud byste je m?li, tak bych v?m byl vd??en za jejich posl?n? ke 
 Ms> m?
 Ms> na email.

neco bych mohl mit, mozna uz i vytazene z kazet. zkusim se po tom 
nektery den 
kouknout.

Zdarec, Tomas [VSOP]

-- 
Internet v elekricke zasuvce i v Cesku!
http://r.idnes.cz/r.asp?
r=pandora&url=http://mobil.cz/data/internetpreselektriku030904.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: 9. září 2003 20:28
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Agent Wolf

Přílohy: agentwolf.zip

agentwolf.zip (23 
kB)

Největší světový výrobce a distributor her pro počítač SHARP MZ-800 v 
roce 2003, společnost

    B O M I   s o f t w a r e

uvádí bezkonkurenčně nejlepší textovou hru roku

   AGENT WOLF

Ano, je to tady! Herní událost roku na SHARP scéně! Jediná letošní 
hra!

Převáděl jsem kazety a narazil na jednu svou nedokončenou hru. 
Jelikož jsemjejí výrobě věnoval několik měsíců, nedalo mi to a 
věnoval jsem pár dnů na její dokončení. Výsledek je v příloze. Jedná 
se o jednoduchou textovou hru v Basicu, limitovanou prostorem 22 
tisíc bajtů.

Postup k nahrátí: Nahrajte BASIC 1Z016, pak napište příkaz RUN"
Vkládejte soubory v pořadí: agentwolf, agwscreen, agwmain. Tím vás 
nechci nabádat k tomu, abyste to hráli. Není to odladěné, protože už 
si vesměs z BASICu nic nepamatuji.

No, při převádění se mi zatím nepodařilo několik souborů převést. 
Pokud byste je měli, tak bych vám byl vděčen za jejich poslání ke mě 
na email.

Následuje seznam:

Name             Tp Size From Exec
----------------------------------
SPACE            01 28D2 1200 1200
MOVING SEARCHER  01 10C0 1200 1200
WEE PASCAL       01 1503 1200 1200
ASTEROID BEEND   05 2077 6BCF 0000
Mellissa 3       01 1001 B800 0000
Susi 1           01 1001 B800 0000
Susi 2           01 1001 B800 0000
Susi 3           01 1001 B800 0000
BASIC-UCITEL 2   05
BASIC-UCITEL 3   05 4490 0000 0000
OBVD-8255        FE 19CD 49F3 0D0D
.V.B             FE 49F3 66A0 0D0D
FET 3.2. MAN     FE 5013 49F3 0D0D
INSTRUKCE-Z80    FE 42B5 49F3 0D0D
SVOC          .J F3 5953 0001 0040 S
SVOC          .J F3 5953 00FF 0025 S
Dracula.Screen   01 4000 0000 0000
Pavoucek Pista   01 52AC 1200 1200
Sky Chaos        01 6096 1248 12AE
PINBALL800       01 6098 1200 7290
Antiriad CS      01 B8B0 1750 1758
2.71828182       03 1ABD 5973 8000 S

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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KAREL 2          05 27B8 0000 0000
ENDURO  K.K.K.   01 B400 1200 2000
Barbarian  scr$2 01 1AFF 0000 0000
BOULDER DASH III 76 0D60 4000 1108
BOULDER DASH III 01 6134 2C00 116C
CP/M  29/05/88   FF 3F00 5100 5100

Asi už dále převádět nebudu, protože jsem odvařil čtení z 
magnetofonu. Poraďte, který čip přepájet. Když tak za tímto účelem 
navštívím SHARP klub.

A ještě jedna čistě hypotetická otázka: Pokud bych vytvořil Open 
(source) SHARP MZ-800 Emulátor, byl by někdo ochoten přiložit ruku k 
dílu? Zdeněk by prý konkurenci uvítal jako motivační element. 
Očekávám hypotetické odpovědi.

Miroslav Hajda

PS: Tuto zprávu jsem napsal před tím, než jsem se dozvěděl o Markovi.

-- 
Internet v elekricke zasuvce i v Cesku!
http://r.idnes.cz/r.asp?
r=pandora&url=http://mobil.cz/data/internetpreselektriku030904.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: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 11. září 2003 14:29
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: IDE - plosny spoj

25.10.2009

Jednotka LS120 byl konkurent ZIPky, ale moc se 
neprosadil. Výhodou měla být možnost čtení 
normálních 3.5" disket. Nikdy jsem ji v reálu 
neviděl, pokud má připojení konektorem 2x20pin, 
je zřejmé, že Hw připojení k řadiči je možné 
(správa souborů takové jednotky musí být 
zahrnuta v NIPOSu, jehož vývoj po Markovi 
bohužel bude muset někdo převzít). 
Teoreticky lze připojit libovolné IDE zařízení -ZIPka, 
nejrůznější varianty CD mechanik a veškeré HDD. 
Zkoušky prototypů ovšem nejsou ještě ukončeny 
(blbuvzdorná varianta E a Dčko s obvody xx652)! 
Není kam spěchat, o možnostech a variantách 
RD by se dalo taky dlouho psát... 
Všechno má svůj čas. 

Petr de Zviqov 

 
--  
No virus found in this incoming message. 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 16. září 2003 17:49
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Pozvánka

25.10.2009

Myšlenka vzkříšení Sharp klubu je dobrá věc. Kdybych to neměl 
ze Zvíkova 200km, tak bych se hlásil rovněž. Takto jen 
připomínám... 
Radil bych periodicitu jeden měsíc, uvědomte si, že řada 
Sharpistů je již v (bohužel) dospěláckém věku se spoustou 
povinností. Lidí by se pak mohlo sejít více, právě těch 
"starochů" schopných předávat znalosti dnešním mlaďasům 
(pokud se nějací najdou, PC a dnešní konzum vykonalo své). 
Pak je předpoklad dlouhodobé fuknčnosti klubu. 

Petr de Zviqov 
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 9. září 2003 10:02
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Marek Šmihla

Dělá se mi to velice těžko, ale dnes přicházím jako posel špatných zpráv. V
pátek, dne 29.8.2003 nás opustil náš kamarád Marek Šmihla. Krátce proto
vyzývám vás všechny, aby jste přišli uctít Markovu památku a zapálili za něj
alespoň symbolickou svíčku. Můžete takto učinit na následující stránce:
http://mz-800.aktualne.cz/vzpominka.php . Předem všem děkuji...

Zdeněk

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.515 / Virová báze: 313 - datum vydání: 1.9.2003

-- 
Internet v elekricke zasuvce i v Cesku!
http://r.idnes.cz/r.asp?
r=pandora&url=http://mobil.cz/data/internetpreselektriku030904.html
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
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Brázda Pavel

Od: moje@mail.cz (sharpemu@pandora.cz) [moje@mail.cz]
Odesláno: 7. září 2003 22:45
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Flappy vs. Tlappy

http://www.mobilmania.cz/Zpravy/F.asp?ARI=105232&CAI=2140&HID=26

Zajimava debata o tom, jestli je legalni prodavat prejmenovanyho Flappyho,
portovanyho na mobily, bez svoleni puvodnich autoru :-)

--------------------------------------------------------------------
mail2web - Check your email from the web at
http://mail2web.com/ .

-- 
Internet v elekricke zasuvce i v Cesku!
http://r.idnes.cz/r.asp?
r=pandora&url=http://mobil.cz/data/internetpreselektriku030904.html
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 11. září 2003 7:15
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: IDE - plosny spoj

25.10.2009

Rad bych se trochu aktivneji zapojil do vasi prace s IDE. Asi bych si ho take udelal - proto bych 
chtel navrhnout uz kompletni zapojeni i s RD. V teto konferenci jsem precetl nekolik navrhu, co 
integrovat. Nicmene protoze jsem si vzdy delal hardware sam - tak termin PEZIK mi bohuzel nic 
nerika. 

Chtel bych vedet na jakych V/V portech by byl RAM Disk a na jakych EEPROM Disk, pripadne 
jestli mate nekdo popis ci pripadne schema zapojeni. 

Take jsem u kamarada nasel nekolik kusu Floptiky LS120 (cte i normalni diskety). Co si myslite 
o moznosti jejiho pripojeni na IDE? 

David 

 
--  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 9. září 2003 13:27
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Jeste image diskety 800k

25.10.2009

http://inet4.campbell.cz/sharp/ - FORMAT.zip 

 
--  
Internet v elektrické zásuvce i v Česku? 
Ano, čtěte na 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: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 8. září 2003 14:59
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re[3]: Podpora - nestandard

25.10.2009

Omlouvam se, ale byl jsem mimo. 

Koukal jsem na ten plošňák a ze spoda se za něj docela stydím (pri leptani se mi kapanek 
podleptal), fotky by asi nepomohly ale vyfotim to. 

Zkusim to prozkoumat a udelat schematko. 

 
--  
Internet v elektrické zásuvce i v Česku? 
Ano, čtěte na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:david.luftner@campbell.cz
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 9. září 2003 7:18
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re[3]: Podpora - nestandard

25.10.2009

Posilam odkaz na fotky radice 
http://inet4.campbell.cz/sharp/Back.jpg 
http://inet4.campbell.cz/sharp/Front.jpg 
  
Asi ale moc nepomuzou zkusim z toho udelat schematko, ale nebude to hned. 
  
================= 
David Luftner 
Campbell Teplice 
telefon: 417 564 307 
mobil: 603 515 077 
================= 
  

 
--  
Internet v elektrické zásuvce i v Česku? 
Ano, čtěte na 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: VMAREDA@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [VMAREDA@seznam.cz]
Odesláno: 5. září 2003 9:23
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: UMZE a Flappy

Ahoj Ferri !
Musim rici, ze vernost poddani mne fakt dostala.
Uz jsem Flappyho dlouho nevidel. Je to pro mne
bomba !!! 
             Dik, Vlada
P.S. Ten magnetak radsi vynecham, asi by to na 
mne bylo uz moc silny !

> Vazene kolegium,
> 
> dufam ze nemala cast oceni moje snazenie (reakciu na UMZE6 som dostal len
> jednu...) a s chutou si uzije skutocne neviazanu zabavu: podarilo sa mi
> rozbehat v UMZE hru Flappy.
> 
> takze, ak sa nudite v praci, alebo ste v internetovej kaviarni: nezufajte,
> ze nemate svoj emulator vo vrecku. spustite si
> http://umze.szm.sk/flappy.htm a vyhrajte sa!!!
> 
> 
> zial, ako som pisal pred par dnami: so zvukom budu problemy, preto
> doporucujem si pesnicku z flappyho nahrat na kazetu alebo do MP3ky (o tomto
> som uvazoval, ale bolo by to voci Zdenkovi nefer) a pustajte si to dokola.
> navsteva psychiatrie po 15 minutach zarucena!
> 
> uzite si ho v zdravi.
> 
> Feri.
> 
> P.S.: vitam mejly o tom, co za hru by ste radi mastili na webe najblizsie -
> momentalne ozivujem Highway encounter, ale akykolvek napad privitam!
> P.S.2: vzhladom na biednu implementaciu java plug-inu je hra v okne
> browsera pomalsia (cca 3x), ako keby sa pustala priamo ako aplikacia. ak by
> to bol problem, stiahnite si ROMy, f.mzf a UMZE6.jar lokalne a pustite
> prikazom java -jar UMZE6.jar f.mzf
> 
> 

____________________________________________________________
Mapy Prahy, Brna a Cech najdete na http://www.mapy.cz

-- 
Internet v elekricke zasuvce i v Cesku!
http://r.idnes.cz/r.asp?
r=pandora&url=http://mobil.cz/data/internetpreselektriku030904.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: 3. září 2003 15:09
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: k VRAM: definitivní řešení !!!!

mno ale tu nie, smola.

Mir

----- PŮVODNÍ ZPRÁVA -----
Od: "Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)" <judeware@volny.cz>
Komu: "Konference 'Počítač SHARP MZ-800 a emulátory'"
<sharpemu@pandora.cz> Předmět: k VRAM: definitivní řešení !!!!

-- 
Srpen - svátek všech ukecaných!
Z každého vašeho volání minuta zdarma!
Volejte přes 1020. Více na www.volba1020.cz

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 3. září 2003 14:04
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Cena VRAM.

Na Stránke
http://www.rk-elettronica.it/materiali/integrati/integrati30.htm

je uvedená cena 6,14 Euro. Tj 500 sk za VRAM čo je slušné

-- 
Srpen - svátek všech ukecaných!
Z každého vašeho volání minuta zdarma!
Volejte přes 1020. Více na www.volba1020.cz

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 6. září 2003 7:16
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: zajímavost, Systém ukladania

25.10.2009

Svůj archiv programů pro MZ-800 jsem ukládal výhradně 
na kazety (cizích značek), později přibyla jednotka 5,25" 
TEAC. Na tehdy běžné 360ce Maxell mám dnes úplně 
všechno. Zálohy dat do PC jsem provedl přenosem přes 
diskety jedním kusem naformátovaným v PC. Použitý 
program REFM-DOS.COM pak střídavě vyzývá k vložení 
DOS diskety resp. CP/M diskety a záznam na cílové 
disketě je proveden "po souborech", nikoliv jako image. 

Petr de Zviqov 

 
--  
Internet v elektrické zásuvce i v Česku? 
Ano, čtěte na 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: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 3. září 2003 13:47
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Chýba vám VRAM?

Na stránke
http://www.wagemann.li/subpages/mz800/english/html/index_frames.html

v sekcii tips&hints som našiel v podsekcii Hardware tips/addons
tri druhy v podstate rovnakých pamätí. Prvé dve som v googli
nenašiel ale tretiu TMS 4416-15 NL ponúka na svojej stránke firma
Mentor Electronics úplne nové kusy.

http://www.mentorelectronics.com/HTML_Renew_4.shtml

Cenu neviem ale podobné typy stoja okolo 12 eur tj. 480 SK, a
tiež nemám overenú kompatibilitu, ale podla stránky

http://www.howell1964.freeserve.co.uk/parts/DRAM.htm

by to teoreticky mohlo byť ono. Nie som elektrotechnik, vy ste,
tak poradte.

mir-@post.cz

-- 
Srpen - svátek všech ukecaných!
Z každého vašeho volání minuta zdarma!
Volejte přes 1020. Více na www.volba1020.cz

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 3. září 2003 9:01
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: zajímavost, Systém ukladania

fakt dobré. cez RGB? Ja som podobný efekt dosiahol pomocou TV
tuneru, a obraz je vďaka kvalitám monitora podobne kvalitný. (ak
nerátame rozmazanie vďaka autofokusu foťáku)

Chcel by som sa spýtať akým spôsobom ukladáte súbory zo sharpu?
(či to magneťáku, alebo PC, prípadne inak)

----- PŮVODNÍ ZPRÁVA -----
Od: "Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)" <judeware@volny.cz>
Komu: "Konference 'Počítač SHARP MZ-800 a emulátory'"
<sharpemu@pandora.cz> Předmět: zajímavost
Datum: 3.9.2003 - 8:12:41

> 

-- 
Vyhraj Ford Fiesta s klimatizací a další ceny!
Více na http://soutez.volny.cz

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 6. září 2003 7:07
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: o koupi VRAM

25.10.2009

Myslím, že ve velkém městě jako třeba Bratislava 
funguje pobočka GM Electronic, kde určitě budou 
paměti 64K x 4bity (4464, 41464). A v bazarech 
určitě budou nějaké komponenty, kde by se tyto 
kousky našly. Ale nejhorší je najít vhodný zdroj 
součástek, to je fakt. 

Petr de Zviqov 

 
--  
Internet v elektrické zásuvce i v Česku? 
Ano, čtěte na 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: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 2. září 2003 7:52
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: definitivní verze IDE16, varianta D (opravená)

Ahoj Petre,

mam jednu doplnujici informaci:
Byl jsem v sobotu v Holicich (setkani radioamateru s velkou burzou). Na ni jsem videl 
vyrazene desky z GSM telefonnich ustreden Siemens, na kterych bylo cca 8-10 kusu F543 
v SMD provedeni. Bohuzel, ten clovek chtel 300 Kc za jednu desku :(

Ted z jineho soudku (od P. Kostiala jsem ziskal nekolik RAM disku, bohuzel bez 
naprogramovaneho IO 74188 ).
Takze ted jsem na cas odlozi IDE16 a shanim 74188 a stavim programator.

Dobra zprava: pokud se mi podari RAM disk ozivit, bude jich cca 5 ks na prodej. 

Mej se fajn 
a hodne uspechu pri ozivovani varianty D

zdravi
Pavel

____________________________________________________________
E-mail zdarma na cely zivot: http://email.seznam.cz

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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. září 2003 15:03
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Trable so sharpom II, napojenie na tv tuner.

Trabl čislo : Chyba v pamäti
Pred časom som poslal message o chybe v pamati hned na adrese
1200. Rozobral som teda sharpa, oprášil ho, jemne vystriekal
kontoxom.

Výsledok: Chyba sa vyskytuje občas. Bud je to studenak alebo
nejaká iná súčiastka nejakým spôsobom preráža a prejavuje sa to
ako zápis dát.

Inak je možné tú chybu manuálne prepísať takže asi sa to na chode
počítača neprejaví (dúfam).

Trabl číslo 2: Starquake
Doma na páske sa mi zachoval Starquake pre 16k VRAM, respektíve
Screen sa zachoval ale program ani velmi nie. Ked som ho skúšal
nahrať pomocou load systemu počítadlo sa zaseklo na B002 čo je
posledný byte hry. Naserie. Myslíte že by sa to dalo pomocou wave
labu ošetriť mám CoolEdit.

Trabl číslo 3: Format convertor od ZA.
Nedal by sa prerobiť, aby generoval pred a za programom sekundu
ticha? Niektoré prehrávače v Oknách usekávajú konce wejvu. Ked
som potom nejaké wavy napálil na audio divil som sa prečo to
sakra nejde aj ked to mám v digitálnej kvalite (44khz 8bit mono).
potom som v Load systeme prišiel na to že 95 percent prehrávačov
posledných pár bytov proste neprehrá, a to platí aj pre
cd-prehrávače. (mám 811)

(tentoraz) Riešenie č.1
Myslím že niekto tu už napájal Hercules monitory cez RGB. Mne sa
podarilo velmi jednoduché a účinné riešenie s pomocou TV Tuneru
cez S-video, a Cinch kábliku s 50 ohmovou impendáciou (sakra ešte
som ju nestihol odmerať). Obraz čistý a ostrý, sem tam sa ale
prejaví kodek miernou interpoláciou.

-- 
Vyhraj Ford Fiesta s klimatizací a další ceny!
Více na http://soutez.volny.cz

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 28. srpna 2003 9:59
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[2]: DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ !!!

Dobrý den,
28. srpna 2003, 8:39:03, napsal jste:
Ahoj Pavle signal /print je vystup z adresoveho dekoderu Sama pro
Sharpa by se musel dekoder dodelat.
Falcen99

PŽspc> Ahoj Petre,

PŽspc> bohuzel jsem Sharpa v posledni dobe trochu zanedbaval, ale to se zlepsi. Nejake 
SMD/DIL F543 stale jeste mam, pokud potrebujes, rad vypomohu alespon v tomto.
PŽspc> Jinak kdyz Marcel zminoval variantu SAM a Atom HDD interface, mrknete se, 
prosim, na adresu:

PŽspc> 
http://home.wanadoo.nl/edwin.blink/samcoupe/hardware/dallasclock/dallasclock.htm

PŽspc> Neslusel by Sharpovi, resp. NIPOSu RTC obvod? (Odpovim si sam, Slusel :)
PŽspc> (Jen mi zatim neni jasny signal /PRINT, neporadis, Falcene?)

PŽspc> Preji vsem pekny den

PŽspc> Pavel

PŽspc> ____________________________________________________________
PŽspc> Jake bude pocasi? http://pocasi.seznam.cz

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 28. srpna 2003 7:39
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ !!!

Ahoj Petre,

bohuzel jsem Sharpa v posledni dobe trochu zanedbaval, ale to se zlepsi. Nejake 
SMD/DIL F543 stale jeste mam, pokud potrebujes, rad vypomohu alespon v tomto.
Jinak kdyz Marcel zminoval variantu SAM a Atom HDD interface, mrknete se, prosim, na 
adresu:

http://home.wanadoo.nl/edwin.blink/samcoupe/hardware/dallasclock/dallasclock.htm

Neslusel by Sharpovi, resp. NIPOSu RTC obvod? (Odpovim si sam, Slusel :)
(Jen mi zatim neni jasny signal /PRINT, neporadis, Falcene?)

Preji vsem pekny den

Pavel

____________________________________________________________
Jake bude pocasi? http://pocasi.seznam.cz

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 3. září 2003 14:56
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: k VRAM: definitivní řešení !!!!

25.10.2009

Originální paměť pro VRAM do MZ-800 byla 
MB81416-12 (Fujitsu 16K x 4 bity). Vyhoví jakákoli 
jiná s organizací 16K x 4 bity (ovšem dnes těžko 
k sehnání). 
Naprosto spolehlivou náhradou je paměť 4464 
(41464) 64K x 4 bity, skutečnost, že je využitá jen 
z části, nevadí. Hlavně, že je ve stejném pouzdře 
DIP18. 
Já jich mám doma celých 68 kusů (slovy 
šedesát osm)!!! Odkud? Ze starých PC 
komponentů (desky PC-XT, karty EGA, CGA, 
Hercules), stále jsou v bazarech a šrotištích PC 
k sehnání. Za kolik? Za půl darma... 

Petr de Zviqov 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
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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: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 28. srpna 2003 2:54
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[2]: DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ !!!

Dobrý den,
27. srpna 2003, 15:20:17, napsal jste:

TAk to tam muzete rovnou dat PVL(zx-spectrum radic),nebo H-DOS,B-DOS
radic ze sama..
falcen99
To vase zapojeni mnelo vyhodu ze mnelo malo soucastek ostatni maaji
minimalne jen 8 obvodu na prevod 8<->16b zbernici !!!
falcen99
ZAspc> Ahoj Petře,

ZAspc> ještě když jsme u toho kouzlení s různými typy obvodů - nebylo by možné použít 
typ 74LS245 který je skutečně běžně k dostání za rozumnou cenu (cca 12 korun) ? Krom 
toho je k dostání i v
ZAspc> technologii SMD... Ani by pak nevadilo, kdyby přibylo ještě nějaké další 
pouzdro IO....
ZAspc> Jinak už jsem se dal do překreslení celého schematu do Eagle (www.cadsoft.de - 
ke stažení zdarma, omezení tuším spočívá pouze ve velikosti navrhované desky a omezení 
projektu na 1 sheet, což
ZAspc> nám bohatě stačí) - udělal jsem i novou knihovnu s přímým konektorem pro 
MZ-800, takže navrhnutí desky na cokoliv bude malina :-)
ZAspc> Také mám ještě v plánu otestovat připojení 30-pinového SIMM modulu ke 
klasickému zálohovanému RD - pokud to klapne, byl by to celkem vhodný poznatek a 
popohnání ke tvorbě komba IDE+RD se SIMM.

ZAspc> Zdeněk

ZAspc> ---
ZAspc> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
ZAspc> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
ZAspc> Verze: 6.0.512 / Virová báze: 309 - datum vydání: 19.8.2003

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 26. srpna 2003 8:16
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ !!!

:-))))))))))))))))))))))))

-- 
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Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 2. září 2003 7:38
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: definitivní verze IDE16, varianta D (opravená)
Přílohy: ide_img.ZIP; ide16_varianta_D.tif

25.10.2009

Toto je malá ukázka obrázků, které budou v htm 
popisu k IDE16. Dál jsem přiložil opravené schéma 
varianty D s obvody 74xx652 (zatím nemám tabulku 
a obsah Eprom). Dčko by mělo umět teoreticky vše, 
ovšem zda to bude chodit, to ukáže až prototyp, 
čekám na IC. Je to skutečně to nejjednodušší a 
nejkomplexnější, co jsem schopen vytvořit. Kéž by 
to chodilo... 

Petr de Zviqov 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
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mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
http://www.bonusweb.cz/leto/
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 27. srpna 2003 14:20
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ !!!

25.10.2009

Ahoj Petře, 
  
ještě když jsme u toho kouzlení s různými typy obvodů - nebylo by možné použít typ 74LS245 který je 
skutečně běžně k dostání za rozumnou cenu (cca 12 korun) ? Krom toho je k dostání i v technologii 
SMD... Ani by pak nevadilo, kdyby přibylo ještě nějaké další pouzdro IO.... 
Jinak už jsem se dal do překreslení celého schematu do Eagle (www.cadsoft.de - ke stažení zdarma, 
omezení tuším spočívá pouze ve velikosti navrhované desky a omezení projektu na 1 sheet, což nám 
bohatě stačí) - udělal jsem i novou knihovnu s přímým konektorem pro MZ-800, takže navrhnutí desky na 
cokoliv bude malina :-) 
Také mám ještě v plánu otestovat připojení 30-pinového SIMM modulu ke klasickému zálohovanému RD 
- pokud to klapne, byl by to celkem vhodný poznatek a popohnání ke tvorbě komba IDE+RD se SIMM. 
  
Zdeněk 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.512 / Virová báze: 309 - datum vydání: 19.8.2003 
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 26. srpna 2003 7:31
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: UMZE a Flappy (198)

Level 198:
- shod prvni cervenou kouli do diry o sirce 1,5 pole (a zabij potvoru) a
posun ji o 1 pole vlevo
- shod do diry druhou a treti kouli
- posun posledni cervenou kouli tak, aby byla o pul pole vlevo vzhledem ke
treti kouli
- rozbij druhou a treti kouli
- shod modrou kouli a posun ji, aby byla o pul pole vpravo vzhledem ke
ctvrte kouli
- zastrel potvurku tak, aby sla zabit
- rozbij zespoda ctvrtou kouli a rychle se pohni aspon o 1 pole vlevo
- a zbytek uz zvladnes :-)

Level 198 je fakt jeden z nejlepsich v cely hre!

Flappy rulez.

Petr
=====================================================

uf, musim priznat, ze najprv som tu dieru  sirky 1,5 uplne vylucil, ze sa
to potom neda potlacit nazad - ale taketo carovanie s gulami ma fakt
nenapadlo - lenze o tom prave Flappy je!  Dik za inspiraciu (povodne som
tvoje pokyny nepochopil, ale nejak som to skombinoval s mojimi skillsami
:-). potom, ked som to spravil, mi uz tvoje pokyny davali zmysel ).

kazdopadne VDAKA! snad si najdem niekedy cas a prejdem to komplet v jednom
maratone.

prajem vsetky, prijemnu zabavu a nech zije Flappy!!!

Feri

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
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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: tomas nehybka (sharpemu@pandora.cz) [tgnml@zvhs.cz]
Odesláno: 25. srpna 2003 21:46
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: UMZE a Flappy

Ahoj Feri!

Monday August 25 2003 18:21, Feri wrote:

 Fs> mea culpa: omylom som tam placol starsiu verziu Z80, takze tam 
 Fs> nemala
 Fs> nejaky opcode (FD35). uz je to opravene.

no super, feri, uz me to netuhne. ani jsem ti nestihnul poslat podrobny 

report.

Zdarec, Tomas [VSOP]

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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 Diblík (sharpemu@pandora.cz) [petr.diblik@EMAIL.CZ]
Odesláno: 25. srpna 2003 21:09
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: UMZE a Flappy

Cau Feri!

Level 198:
- shod prvni cervenou kouli do diry o sirce 1,5 pole (a zabij potvoru) a posun ji o 1 
pole vlevo
- shod do diry druhou a treti kouli
- posun posledni cervenou kouli tak, aby byla o pul pole vlevo vzhledem ke treti kouli
- rozbij druhou a treti kouli
- shod modrou kouli a posun ji, aby byla o pul pole vpravo vzhledem ke ctvrte kouli
- zastrel potvurku tak, aby sla zabit
- rozbij zespoda ctvrtou kouli a rychle se pohni aspon o 1 pole vlevo
- a zbytek uz zvladnes :-)

Level 198 je fakt jeden z nejlepsich v cely hre!

Flappy rulez.

Petr

> --- Původní zpráva ---
> Od: "Feri (sharpemu@pandora.cz)" <umze@szm.sk>
> Datum: 25.08.2003 18:21:30
> 
> 
> mimochodom, nevie niekto ako sa prejde level 198? nejak mi to vyprsalo z
> hlavy a teraz fakt vaham

----------> Created by Email.cz  http://www.email.cz <---------- Get Your Free Email  

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 25. srpna 2003 17:20
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: UMZE a Flappy

Super, rychlost je v pohode (teda aspon u me :)

Odehral jsem prvni level, ale ve druhym mi to spadlo a nepomaha ani refresh
atd.. uz to nemuzu znova spustit :-)
Chce to vychytat mouchy, kazdopadne to ale vypada dost dobre. Na Highway se
tesim ;)

Ludek

=======================================================
- to jsem z toho...
- no, jen to dopovez!
- to jsem z toho blazen...
- ... volejte Chocholouska!

mea culpa: omylom som tam placol starsiu verziu Z80, takze tam nemala
nejaky opcode (FD35). uz je to opravene.

mimochodom, nevie niekto ako sa prejde level 198? nejak mi to vyprsalo z
hlavy a teraz fakt vaham

p.s.: bolestne: http://umze.szm.sk/nakamoto.htm

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
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Brázda Pavel

Od: moje@mail.cz (sharpemu@pandora.cz) [moje@mail.cz]
Odesláno: 25. srpna 2003 16:22
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: UMZE a Flappy

Super, rychlost je v pohode (teda aspon u me :)

Odehral jsem prvni level, ale ve druhym mi to spadlo a nepomaha ani refresh
atd.. uz to nemuzu znova spustit :-)
Chce to vychytat mouchy, kazdopadne to ale vypada dost dobre. Na Highway se
tesim ;)

Ludek

Original Message:
-----------------
From: Feri (sharpemu@pandora.cz) umze@szm.sk
Date: Mon, 25 Aug 2003 15:54:31 +0200
To: sharpemu@pandora.cz
Subject: UMZE a Flappy

Vazene kolegium,

dufam ze nemala cast oceni moje snazenie (reakciu na UMZE6 som dostal len
jednu...) a s chutou si uzije skutocne neviazanu zabavu: podarilo sa mi
rozbehat v UMZE hru Flappy.

takze, ak sa nudite v praci, alebo ste v internetovej kaviarni: nezufajte,
ze nemate svoj emulator vo vrecku. spustite si
http://umze.szm.sk/flappy.htm a vyhrajte sa!!!

zial, ako som pisal pred par dnami: so zvukom budu problemy, preto
doporucujem si pesnicku z flappyho nahrat na kazetu alebo do MP3ky (o tomto
som uvazoval, ale bolo by to voci Zdenkovi nefer) a pustajte si to dokola.
navsteva psychiatrie po 15 minutach zarucena!

uzite si ho v zdravi.

Feri.

P.S.: vitam mejly o tom, co za hru by ste radi mastili na webe najblizsie -
momentalne ozivujem Highway encounter, ale akykolvek napad privitam!
P.S.2: vzhladom na biednu implementaciu java plug-inu je hra v okne
browsera pomalsia (cca 3x), ako keby sa pustala priamo ako aplikacia. ak by
to bol problem, stiahnite si ROMy, f.mzf a UMZE6.jar lokalne a pustite
prikazom java -jar UMZE6.jar f.mzf

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 11. září 2003 9:33
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: IDE - plosny spoj

25.10.2009

Omlouvam se, ale ten kamarad rusil firmu a Floptiky vcera vymenil za normalni FDD :-( . 
Zustala mi jen jedna, kterou mam v PC. Media 120 nemam, ale daji se normalne koupit. Zato 
jsem zachranil spoustu 8-bit SIMMu. 

 
--  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 28. srpna 2003 7:14
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ !!!

25.10.2009

 
Ahoj Zdeňku, 
samotné obvody 74xx245 pro realizaci 
řadiče nestačí, to bych se od začátku 
nepachtil s různými variantami řadiče. 
Tento obvod je "osminásobný neinvertující 
BUS budič", postrádá ovšem paměť, což 
je ale nezbytné pro 16ti bitový přenos. 
V úvodu k dokumentaci o F543 se sice píše 
o tom, že "Combines 74F245 and 74F373 
Type Functions in One Chip", to ale není 
přesné. Studium detailu jednoho bitu 
A<->B ukáže, že ekvivalentní obvod 
z běžných LS/HCT IC čítá 2x 74xx373 
s negovanými výstupy (74xx533), 4x 74xx126 
a jedním IC 74xx02 (4x NOR). To je moc 
co do místa i počtu. 
Obvody 74xx543 (74xx652) jsou navíc velmi 
"blbuvzdorné", výkonově robustní. A ve 
variantách SMD existují rovněž, jen se hůř 
shánějí (Pavel Železo má na starých deskách 
z PC obvody F543 SMD). Alternativu s 74xx652 
jsem zkusil navrhnout jednak kvůli ceně, 
jednak jsem hádal nižší náročnost na vývody 
z Eprom. Výsledkem je varia! nta, která by 
teoreticky měla zahrnovat vlastnosti všech 
předchozích ("soufázovost" signálů pro registry 
F652 i pro HDD, ovládání /SELP i /SELS: 
sw IDE reset, prefix 48bitového LBA adresování, 
čtení alternative status registru - detekce 
řadiče IDE16). Až budu mít IC, začne rozhodující 
stavba prototypu. Pořád platí, že softwarově je 
to stále stejné. Jde o jediné - rozšířit součástkovou 
základnu a tím obec zájemců o stavbu Hw. 
Poslední implementované funkce asi ještě nikde 
nemají... 

 
Pro upřesnění: 

Pro porty selektované přes /SELS jsem analogicky 
zavedl adresy 70-77h, z nichž je podle specifikací 
ATA 1..7 platná jen 76h. Pokud by se někdy definovaly 
nové funkce na "/SELS portech", začlení se pouhým 
přeprogramováním Eprom. 

Pro druhý kanál IDE se logicky nabízí adresy 68-6Fh 
(normální IDE registry), respektive 60-67H ("/SELS 

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


porty"). Toto platí za předpokladu užití EEprom 
29C1024 64Kx16 PLCC44 (jediný rozumný obvod). 

Single IDE s třemi IC, dual IDE s pěti IC, to snad 
není špatný výsledek? 

Měli byste mě nechat vydechnout, protože od kombinování 
s pravdivostními tabulkami odcházím do postele v 01:00am. 
Kdybych byl ženat, už dávno bych byl ukamenován/vyFidelován 
(vyCastrován). 

Hlavně "klídek, klídek". 

A mějte na paměti, že programátorům práci nepřidělávám, 
množiny portů jsou jasné, algoritmus pro přenos 512bajtů 
"pseudošestnáctibitově" rovněž, tak co? 
První CD-ROM který softwarově vysune šuplík, zajede a 
přehraje audiostopu, půjdu slavnostně zapít (až mi 
někdo pomůže...). 

Petr de Zviqov 27.8. 2003 0:56 

 
--  
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Brázda Pavel 

Od: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [jarspa@atlas.cz]
Odesláno: 23. srpna 2003 15:21
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Virus W32/Mimail@MM

25.10.2009

Milí přátelé, pokud se nepřipojujete přes server VOLNÝ a nemáte tudíž k disposici zpravodaj "VOLNÝ EXPRES", 
dovoluji si Vás tímto upozornit na nový nebezpečný virus, šířící se e-mailovými kontakty. Ze zmíněného zpravodaje 
přepisuji a zůstávm s pozdravem Jára Špaček. 
 
   Internetem se šíří nový virus. Má označení W32/Mimail@MM, W32/Mimail.A@mm nebo I-Worm/Mimail. 
Podobně jako předchozí velmi nebezpečný virus Bugbear.B se jedná o virus emailový. 
   Jak poznáte, že vám tento emailový virus přišel? 
   1. Email je v angličtině a v příloze má soubor s názvem message.zip. 
   2. Předmět zprávy obsahuje your account XXX, kde XXX může být jakýkoliv text. 
   3. Text emailu obsahuje: Hello there, I would like to inform you about important information regarding your email 
address. This email address will be expiring. Please read attachment for details. Best regards, Administrator. 
   Jak virus působí? Pokud otevřete a rozbalíte soubor v příloze, automaticky se v adresáři, kde jsou nainstalované 
Windows, vytvoří soubory videodrive.exe, eml.tmp, exe.tmp a zip.tmp. Jestliže virus zjistí, že jste připojeni k 
Internetu, prohledá soubory na vašem počítači a do souboru eml.tmp shromáždí všechny nalezené emailové adresy. 
Ty pak mohou být následně zneužity jaok fiktivní odesílatelé spamů (nevyžádaných reklamních zpráv) nebo 
zavirových emailů. 
   Jak se bránit proti tomuto viru? Provádějte pravidelné aktualizace antivirového programu na svém počítači nebo si 
rozšiřte svoji emailovou schránku o antivirovou ochranu. Více na stránkách výrobců antivirových ochran nebo na 
našem zákaznickém centru VOLNÝ. 
    

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
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.bonusweb.cz/leto/
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 26. srpna 2003 7:48
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ !!!

25.10.2009

 
Myslím, že je třeba trochu zvolnit, aby 
bylo také za deset let o čem psát! :-)  

Není třeba spěchat s návrhy kombo desek 
a přemýšlet o FD, RD atd. Já mám v hlavě 
všechno z výše vyjmenovaného, ale kdybych 
měl vysypat všechno z rukávu, tak nebudu 
několik měsíců dělat nic jiného, to ovšem 
nechci!!! 
Další roky by pak mohly vypadat tak, že 
by přispívali další úspěšní jedinci, kteří 
odehrají Flappy za jediný den a budou 
popisovat finty v jednotlivých kolech. 

Půvab osmibitů spočívá v tom, že zatímco 
ostatní svět (PC) stárne, ony zůstávají 
stále stejné, proto každá nová maličkost, 
se kterou kdokoliv přijde, je obohatí!!! 

 
S komplexní HTM dokumentací IDE16 přijdu 
tehdy, až budu mít všechny obrázky, texty, 
tabulky a schemata hotové, vzorně zrevidované. 
To řadu týdnů potrvá, vše předešlé ale 
platí. Funkční varianty IDE16 mohou zdatní 
jedinci stavět a testovat do aleluja. Je to 
docela zábávné (a i svým způsobem náročné). 

  

 
Blýská se na úspěch u varianty D (s obvody 
74xx652). Odlišnosti oproti 74F543 jsem už 
nastudoval, novou pravdivostní tabulku 
vyhotovil, zbývá kontrola, oprava schematu, 
nový obsah Eprom. 
Vypadá to, že tato opravená varianta bude 
umět všechno, co ty předchozí - A, B, C, E. 
To znamená: 
-"soufázovost" řídících signálů čtení/zápisu 
 do registrů 74F652 a do HDD 
-čtení/zápis registru IDE ADR. 110B při 
 aktivním /SELS (alternative status register/ 
 device control register); toto umožní např. 
 snadnou detekci řadiče, 8bitová varianta toto 
 nezná; lze provést sw reset IDE zařízení; lze 

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


 uvozovat 48bitové adresování LBA (7. bit v 
 device control registru: HIGH ORDER BYTE), to 
 zní až fantasticky 
-maximální kompatibilitu (chodivost) 
 nejrůznějších IDE zařízení různých značek 
 a kapacit 
-taky bude levnější, obvod stojí v GM 47Kč 
 (pokud to bude v praxi chodit)  

Hlavně "klídek, klídek"!!! 

 
Petr de Zviqov 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
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.bonusweb.cz/leto/
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 20. srpna 2003 12:23
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Jak na GIFy

25.10.2009

Pod Win 98 by uz melo i standardni Malovani (pbrush.exe) umet jak otvirat, tak i ukladat obrazky i do 
formatu GIF a JPG. Jinak jestli Petre chces, dosmolil jsem do sveho HDDTESTu i autodetekci disku 
(vcetne zobrazeni nazvu, ser. cisla, revize FW a CHS parametru), tak jestli chces, muzu ti to poslat, ma to 
tusim 2 KB - myslim ze by ti to mohlo usnadnit testovani, aby jsi nemusel pokazde nahravat 40-ti 
kilobajtovy BASIC... 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Wednesday, August 20, 2003 1:14 PM 
Subject: Jak na GIFy 
 
Včera jsem začal připravovat obrázky k popisu 
IDE16. Narazil jsem ale na problém, jak převést 
hotový BMP obrázek do GIFu, žádný standardní 
nástroj z W9x to neumí. Hledám něco jednoduchého, 
ne přehnaně velkého. Nevíte o něčem? 
Vzorky obrázků přikládám. 

Petr de Zviqov 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.512 / Virová báze: 309 - datum vydání: 19.8.2003 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
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.bonusweb.cz/leto/
http://www.grisoft.cz
http://www.bonusweb.cz/leto/
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 20. srpna 2003 12:52
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Jak na GIFy
Přílohy: hddtest2.zip

25.10.2009

Tady je ten muj vytvor - je to skutecne jen primitivni programek k otestovani IDE16, zatim jeste ne plne 
funkcni. Jedine, co zatim umi je zobrazovani stavu vsech registru HDD (78..7F) a autodetekce 
pripojeneho disku vcetne vypsani jeho parametru (C/H/S, Device name, Firmware revision, Serial Number 
a pozdeji mozna i dalsi...). Detekci CDROM jsem zatim nezkousel, takze asi ani nebude funkcni. 
Jinak test povrchu disku je take zatim nefunkcni (mam v nem nejakou chybu po ktere se mi HDDTEST 
zasekne - restartovat je ho mozne od adresy 2000h). Dalsi moznosti pribydou casem... 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Wednesday, August 20, 2003 1:14 PM 
Subject: Jak na GIFy 
 
Včera jsem začal připravovat obrázky k popisu 
IDE16. Narazil jsem ale na problém, jak převést 
hotový BMP obrázek do GIFu, žádný standardní 
nástroj z W9x to neumí. Hledám něco jednoduchého, 
ne přehnaně velkého. Nevíte o něčem? 
Vzorky obrázků přikládám. 

Petr de Zviqov 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.512 / Virová báze: 309 - datum vydání: 19.8.2003 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
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.grisoft.cz
http://www.bonusweb.cz/leto/
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [jarspa@atlas.cz]
Odesláno: 20. srpna 2003 21:06
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Jak na GIFy
Přílohy: ide16_in78_odd_full.gif; ide16_in78_even_full.gif

25.10.2009

Ke konverzi obrázků takřka do všech grafických formátů lze použít freeware z internetu XnView a nebo 
IrfanView. Na ukázku jsou příloze oba obrázky převedené v XnView z bmp (118 kB) do gifu (3,9 KB). 
  
Jára Špaček 

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Wednesday, August 20, 2003 1:14 PM 
Subject: Jak na GIFy 
 
Včera jsem začal připravovat obrázky k popisu 
IDE16. Narazil jsem ale na problém, jak převést 
hotový BMP obrázek do GIFu, žádný standardní 
nástroj z W9x to neumí. Hledám něco jednoduchého, 
ne přehnaně velkého. Nevíte o něčem? 
Vzorky obrázků přikládám. 

Petr de Zviqov 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/  

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 25. srpna 2003 14:55
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: UMZE a Flappy

Vazene kolegium,

dufam ze nemala cast oceni moje snazenie (reakciu na UMZE6 som dostal len
jednu...) a s chutou si uzije skutocne neviazanu zabavu: podarilo sa mi
rozbehat v UMZE hru Flappy.

takze, ak sa nudite v praci, alebo ste v internetovej kaviarni: nezufajte,
ze nemate svoj emulator vo vrecku. spustite si
http://umze.szm.sk/flappy.htm a vyhrajte sa!!!

zial, ako som pisal pred par dnami: so zvukom budu problemy, preto
doporucujem si pesnicku z flappyho nahrat na kazetu alebo do MP3ky (o tomto
som uvazoval, ale bolo by to voci Zdenkovi nefer) a pustajte si to dokola.
navsteva psychiatrie po 15 minutach zarucena!

uzite si ho v zdravi.

Feri.

P.S.: vitam mejly o tom, co za hru by ste radi mastili na webe najblizsie -
momentalne ozivujem Highway encounter, ale akykolvek napad privitam!
P.S.2: vzhladom na biednu implementaciu java plug-inu je hra v okne
browsera pomalsia (cca 3x), ako keby sa pustala priamo ako aplikacia. ak by
to bol problem, stiahnite si ROMy, f.mzf a UMZE6.jar lokalne a pustite
prikazom java -jar UMZE6.jar f.mzf

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.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


Brázda Pavel 

Od: Martin.Karen@pvt.cz (sharpemu@pandora.cz) [Martin.Karen@pvt.cz]
Odesláno: 20. srpna 2003 12:48
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Jak na GIFy

25.10.2009

Pod Win 98 by uz melo i standardni Malovani (pbrush.exe) umet jak otvirat, tak i ukladat obrazky i do 
formatu GIF a JPG.  
  
  
Jen pro zajimavost - napr. pod Win2000 fyzicky zadny pbrush.exe neexistuje. Kdyz se to zada do 
prikazove radky, tak to pouze zavola soubor mspaint.exe. Jinak cim novejsi Windows, tim toho Malovani 
umi vic, od WinXP uz umi tusim i PNG (lepsi nez GIF). 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 19. srpna 2003 18:04
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: UMZE 6

podarilo sa mi po par preflamovaných nociach (kompilacia o druhej alebo
stvrtej rano nie je vynimkou) sprevadzkovat dalsiu verziu UMZE 6.

je k dispozicii na adrese http://umze.szm.sk/UMZE.htm

1) no sound support: kvoli starsim browserom a averzii uzivatelov voci Java
plug-in som revertol kod do Java 1.1.8, ktora zvuk nepodporuje :-(
2) rychlostou sa mi to podarilo vydupat az ku krajnym medziam: tipujem, ze
niekde okolo 800MHz je hranica, kedy emulacia pobezí na 100% rychlosti. pod
touto hranicou cakajte skoro tuhy pocitac a spomalenu emulaciu
3) uz je podporovana 800vkova grafika, ale ma to este nejakr muchy. ako
prioritnu planujem sprevadzkovat hru Flappy, aby sa dala hrat cez web ako
aplet.
4) identifikoval som, ze na zvysenie vykonu je potrebne VYPNUT podporu JRE
plug-in vo windows exploreri - v grafike je niekolkonasobne pomalsi ako
nativna (microsoftacka) Java v operacnych systemoch W2K, W98 a W95. XP a Me
som netestoval, ale mohlo by to fungovat. podstatne je, ze plug-in
spomaluje emulaciu, bez plug-inu to pobezi rychlejsie.

som velmi zvedavy na vase nazory a postrehy. v prvom rade by som rad vedel
komu to bezi a komu nie (piste na umze@szm.sk priamo, nie na Pandoru).

DAKUJEM vopred za prípadne pripomienky a hlavne povzbudenia :-)

Feri

p.s. pre sikovnejsich: po stiahnuti JARu sa tento da spustit ako aplikacia
pomocou prikazu "java -jar UMZE6.jar", pokial sa za to dopise aj nazov MZF
fajlu, tento sa cez SRAM nahra a spusti.

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 3. září 2003 7:09
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: zajímavost
Přílohy: P1010004.jpg

25.10.2009

Hlásím další úspěšně připojený monitor EGA, 
celkově už čtvrtý. Největší práce bývá obvykle 
natrefit na něj. Pokud by byl zájem, můžu časem 
uveřejnit univerzální návod, jak na to. Ovšem 
přednost má dokumentace k IDE16... 

Petr de Zviqov 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 20. srpna 2003 12:05
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: obsah Eprom pro variantu E

25.10.2009

 
Formát .bin není určen k přímému otevření, 
je to binární soubor pro programátor Eprom. 
Na jakýkoliv soubor je ovšem možné nahlížet 
jako na kopici bajtů čitelných hexadecimálně, 
například stařík Norton Commander 5 to umí. 
Označím zvolený soubor, stisknu [F3] "View" 
a dále [F4] "Hex" a je to. Při prohlížení 
2732_V8.bin ovšem není vidět nic překvapivého, 
od adresy 278H, 378H, 478H a 578H je vždy 
osmice bajtů různých od FFH, přesně jak je 
zadáno v pravdivostní tabulce, kterou jsem 
přikládal ke každému schematu verze IDE16 
(jednotlivé modifikace se mírně liší, obsah 
Eprom jsem upravil až u "E"). 

Petr de Zviqov 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 18. srpna 2003 16:29
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: definitivní verze IDE16 (varianta E)

25.10.2009

Obecný programátorský popis IDE16 chystám 
v HTML, s obrázky a komentářem. U datového 
portu 78H se využívá skutečnosti, že u 
instrukcí s nepřímou adresou 
(IN A,(C); OUT (C),A; INI; INIR; OUTI; OTIR) 
se posílá obsah B registru na AD8-AD15. 
Tento při např. OUTI automaticky dekrementuje 
a je oním rozhodovacím elementem při směrování 
dat na IDE. Vždycky je třeba přenést SUDÝ počet 
bajtů např. při odesílání čtyř bajtů se tyto 
přenesou jako dva "dvoubajty": 

ld bc,0478H   ; počet bajtů, adresa datového portu 
ld hl,"odkud" ; adresa bloku dat 
outi   ; B bylo 04 tj. sudé ... data se zachytí  
          v registru pro DD0-DD7 IDE 
outi   ; B bylo 03 tj. liché ... data projdou 
           registrem pro DD8-DD15 HDD na IDE piny 
           DD8-DD15, data zachycená v registru pro 
           DD0-DD7 se ukáží na IDE pinech DD0-DD7 
           aktivuje se /IOW signál, HDD přijme data- 
           dva bajty najednou, aniž by tušil, že 
           první z nich byl připraven předem 
outi   ; B bylo 02 tj. sudé ... stejné jako B=04h 
o! uti   ; B bylo 01 tj. liché ... stejné jako při B=03H 
přenos je ukončen 

V praxi je blok dat vždy dlouhý 512 bajtů, takže má 
smysl transakci zahajovat s nulou v B: 

ld hl,"odkud" 
ld bc,0078H 
vyber aktivní IDE jednotku 
iniciuj příslušné registry stopy, sektoru atd. 
in 7fH,a   ; čti IDE status (event. čekej) 
ld a,31H  ; příkaz zapsání sektoru 
out (7fH),a  ; odešli 
in (7fH),a  ; čti IDE status (event. čekej) 
              ; čeká se na 58H (device ready, data request) 
OTIR   ; odešle 256 bajtů dat počínaje adresou "odkud" 
OTIR   ; odešle zbylých 256 bajtů dat, B se před touto 
         ; instrukcí přetočilo znovu k nule a HL je 
         ; o 256 bajtů vyšší (není třeba přenastavovat) 
přenos je ukončen 
in 7fH,a   ; čti status (měl by být 50H=device ready, bez chyb) 

Ono se to bez těch obrázků těžko vysvětluje, ale všechno vyplývá 
ze schemat a pravdivostních tabulek... 

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


Petr de Zviqov 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
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.bonusweb.cz/leto/
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [jarspa@atlas.cz]
Odesláno: 18. srpna 2003 17:09
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: obsah Eprom pro variantu E
Přílohy: 2732_v8.bin

25.10.2009

Tak tenhle "bin" soubor otevřít neumím, prosím, omluvte mou neznalost. 
Jára Špaček 

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Saturday, August 16, 2003 2:11 PM 
Subject: obsah Eprom pro variantu E 
 
zapomněl jsem na obsah Eprom... 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/  

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
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
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.bonusweb.cz/leto/
http://www.bonusweb.cz/leto/
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 19. srpna 2003 15:35
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: SRAM patch na osetrenie bugu Japoncikov...

Onehda som slubil patch na osetrenie monitora, ktory znemoznuje nahrat do
SRAM fajl vacsi ako 0x80FF (myslim) bajtov (cca 32k).

UMZE to patchuje v sebe, takze zije s obycajnymi ROMami, ale ak by to
niekomu vadilo v inom emulatore, moze si patchnut ROM ktory pouziva (ten
vyssi, 16k bajtovy)

// SRAM load - patch to enable 32k+
ROMHI[0xE6F6] = 0x15;   // DEC D
ROMHI[0xE6F7] = 0x7A;   // LD A,D
ROMHI[0xE6F8] = 0xFE;   // CP 0xFF
ROMHI[0xE6F9] = 0xFF;
ROMHI[0xE6FA] = 0x20;   // JR NZ, 0xF8 - to 0xE6F4 (INIR)
ROMHI[0xE6FB] = 0xF8;

enjoy.

      Feri

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
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.bonusweb.cz/leto/
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 18. srpna 2003 13:18
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZ-IDE 16 a jeho prvni testovani - omluva

Dobrý den,
18. srpna 2003, 8:57:11, napsal jste:

Takovouhle trojkombinaci beru tj hdd,romdisk,ramdisk.
No ten romdisk by mohl bejt i z 128kb eeprom z starych biosu z
pentiii.
Duvod ti co nemaj programator jako treba ja by nemneli problem hlavne
aby uz ta karta byla.

falcen99
ZAspc> Ahoj Petře,

ZAspc> předem díky za vyčerpávající popis testování interface, nakonec ale ani nebyl 
třeba. O víkendu jsem totiž odhalil chybu které jsem se dopustil - nebylo to na první 
pohled tak znatelné a ani
ZAspc> jsem nepředpokládal že bych v tom udělal chybu, ale otočil jsem spodních 8 
datových vodičů jdoucích do HDD, takže vlastně D0 šel na D7, D1 na D6, ..... prostě 
amatér.... Po otočení zpět už
ZAspc> řadič šlapal jako hodinky - bez problémů jsem odzkoušel Markův nový FDISK, 
reliability test prošel, také údaje o geometrii disku se uložily (Pavlovi Železovi to 
tuším nešlo). Také jsem zkusil
ZAspc> vytvořit 3 partition (2x CP/M, 1x FAT) - po připojení disku k PC pak FDISK (od 
Microsoftu) všechny partition nalezl (!) a správně označil (jak systém, tak i to která 
je aktivní), přičemž tu
ZAspc> DOSovou jsem zformátoval a bez potíží na ni přenesl soubory z PC !!! Určitě z 
tohoto plyne velká šance, jak potom na MZ přenášet data z PC...
ZAspc> Jediné v čem řadič nespolupracoval byl 8-bitový režim - po připojení disku se 
starší 8-bitovou verzí NIPOSu systém bohužel nenastartoval.... To ale nevadí, pevně 
věřím v to, že se Markovi už
ZAspc> brzy podaří upravit NIPOS i pro tento systém - sám se vynasnažím, abych jeho 
podporu zanesl i do emulátoru.
ZAspc> Na závěr jen poznamenám, s čím jsem zatím testoval - byla to CompactFlash karta 
Kingmax 128 MB s IDE adaptérem a 2,5" HDD Seagate / 200 MB  - všechno šlapalo jak 
hodinky (stejně jako na
ZAspc> původním rozhraní).
ZAspc> Omlouvám se tedy Petrovi za to, že si kvůli mojí nepozornosti zbytečně vypsal 
ruku a pevně doufám, že jsem tímto nezdarem neodradil další zájemce o stavbu tohoto 
jednoduchého, ale přitom
ZAspc> perfektně funkčního rozhraní ! Ještě jednou tedy všechna čest jak Markově, tak 
i Petrově práci....

ZAspc> Zdeněk

ZAspc> P.S.: Možná už bychom mohli začít laborovat nad kombinacemi řadiče s dalšími 
zařízeními, aby se mohly nechat udělat plošné spoje. Co se týká jednotlivých variant 
MZ-IDE, řešil bych je
ZAspc> zkratovacími propojkami nebo DIP přepínači a výměnou EPROM, aby pro každou 
variantu nebylo třeba dělat jinou desku. Co se týká toho kombinování různých zařízení 
na jednu desku, kvůli
ZAspc> jednoduchosti bych byl pro následující: IDE, ROM card (bez problému 512 KB - 
vešel by se tam jak celý systém, tak i různé utility apod.), nezálohovaný RD Pezik 512 
KB nebo vyšší... Tuto
ZAspc> variantu proto, že Pezik nekoliduje s adresami ROM karty, zároveň je také 
oproti zálohovanému RD zjednodušený. Pro větší kapacitu u Peziku než 512 KB bych 
použil přepínání jeho stránek na
ZAspc> některém dalším volném portu.

ZAspc> ---

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:falcen99@seznam.cz
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ZAspc> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
ZAspc> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
ZAspc> Verze: 6.0.510 / Virová báze: 307 - datum vydání: 14.8.2003

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
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)
mailto:falcen99@seznam.cz
http://www.bonusweb.cz/leto/
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 18. srpna 2003 13:10
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[2]: MZ-IDE 16 a jeho prvni testovani - omluva

Dobrý den,
18. srpna 2003, 10:54:05, napsal jste:

Pin 1 VPP na +5 ne na zeem ...
falcen99

>> Ahoj Petře,
>> 
>> předem díky za vyčerpávající popis testování interface
 
PŽspc> Take dekuji Petrovi za podrobny navod. 
PŽspc> Nejenze me motivoval k dalsim zkouskam, ale utvrdil me v tom, ze pred stavbou 
dalsiho radice musim dukladne otestovat obvody 74F543.

PŽspc> V nedeli rano jsem vyrezal dalsi dva F543 (zdokonaluji technologii, bohuzel 
zasoby se tenci :| a pustil se do testovani.

PŽspc> Spotreba samotneho IO F543 je   70 mA
PŽspc> dva samotne F543 maji spotrebu 140 mA
PŽspc> 2xF543 + 1x27C256               210 mA

PŽspc> Vecer uz jsem mel prodratovanou cast noveho radice.

PŽspc> preji pekny den
PŽspc> Pavel

PŽspc> PS: kam zapojujete pin 1 (Vpp) Eprom ? Uzemnit ?

PŽspc> A jeste jeden dotaz: nemate nekdo doma par 74188 PROM pameti ?

        
PŽspc> ____________________________________________________________
PŽspc> Hrajte o 100.000 Kč a dalsi ceny! http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=
56911%26url=http://www.soutezni-anketa.cz

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
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://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance
http://www.soutezni-anketa.cz
mailto:falcen99@seznam.cz
http://www.bonusweb.cz/leto/
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: rdolejsi@eurotel.cz (sharpemu@pandora.cz) [rdolejsi@eurotel.cz]
Odesláno: 18. srpna 2003 11:59
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: definitivní verze IDE16 (varianta E)

Zdravim,

  jen jsem se chtel zeptat, jak je tedy nakonec resen reset prepinani
low/high byte na datovem portu ATA?

a) Je proveden reset pri zacatku ATA prikazu a low/high se pak strida pri
kazde operaci s datovym portem nebo

b) low/high se odvozuje z high byte adresy pri pristupu na datovy port?

nebo existuje nejaka moznost C? ;-)

diky,

Roman

>Dne 16.08.2003 12:28:02 "Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)" napsal:
>--------Původní zpráva--------
>Od : "Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)" <judeware@volny.cz>
>Odesláno : 16.8. 2003 12:28:02
>Komu : "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory""
<sharpemu@pandora.cz>
>Předmět : definitivní verze IDE16 (varianta E)
>
>
>Sw obsluha portů je všude stejná
>
>Petr de Zviqov
>

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
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:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<judeware@volny.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
http://www.bonusweb.cz/leto/
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 18. srpna 2003 10:27
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Vzhled meho IF

...kdyby to nekoho zajimalo, muze si prohlednout fotku jak muj IF vypada -
mam to na pokusne desce, obvody 74F543 mam napajene na sobe....

http://mz-800.aktualne.cz/P1010141.JPG

Zdenek

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.510 / Virová báze: 307 - datum vydání: 14.8.2003

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
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://mz-800.aktualne.cz/P1010141.JPG
http://www.grisoft.cz)
http://www.bonusweb.cz/leto/
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 18. srpna 2003 10:16
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZ-IDE 16 a jeho prvni testovani - omluva

Ahoj,

Vpp od EPROMky jsem pripojil na +5V, ale myslim, ze je mozne ho nechat i ve
vzduchu... Jinak k tem 74F543 - nemel by jsi jeste na prodej/vymenu 2-4 kusy
(2x SMD a 2xDIL) ??
Jinak tobe uz Pavle interface chodi?

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)" <zelezo@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Monday, August 18, 2003 10:54 AM
Subject: Re: MZ-IDE 16 a jeho prvni testovani - omluva

>
> > Ahoj Petře,
> >
> > předem díky za vyčerpávající popis testování interface
>
> Take dekuji Petrovi za podrobny navod.
> Nejenze me motivoval k dalsim zkouskam, ale utvrdil me v tom, ze pred
stavbou dalsiho radice musim dukladne otestovat obvody 74F543.
>
> V nedeli rano jsem vyrezal dalsi dva F543 (zdokonaluji technologii,
bohuzel zasoby se tenci :| a pustil se do testovani.
>
> Spotreba samotneho IO F543 je 70 mA
> dva samotne F543 maji spotrebu 140 mA
> 2xF543 + 1x27C256 210 mA
>
> Vecer uz jsem mel prodratovanou cast noveho radice.
>
> preji pekny den
> Pavel
>
> PS: kam zapojujete pin 1 (Vpp) Eprom ? Uzemnit ?
>
> A jeste jeden dotaz: nemate nekdo doma par 74188 PROM pameti ?
>
>
> ____________________________________________________________
> Hrajte o 100.000 Kč a dalsi ceny!
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=56911%26url=http://www.soutezni-anketa.cz
>
> -- 
> Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
> http://www.bonusweb.cz/leto/
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.510 / Virová báze: 307 - datum vydání: 14.8.2003

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<zelezo@seznam.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=56911%26url=http://www.soutezni-anketa.cz
http://www.bonusweb.cz/leto/
http://www.grisoft.cz)
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-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
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.bonusweb.cz/leto/
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 18. srpna 2003 15:58
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: definitivní verze IDE16 (varianta E)

25.10.2009

Ahoj Roman, 
  
podla toho, ako som si prestudoval navrh IDE16 aj s pravdivostnou tabulkou, tak prepinanie low/high je podla 
horneho bajtu adresy nasledovne: 
  
Pri instrukciach vstupu horny bajt adresy: sudy (A8=0) uvadza low byte, lichy (A8=1) uvadza high byte. 
  
Pri instrukciach vystupu horny bajt adresy: lichy (A8=1) uvadza low byte, sudy (A8=0) uvadza high byte. Je to tak 
kvoli inkrementalnym instrukciam vystupu, ked sa obsah B registra posiela na zbernicu az po dekrementovani. 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: rdolejsi@eurotel.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, August 18, 2003 12:59 PM 
Subject: Re: definitivní verze IDE16 (varianta E) 
 
 
 
Zdravim, 
 
 
  jen jsem se chtel zeptat, jak je tedy nakonec resen reset prepinani 
low/high byte na datovem portu ATA? 
 
 
a) Je proveden reset pri zacatku ATA prikazu a low/high se pak strida pri 
kazde operaci s datovym portem nebo 
 
 
b) low/high se odvozuje z high byte adresy pri pristupu na datovy port? 
 
 
nebo existuje nejaka moznost C? ;-) 
 
 
 
 
 
diky, 
 
 
Roman 
 
>Dne 16.08.2003 12:28:02 "Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)" napsal: 
>--------Původní zpráva-------- 
>Od : "Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)" <judeware@volny.cz> 
>Odesláno : 16.8. 2003 12:28:02 
>Komu : "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 

mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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mailto:rdolejsi@eurotel.cz
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<sharpemu@pandora.cz> 
>Předmět : definitivní verze IDE16 (varianta E) 
> 
> 
>Sw obsluha portů je všude stejná 
> 
>Petr de Zviqov 
> 
 
 
 
--  
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
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

mailto:sharpemu@pandora.cz
http://www.bonusweb.cz/leto/
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http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 18. srpna 2003 16:24
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: korekce
Přílohy: 2732_v8.ZIP

25.10.2009

zase ta Pandora nezbaštila přílohu, takže jsem 
i takto malý soubor musel zipovat... 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

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


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 20. srpna 2003 12:14
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Jak na GIFy
Přílohy: ide16_in78_even_full.bmp; ide16_in78_odd_full.bmp

25.10.2009

Včera jsem začal připravovat obrázky k popisu 
IDE16. Narazil jsem ale na problém, jak převést 
hotový BMP obrázek do GIFu, žádný standardní 
nástroj z W9x to neumí. Hledám něco jednoduchého, 
ne přehnaně velkého. Nevíte o něčem? 
Vzorky obrázků přikládám. 

Petr de Zviqov 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

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


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 18. srpna 2003 7:57
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: MZ-IDE 16 a jeho prvni testovani - omluva

25.10.2009

Ahoj Petře, 
  
předem díky za vyčerpávající popis testování interface, nakonec ale ani nebyl třeba. O víkendu jsem totiž 
odhalil chybu které jsem se dopustil - nebylo to na první pohled tak znatelné a ani jsem nepředpokládal 
že bych v tom udělal chybu, ale otočil jsem spodních 8 datových vodičů jdoucích do HDD, takže vlastně 
D0 šel na D7, D1 na D6, ..... prostě amatér.... Po otočení zpět už řadič šlapal jako hodinky - bez problémů 
jsem odzkoušel Markův nový FDISK, reliability test prošel, také údaje o geometrii disku se uložily (Pavlovi 
Železovi to tuším nešlo). Také jsem zkusil vytvořit 3 partition (2x CP/M, 1x FAT) - po připojení disku k PC 
pak FDISK (od Microsoftu) všechny partition nalezl (!) a správně označil (jak systém, tak i to která je 
aktivní), přičemž tu DOSovou jsem zformátoval a bez potíží na ni přenesl soubory z PC !!! Určitě z tohoto 
plyne velká šance, jak potom na MZ přenášet data z PC... 
Jediné v čem řadič nespolupracoval byl 8-bitový režim - po připojení disku se starší 8-bitovou verzí 
NIPOSu systém bohužel nenastartoval.... To ale nevadí, pevně věřím v to, že se Markovi už brzy podaří 
upravit NIPOS i pro tento systém - sám se vynasnažím, abych jeho podporu zanesl i do emulátoru. 
Na závěr jen poznamenám, s čím jsem zatím testoval - byla to CompactFlash karta Kingmax 128 MB s 
IDE adaptérem a 2,5" HDD Seagate / 200 MB  - všechno šlapalo jak hodinky (stejně jako na původním 
rozhraní). 
Omlouvám se tedy Petrovi za to, že si kvůli mojí nepozornosti zbytečně vypsal ruku a pevně doufám, že 
jsem tímto nezdarem neodradil další zájemce o stavbu tohoto jednoduchého, ale přitom perfektně 
funkčního rozhraní ! Ještě jednou tedy všechna čest jak Markově, tak i Petrově práci.... 
  
Zdeněk 
  
P.S.: Možná už bychom mohli začít laborovat nad kombinacemi řadiče s dalšími zařízeními, aby se mohly 
nechat udělat plošné spoje. Co se týká jednotlivých variant MZ-IDE, řešil bych je zkratovacími propojkami 
nebo DIP přepínači a výměnou EPROM, aby pro každou variantu nebylo třeba dělat jinou desku. Co se 
týká toho kombinování různých zařízení na jednu desku, kvůli jednoduchosti bych byl pro následující: 
IDE, ROM card (bez problému 512 KB - vešel by se tam jak celý systém, tak i různé utility apod.), 
nezálohovaný RD Pezik 512 KB nebo vyšší... Tuto variantu proto, že Pezik nekoliduje s adresami ROM 
karty, zároveň je také oproti zálohovanému RD zjednodušený. Pro větší kapacitu u Peziku než 512 KB 
bych použil přepínání jeho stránek na některém dalším volném portu. 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.510 / Virová báze: 307 - datum vydání: 14.8.2003 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 16. srpna 2003 11:28
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: definitivní verze IDE16 (varianta E)
Přílohy: hdd_ide_V8.tif; Pravdivostni_tabulka_16bit_IDE_2ks_74F543_V8.xls

25.10.2009

Předkládám variantu "E", vychází z "B" 
(chip selekt 0 HDD mimo okamžik resetu 
trvale LOW). 
Tentokrát jsou vyvedeny z Eprom i signály 
pro /EAB a /EBA obvodů 74F543, původně 
byly obvody F543 "krmeny" přímo /WR a /RD 
z MZ slotu. Má to zajistit větší "soufázovost" 
se signály Epromky pro /IOW a /IOR HDD. 
Pokud bude chodivost vyšší než u varianty B, 
dostane tato přednost. 
Jediná vada na kráse je nemožnost atakovat 
porty selektované přes chip selekt 1 HDD, 
umožnilo by to využít rozšířené adresování 
LBA 48bitů. 

 
Nejuniverzálnější řešení je pak dual IDE řadič: 
1. kanál s variantou B (switched C): 
-starší disky, pomalejší disky (B) 
-"LBA48-able" disky, interní ZIP (C) 

2. kanál s variantou E 
-disky choulostivé na časování I/O operací 
-WDčka, mé zlobivé Quantumy a IBM 
-CD-ROMy a flash karty, které se nechytnou 
 na B, C 

Sw obsluha portů je všude stejná 

Bohužel mám málo zkušebních zařízení, takže 
nemůžu zobecňovat schopnosti jednotlivých 
variant, chce to více úspěšných 
stavařů-testerů!!! 

Petr de Zviqov 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 16. srpna 2003 11:23
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZ-IDE 16 a jeho prvni testovani...

25.10.2009

 
Ahoj Zdeňku, 
můj postup při stavbě řadiče byl následující: 

-nejprve jsem si odzkoušel oba 74F543, bez 
 počítače, jen s napájením ze starého PC zdroje 
 začal jsem se směrem A -> B, k vývodům 
 /OEAB, /LEAB a /EAB jsem připájel pomocné 
 vodiče, k vývodům A0-A7 jsem připájel 
 "piano" DIP 8x, zbylé vývody DIP byly 
 propojeny mezi sebou a to celé ke GND 
 (logická LOW nebo minus pól zdroje, jak 
 kdo chce) 
 všechny přepínače DIP byly v poloze OFF 
 (rozpojeno, což odpovídalo HIGH na všech 
 vývodech A0-A7) 
-zapnul jsem napájení  
-připojil jsem /EAB na LOW (selekt 
 směr A -> B) 
-připojil jsem /LEAB na LOW (přijímá data 
 ze všech A vstupů) 
-připojil jsem /OEAB na LOW (otevírá výstupy 
 na straně B) 
 od této chvíle je obvod transparentní pro směr 
 A -> B, při měření logickou sondou se změna 
 na libovolném přepínači DIP "piana" ihned projeví 
 na straně B (dá se měřit i voltmetrem)-poté jsem "piano" nastavil na mnou vybranou 
 testovací hodnotu např. 01010101 
-po odpojení /LEAB od GND se tato hodnota zachytí 
 v registru a další "cvičení" s přepínači "piana" 
 by nemělo mít vliv na stav na straně B, zde 
 zůstává ona hodnota 01010101 
-po odpojení /OEAB od GND se hodnota na vývodech B 
 "ztratí", výstupy jsou uzavřeny, po opětovném 
 připojení /OEAB je opět "vidět" 

-toto je jeden z mnohých způsobů testování, pokud 
 např. /EAB není připojen na GND, nelze aktivním 
 /LEAB zajistit vstup dat ani aktivním /OEAB 
 nelze zajistit zobrazení na výstupech B (úspěšně 
 odzkoušeno) 

-připojením pomocných vodičů ke všem "BA" vývodům 
 a "piana" k B0-B7 lze analogicky odzkoušet směr 
 B -> A 

 
-až po úspěšném testu obou IC jsem zahájil stavbu 

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


 varianty A (řečeno jednou větou, práce na jeden den) 

-můj prototyp nemá desku, jen kšandu s 50pinovým 
 konektorem ze starého SCSI kabelu, takže jsem mohl 
 měřit "za provozu", je to píchlé přímo do konektoru 
 pro připojení slotů 
-po dokonalé kontrole výrobku jsem přistoupil 
 k ostrým testům, Sharp byl zapnutý, ale bez zařízení!!! 
-stav na IDE A2-A0, /IOW, /IOR lze měřit ihned po zapnutí 
-po resetu "tikne" IDE /RESET 

-aktivitu na DD0-DD7 lze monitorovat prográmkem 
 [1] ld a,00 
     ld bc,007fh 
     out (c),a 
     prodleva xxx milisekund 
     ld a,ffh 
     out (c),a 
     prodleva xxx milisekund  
     jp [1] 

-aktivitu na DD-DD15 lze monitorovat prográmkem 
 [1] ld a,00 
     ld bc,0178h 
     out (c),a 
     prodleva xxx milisekund 
     ld a,ffh 
     out (c),a 
     prodleva xxx milisekund  
     jp [1] 

-je-li vše OK, pak přijde na řadu můj testik v MZ-Basiku 
 se zapojeným HDD (raději takto, starý kus, nežli nová CF) 
 čtení a zápis na všechny porty kromě 78h se dá 
 provést ručně: OUT@$adresa,bajt 
                INP@ $adresa,A: PRINT HEX$(A) 
 takový status registr In 7Fh by měl vrátit 50h ihned 
-něco funguje už v ROM monitoru 
 čtení stavu in 7fh 
 zastavení motoru (stanby immediate) out 7fh,94h 
 rozjetí motoru (recalibrate) out 7fh,10h 
 stačí k tomu malé prográmky volané např. G1000, 
 G1010 atd. 
-program v Basiku z některého dřívějšího příspěvku Pandory 
 umí udělat identify drive, číst i zapisovat, změnit 
 aktivní jednotku, ale jen přímou modifikací programu 
 (viz popis) 
-se vším předešlým jsem si dosud bohatě vystačil, další 
 lehké modifikace maj! í rozšířit rodinu chodivých zařízení 
 nebo umožnit onu fantastickou možnost využít LBA 48bit!!! 

 softwarově se obsluha neliší!!!! (myslím, že jednodušší 
 to už být nemůže, přímá manipulace s porty je zajištěna, 
 v PC debugu mi to dovolí totéž a chová se to stejně!!!) 

25.10.2009



-jediné omezení je na datovém portu 78h, přenos musí 
 začít s 0078h v BC s následnými dvěma INIR (OTIR), sektor 
 má 512 bajtů a identify drive jich pošle taky 512, tak co? 

 
 připravuju htm soubor s obecným popisem řadiče z hlediska 
 programové obsluhy portů; s obrázky, které budou znázorňovat 
 jednotlivé "fáze" řadiče při dané instrukci in/out, jelikož 
 si myslím, že jeho funkčnost s jinými stroji se Z-80 není 
 vyloučena! 

Petr de Zviqov 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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. srpna 2003 9:57
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: důležitá poznámka ke konečné variantě D IDE16
Přílohy: IDE16-a.jpg; IDE16-b.jpg

25.10.2009

Tak takto zatím vypadá moje maličkost - ještě pár spojů a už také poreferuji, jak chodí IDE16 s CF 
adapterem a 128 MB CF kartou. 
  
Zdenek 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.509 / Virová báze: 306 - datum vydání: 12.8.2003 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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 Porteš (sharpemu@pandora.cz) [portes@post.cz]
Odesláno: 14. srpna 2003 8:09
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: mzf

25.10.2009

Zdravim konferenci, 

shanim popis formatu mzf, a tak bych chtel poprosit sharpisty, kteri toto maji trochu 
srozumitelne zpracovane, aby mi to poslali na mail nebo pres konferenci. 

Predem dekuji 

Michal Porteš 

portes@post.cz 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 14. srpna 2003 9:36
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: důležitá poznámka ke konečné variantě D IDE16

25.10.2009

Včera se mi dostala do ruky dokumentace k obvodu 
74F652 (od Philipse, původně jsem měl od SGS 
Thomson). 
Vyšla mi z toho jedna nepříjemná skutečnost, 
návrh D s obvody 74xx652 je chybný! Špatně jsem 
si prostudoval pravdivostní tabulky k obvodu a 
přechod z řadiče s 74xx543 si vyžádá jiné zapojení řídících vývodů do IC a jiný obsah Eprom!!! 
Jak je vidět, nic se nemá uspěchat, chtěl jsem 
rychle vyhovět Zdeňu Adlerovi, který hledal levnější 
a dostupnější alternativu k 74xx543. 
Vše dříve publikované ovšem platí, varianty B a C 
k pokusům a zkušebním prototypům přímo vybízí. 
Nová "supersnášenlivá" varianta E již leží na 
rýsovacím prkně, nevylučuje se s B a C, jsou to 
alternativy podle potřeb konkrétního uživatele. 
Programová obsluha je v jádru ve všech případech 
shodná! 
Zhruba do týdne bych předložil návrh varianty E. 

Petr de Zviqov 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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. srpna 2003 9:46
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: důležitá poznámka ke konečné variantě D IDE16

25.10.2009

Ahoj Petře, 
tim navrhem s obvody 74652 jsem te nechtel nijak zatezovat - jen jsem doufal v jejich podobnost a 
moznost jimi nahradit obvody 74543. Pokud by bylo kvuli tomu treba prepracovavat cely navrh radice, 
klidne se na to vykasli... 
Jinak aby bylo videt ze se neflakam, za chvilku poslu fotku, v jakem stavu je ted muj radic MZ-IDE16 :-) 
  
Zdenek 
  

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Thursday, August 14, 2003 10:35 AM 
Subject: důležitá poznámka ke konečné variantě D IDE16 
 
Včera se mi dostala do ruky dokumentace k obvodu 
74F652 (od Philipse, původně jsem měl od SGS 
Thomson). 
Vyšla mi z toho jedna nepříjemná skutečnost, 
návrh D s obvody 74xx652 je chybný! Špatně jsem 
si prostudoval pravdivostní tabulky k obvodu a 
přechod z řadiče s 74xx543 si vyžádá jiné zapojení řídících vývodů do IC a jiný obsah 
Eprom!!! 
Jak je vidět, nic se nemá uspěchat, chtěl jsem 
rychle vyhovět Zdeňu Adlerovi, který hledal levnější 
a dostupnější alternativu k 74xx543. 
Vše dříve publikované ovšem platí, varianty B a C 
k pokusům a zkušebním prototypům přímo vybízí. 
Nová "supersnášenlivá" varianta E již leží na 
rýsovacím prkně, nevylučuje se s B a C, jsou to 
alternativy podle potřeb konkrétního uživatele. 
Programová obsluha je v jádru ve všech případech 
shodná! 
Zhruba do týdne bych předložil návrh varianty E. 

Petr de Zviqov 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.509 / Virová báze: 306 - datum vydání: 12.8.2003 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 11. srpna 2003 14:31
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re[3]: Podpora - nestandard

25.10.2009

nikdo netvrdi, ze to napisu za vecer (myslim uz dopredu na dlouhe zimni vecery), ale uz jsem to 
jednou delal predelaval jsem bios z cp/m verze z roku raz-dva co umela jen ramdisk. Ale mel 
jsem to hotove v dobe, kdy jeste nebyl internet a nesehnal jsem nikdy k tomu zadnej program tak 
to bylo jen na dvou disketach. Pokud si pamatuju dobre tak jsem umel cist FATku DOSu a 
kopirovat do RAM-disku a pak z RD na FD uz na muj format, ale ne v CP/M 

SHARP pak az do osuhneho stehovani lezel poslednich par let ve skrini. 

  

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 13. srpna 2003 7:00
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: další testy disků s konečnými variantami IDE16

25.10.2009

 
Mými posledními testy (večerními, po skončení 
největších veder) prošly znovu dva kousky: 
Seagate 30GB a IBM 80GB. 
Výsledek: Seagate 30GB chodí na variantě A, B 
          IBM 80GB chodí na variantě B, C 
Většina starších disků chodí bez potíží jen 
s A, B; Seagate 1.7GB chodil s A, B, C. 
Ony problematické a diskutované disky WD jsem 
neměl možnost vyzkoušet, stejně tak CF karty 
s redukcí na IDE. CD-ROMy zatím pominu, ale 
identify atapi drive mi načetl Toshibu 40x 
na všech variantách (při pomalé "ruční" 
obsluze v MZ-Basicu). 

Co z toho vyplývá? 

-variantu A (odvozeninu z IDE8 s /WR a /RD 
přímo do HDD) již můžeme odložit stranou 
(zůstane opravdu jen pro diskusi se stavaři 
prototypů) 

-varianta B se zdá nejvíce kompatibilní 
pro různé značky HDD s různými kapacitami 
(rovněž CD-ROM), má jen jedinou vadu: 
vylučuje možnost atakovat porty IDE selektované 
přes /CS1 (/SELS) HDD, což je důležité pro 
teoretickou možnost adresovat více než 2^28 
sektorů (disk > 128GB) 
schválně jsem to počítal: vezmu-li jako 
referenční údaj 223 sektorů/sec. (zápis při 
reliability testu fdisku2), pak by byl disk 
128GB zapsán za 334.4hod (cca 14dní). 

JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT, ZDA BUDE NĚKDO STÁT O 
TEORETICKOU MOŽNOST ADRESOVAT 2^48 LBA SEKTORŮ. 

Co jsem měl možnost nesměle nakouknout 
do konference pro ZX Spectrum, žádný řadič 
zde prezentovaný s tímto nepočítá (/SELP 
trvale LOW). 

-varianta C nechodí se všemi disky, je ale 
jediná vhodná pro připojení disků s více 
než 2^28 LBA sektorů (viz výše), proto ji 
NEZAVRHUJU 
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Varianty B a C se liší jen minimálně, řadič 
by mohl být "přepínatelný" na variantu B i C 
(univerzálnost x LBA48-able), zatím to nebudu 
ani kreslit; stačí přidat do schematu 
jumperový tříkolík, jeho střed by vedl na /SELP 
HDD, jeden krajní pin by vedl do Q6 EPROMky, 
druhý krajní pin by vedl na reset z MZ-800 slotu. 

Pak už stačí jen jeden jumper, buď na 1-2 nebo 
na 2-3 a změna B <-> C je provedena v okamžiku. 

(pro variantu B může být obsah Eprom zjednodušen 
o řádky "pre" in/out xx, ovšem univerzálnější 
je poslední publikovaný obsah Eprom, který vyhoví 
všem variantám A, B, C; tyto se liší jen několika 
změnami ve vodičích) 

Poslední variantou, kterou bych chtěl předložit, 
bude varianta "E" se signály /EAB, /EBA obvodu 
F543 vyvedenými z Epromky, měla by mít "ještě 
snášenlivější časování" (abychom docílili co 
největšího počtu úspěšně připojených disků), akorát 
nebude LBA48-able. 
Hodlám připravit obsah Eprom i schéma. 

 
Megalomanským projektem by byl určitě dual IDE 
řadič s jedním kanálem pro B, C a druhým kanálem pro výše zmíněnou variantu E. 
No myslím si, že víc už nemá cenu spekulovat dál 
a vymýšlet další řešení, asi už mě nic nového 
nenapadne. 

Petr de Zviqov 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 11. srpna 2003 13:55
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re[5]: Podpora - nestandard

25.10.2009

no pokud si to dobre pamatuju tak RD vedlo z mechaniky rovnou do brouka. 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 16. srpna 2003 13:11
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: obsah Eprom pro variantu E
Přílohy: 2732_v8.bin

25.10.2009

zapomněl jsem na obsah Eprom... 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 11. srpna 2003 12:28
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re[3]: Podpora - nestandard

25.10.2009

No oznaceni RD nevim, protoze jsem se nedostal nikdy k jeho pouziti, ale je to typ, ktery 
podporuje standartne dodavany BASIC k Sharpu, (je odzkouseny prave jen v Basicu). 

Obvod tam je FDC37C65B a ten ma datovy separator v sobe, pred timto radicem jsem mel 
vyrobeny jiny s 8" disketou s I8272 a tam byl datovy separator delany pomoci prom+registr. 
Teda doufam ze mluvim o tom na co se ptas. 

D. 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 8. srpna 2003 9:18
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: postřehy k fdisku2

25.10.2009

Než pro zajímavost: 
při opětovných testech různých HDD jsem zkusil 
i orientační rychlost přístupu k disku. 
Reliability test umožní zápis/čtení max. 65534 
sektorů, Seagate 1.7GB je zapsal za 4:54, což je 
cca 223 sektorů za sekundu (114127B/sec). To 
není tak zlé, ovšem vylučuje to použití CD-R(W) 
mechaniky ve funkci zápisu, při rychlosti 1x je 
datový tok cca 150kB. Pokud uvážíme, že data 
musí být čtena nejprve z HDD a pak poslána 
do vypalovačky, spolehlivě by to smažilo až 
s CPU 16MHz (můj odhad). Ale snad to nevadí! 
Budou přece i jiné možnosti. 

Petr de Zviqov 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 8. srpna 2003 8:39
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Podpora - nestandard

25.10.2009

Tak co slo jsem ulozil na http://inet4.campbell.cz/sharp 

A je tam 

popis.doc - (Word) popis V/V bran a nekompletni popis NEC765 (jen to so pouzivam) 

ZmenyEprom.doc - (Word) okomentovany vypis zmen v eprom 

EPROM.BIN - vlastni eprom (posledni uprava 15.12.1997 :-) ) 

xxx.jpg - obrazky radice 

Image diskety mi nejde vytvorit ani v tom programu ani v Linuxu. 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 6. srpna 2003 8:14
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: o jednotlivých konečných verzích IDE16

25.10.2009

Ahoj Zdeňku, 

osobně doporučuju pro první experimenty nějaký 
starší HDD (já jich sehnal dost), aby byla vyloučena 
možnost odeslat nějaké zařízení do věčných 
lovišť, jak se to zřejmě stalo Pavlu Železovi po 
chybě v zapojení. 
Já se osobně řídil heslem "desetkrát měř a jednou 
řež" a nic jsem nezničil (ale bál jsem se dost). 

Petr de Zviqov 
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 6. srpna 2003 7:56
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: o jednotlivých konečných verzích IDE16

25.10.2009

Ahoj ahoj, 
  
vcera jsem si konecne postavil programator EPROM, takze uz se konecne budu moci pustit do prace na 
IDE16 - doufam ze pres weekend bych to mohl zvladnout, tak potom poreferuji, jak to beha s CF kartou. 
  
Zdenek 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.507 / Virová báze: 304 - datum vydání: 4.8.2003 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 6. srpna 2003 7:44
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: o jednotlivých konečných verzích IDE16

25.10.2009

Zřejmě ještě spousta lidí tráví dovolenou, čekal jsem 
příspěvky s praktickými zkušenostmi s prototypy 
řadiče. Proto doplňuju: 
-varianta A je skutečně jen pro ilustraci a stavbu 
prototypu, nedostatek spočívající v nefunkčnosti 
mých testovacích IBM a Quantumů je citelný 
(aktivní člověk my mohl zkusit WD - i na dalších 
variantách) 
-varianta B je zřejmě OK až na ten trvalý chip 
 selekt LOW 
-varianta D s 74xx652 netestována (nemám IC 
 a času jsem už tomu věnoval dost) 
-varianta C se zdála být ideální, umožňuje 
 aktivovat chip select 1 (jeho význam pro jakési 
"FD" registry popsané v atapi.pdf se mi 
nepotvrdil), specifikace ATA-6 ovšem popisuje 
rozšířené 48bitové LBA adresování (umožňuje 
adresovat disky nad 137GB, což je u Sharpa 
stejně nekonečná velikost) 
k tomu je právě zapotřebí zápis na jeden z portů 
při chip select 1 LOW, registry pro LBA jsou pak 
"2x8bitové" (je to skutečně zapotřebí?????! ) 
pokud se spokojíme s tímto faktem a chip selekt 0 
by byl trvale LOW, jsou volné 2 výstupy z Eprom 
dekodéru, pro choulostivce mám připravenu 
ještě jednu variantu, která toho využívá 

Q6 a Q7 z Eprom by byly připojeny k /EAB a /EBA 
registrů F543! 

při opětovných testech se mi totiž začaly 
projevovat lehké potíže se zápisem a čtením 
hdd u varianty C, patrné hlavně u "reliability testu" 
nového fdisku. Je to zřejmě způsobeno mým 
kabelovým salátem v prototypu, Eeprom 29xx512 
by se asi chovala jinak (bez spolupráce 
na prototypu to nepůjde) 
Seagate 1.7GB a IBM 80GB chodil sqjeje na 
variantě B i C, mají zakončovací odpory na 
spoustě IDE pinů (pokud je to tím) 

ZÁLEŽÍ NA TOM, NA JAKÉ MÍŘE 
KOMPATIBILITY BUDEME TRVAT 

Myslím, že bude postačující, když si každý bude 
moci říct: můj HDD seje a je přenosný do PC 
(na úrovni dat to platí obecně) 
u CF karet by to chtělo aby to selo "kompletně" 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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Ovšem bez betatesterů s různými obvody 74xx, 
různými Eprom, různými disky, názory a příspěvky 
to NEPŮJDE! 

Petr de Zviqov 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 6. srpna 2003 7:22
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Podpora - nestandard

25.10.2009

To ti samo muzu poslat, ale nevim jestli to neni zbytecna prace. Uvaz to, ze jsem si zvolil 
nahodne porty.  

Protoze neznam originalni radic na SHARPA a nevim jestli vite ze NEC765, ktery spise 
podporuje DMA prenosy a tak je NonDma trochu tezkopadny na programovani a zapojeni 
(signal TC). Navic standartne MotorOff v PC dela casovac s prerusenim, v 8 bitech se vetsinou 
delal pres IO 74123 a ja tam mam jen klopny obvod - musim ho po diskove operaci vypnout 
programove. 

Nasel jsem doma papirovy manual, ktery jsem si delal kdysi prave k radici. Je tam i 
okomentovany vypis zmen v EPROME. Ale jak jsem na to koukal nenapsal jsem to zrovna moc 
ciste, abych rekl pravdu moc se v tom nevyznam ani ja. Pokud to chces musim to naskenovat. 

Pak jsem nasel jednu disketu, kde je zjednoduseny zavadec souboru obj a je na ni jeden soubor 
(basic), ale je formatovana na 800k (1k sektor). A ma vlastni souborovy system, ktery jsem 
pouzival (podoba se trochu FAT v dosu). Pokud ji chces napis cim mam udelat image (nikdy 
jsem to nedelal).  

Zatim tu mam jen ty fotky, ale nevim jake jsou zvyklosti s umistovanim maji asi 300k.  
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 5. srpna 2003 13:34
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prosim o pomoc se softem

25.10.2009

Diky vsem, 

ale pro me asi bude nejlepsi, kdyz budu mit jen soubory klidne v DOSu treba *.mzf. A ty jsem uz 
nasel na strankach kam jste me navedli. 

To jak to dostanu do Sharpa uz je moje starost. 

Je to proto, ze v dobe kdy jsem plodil FDC (je to s klonem i8272) jsem nemel zadnou 
dokumentaci a tak jsem si to udelal podle sebe, jak me to napadlo (treba porty FDC mam $80 - 
$83). Nekdy Vam poslu foto - pro pobaveni - predstavte si 16-bitovy MFM radic s FDC 
prefiknuty na pul [ na 8 bitu :-) ], nejaky ten dratek a to vse narvane i s 3,5" disketou do 
SHARPA tam kde ma 821 kazetak. Ja mam 811 tak tam bylo tak prazdno. 

Bootovani z FD mam v Eprome uplne jiny nez je standard SHARPU. Nacitam jen jeden sektor a 
ten se pousti. 

Format diskety alespon pro boot pocita s 1KB sektorama. 

Ale pokud nekdo pouzivate i8272 dejte vedet. Mohl bych to predelat, abych byl alespon s nekym 
kompatibilni. 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 5. srpna 2003 10:41
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Prosim o pomoc se softem

25.10.2009

Ok dik. Nejsem z Prahy ani z okoli a staci mi, kdyz to dostanu pres net. 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 5. srpna 2003 8:01
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Prosim o pomoc se softem

25.10.2009

Mam uz nejaky ten rok SHARP 811 a pri poslednim stehovani se mi ztratila krabice se softem. 
Zustal mi pouze Sharp, CGA monitor a kabely. Prosim o nesmerovani, kde bych si mohl 
stahnout softik na SHARPa. Pro upresneni moji konfigurace: SHARP 811, 32k VRAM, 64k 
RAM DISK (amatersky porty pro basic), 3,5" FD vestaveny do SHARPu (radic nestandartni - 
predelany z PC), upravena EPROMa v SHARPU (jen co se tyka FDC). 

Jedna se mi zejmena o CP/M (BIOS si prepisu), asembler a gamesky :-)). 

Diky. 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 31. července 2003 12:00
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: pravdivostni tabulka pro dekodér IDE16 (V5-7)
Přílohy: Pravdivostni_tabulka_16bit_IDE_2ks_74F543_V5-7.xls

25.10.2009

Tentokrát přikládám novou verzi tabulky pro Eprom 
dekodér (betaverze). Záleží pro jakou variantu 
řadiče bude většina hlasovat. Pak má teprve mysl 
se zabývat dalšími věcmi jako je spouštění OS a 
jinými funkcemi na kombo deskách. Pokud by 
byla softwarově vyřešena spolupráce s CD-ROMkou, 
mě osobně by nevadilo více přístrojů na stole 
(externí HDD, CD, FD), CD-ROM se stejně do 
počítače nevejde a já jsem zvyklý na svou 
rozměrnou a mimořádně spolehlivou (!) FD 
mechaniku Teac 5.25". 

Petr de Zviqov 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [david.luftner@campbell.cz]
Odesláno: 5. srpna 2003 8:00
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Prosim o pomoc se softem

25.10.2009

Mam uz nejaky ten rok SHARP 811 a pri poslednim stehovani se mi ztratila krabice se softem. 
Zustal mi pouze Sharp, CGA monitor a kabely. Prosim o nesmerovani, kde bych si mohl 
stahnout softik na SHARPa. Pro upresneni moji konfigurace: SHARP 811, 32k VRAM, 64k 
RAM DISK (amatersky porty pro basic), 3,5" FD vestaveny do SHARPu (radic nestandartni - 
predelany z PC), upravena EPROMa v SHARPU (jen co se tyka FDC). 

Jedna se mi zejmena o CP/M (BIOS si prepisu), asembler a gamesky :-)). 

Diky. 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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. července 2003 20:35
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: o fdisku2 (II.)
Přílohy: fdisk.jpg

25.10.2009

Ahoj Feri, 
  
ubezpecujeem ta, ze staci jeden disk resp. CF, na ktorom mozu vedla seba existovat CPM aj FAT particie. Partition 
tabulka je kompatibilna s PC. NIPOS rozpozna CPM particie, PC rozpozna FAT. Nadstavbovy program pod 
NIPOSom vyriesi prenos medzi CPM a FAT. 
  
Neviem, s akym formatom pracuje citacka CF kariet na PC, ci akceptuje partition tabulku. Ale ak sa CF karta pripoji 
k PC ako druhy disk napr. cez IDE redukciu, potom by nemal byt problem. 
  
Na ilustraciu este pripajam screenshot FDISKu na PC, disk bol naformatovany pod MZ 800 - dokaz toho, ze PC 
nema problem s FAT particiami koexistujucimi s CPM. 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Feri (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Wednesday, July 30, 2003 6:32 PM 
Subject: Re: o fdisku2 (II.) 
 
 
 
 
 
 
uhm, nedalo mi nereagovat... 
 
v prvom rade: dostal som sa k mejlu po styroch dnoch, a hned 17 mejlov z 
Pandory a same dobre zpravy (mimochodom, ten Sharp v kontajneri, to je fest 
pecka!). vsetkym drzim palce, inak pomoct (asi) neviem... 
 
dovolujem si ale poznamenat: nie som zastancom pracovneho stolika s kopou 
kabelaze a skatuliek. preto som ani nemal flopace ci RD (v tom case ako 
ubohy student z nezamoznej rodiny som si ich dovolit ani nemohol). 
a ked tak premietam o moznostiach IDE, starsne mu fandim -  v spojeni s CF 
totiz zostane skutocne kompaktne (na rozdiel od flopakov nepotrebuje ziadny 
priestor ani extra napajanie) a (EP)ROM loader zabezpeci zbytocnost CMT 
(natahovat system z kazety) - kedze vlastnim mz-811, je to podstatna 
vyhoda. 
 
na zaklade uvedeneho, ak premietam o podpore FAT... bolo by super ladovat 
softver priamo v MZF na CF, prehodit kartu do sharpa a huraaaa, ide sa na 
vec. ma to ale chybicku. asi je dolezitejsie, aby sa karta dala citat na 
sharpovi. preto ma napada: ak bude zapis na kartu vo FAT rieseny externym 
programom, MUSI existovat este jeden disk, ktory system pouziva. flopaky 
vylucujem. additional HD je mozny, avsak to tiez nie je to prava. zostava 
RD. a teraz sa pytam: ak bude existovat kombo doska (moj sen) s ROM 
loaderom, RAM diskom (povedzme 1MB) a CF rozhranim (vela MB), aky ma efekt 
citania/zapisu na CF vo formate FAT? 

mailto:smihla@ceit.sk
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nepredpokladam, ze by CP/M pracovalo s diskom vo FAT. preto treba FAT "len" 
na to, aby som vedel naplnit kartu softom z PC (MZF). nie som si vedomy 
schodnosti riesenia, kedy by sa cez CF citacku dalo citat/zapisovat na 
NESFORMATOVANU kartu. preto asi ani nemozno uivazovat o softe ako napriklad 
na citanie CP/M diskiet v PC floppy mechanikach... 
 
takze to su moje uvahy. dufam, ze niekto sa vyjadri, aka je vasa (Marek, 
Petr de Zviqov) predstava o konecnej podobe IF. moja je totiz taka, ze 
sharp nadalej zostane skatulkou, ktoru zapichnem jednym kablom na 220, 
druhym do telky a ficim (vdaka IF sa dufam zbavim kazetaka) - a nebudem 
viazany na stolik s kopou dratou, externym zdrojom pre HD, a nejakou to u 
kabelazou na chrbte sharpa... alebo som moc sci-fi? 
 
Feri. 
 
================================== Marek napisal: 
 
 Samozejme podpora FAT nebude priamo v NIPOSe, ale v nadstavbovom programe. 
Dôležité je, že FAT bude priamo čitateľná na PC. 
 
Marek. 
 
 
 
--  
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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. července 2003 9:55
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: o fdisku2 (II.)

25.10.2009

  
 Samozejme podpora FAT nebude priamo v NIPOSe, ale v nadstavbovom programe. Dôležité je, že FAT bude 
priamo čitateľná na PC. 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Wednesday, July 30, 2003 8:38 AM 
Subject: o fdisku2 (II.) 
 
Zkusil jsem načíst nízkoúrovňovým diskeditem 
80GB IBM, který byl iniciován MZ fdiskem2. 
Výsledek? Na CHS 0/0/1 jsem viděl totéž 
v témže pořadí jako při čtení téhož sektoru 
mým Basicovským testidlem. 
Přenositelnost dat (čitelnost) MZ-800 <-> PC 
na úrovni fyzického čtení/zápisu sektorů 
je OVĚŘENA. 
Kvůli úspoře místa v paměti (velikosti 
NIPOSu) bych netrval na přímé čitelnosti 
FAT16/32. Tuto funkci (stejně jako schopnost 
datového čtení CD-ROMu) může přebrat aplikační 
program pod NIPOSem. Obdobně funguje 
Cpdread/write pro přenášení dat disketami. 
Jejich funkci spíše do budoucna nahradí CF 
karta (na straně MZ připojitelná přes IDE, 
na straně PC např. přes USB čtečku). 

Petr de Zviqov 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
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.bonusweb.cz/leto/
http://www.bonusweb.cz/leto/
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 11. srpna 2003 12:36
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re[3]: Podpora - nestandard

25.10.2009

Ahoj, 
  
Take jsem se koukal na ty fotografie a dokumentaci a musim rict, ze je to skvela prace - jen tak na 
posezeni si napsat novy BIOS pro CP/M ke svemu radici, to take nezvladne kazdy bridil :-) Muj dotaz by 
smeroval na onen ramdisk co byl na fotce - vsimnul jsem si ze jsi pouzil klasicke SRAM cache pameti z 
PC se kterymi vypada RD vcelku jednoduse a elegantne. Bylo by mozne zaslat vice materialu k nemu 
(schema, pripadne detailni foto z obou stran pl. spoje)? Myslim ze by bylo celkem pekne jej integrovat na 
desku radice MZ-IDE.Diky, 
  
Zdenek 
  
P.S.: Pres veskerou pili jsem jeste o vikendu nestacil MZ-IDE16 dokoncit (zatim je jen v polovicatem 
stavu), tak se s vysledky testovani trosku opozdim... 
  
  

----- Original Message -----  
From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, August 11, 2003 1:28 PM 
Subject: Re: Re[3]: Podpora - nestandard 
 
No oznaceni RD nevim, protoze jsem se nedostal nikdy k jeho pouziti, ale je to typ, ktery 
podporuje standartne dodavany BASIC k Sharpu, (je odzkouseny prave jen v Basicu). 

Obvod tam je FDC37C65B a ten ma datovy separator v sobe, pred timto radicem jsem mel 
vyrobeny jiny s 8" disketou s I8272 a tam byl datovy separator delany pomoci prom+registr. 
Teda doufam ze mluvim o tom na co se ptas. 

D. 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.507 / Virová báze: 304 - datum vydání: 4.8.2003 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 30. července 2003 7:43
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: definitivní verze IDE16 (varianta C)
Přílohy: hdd_ide_V6.tif

25.10.2009

Toto je třetí z konečných verzí řadiče 
IDE16. Signál /SELP je opět vyveden  
z Q6 řadiče (budou chodit WD?). Jeden 
selekční vývod Eprom (Q7) je volný, buď 
může sloužit jako dříve uvedená rezerva 
nebo je zde možnost ovládat chip select 1 
HDD (/SELS). Tuto alternativu jsem zavedl 
kvůli možnosti ovládání druhé sady 
IDE (ATAPI) registrů, pro HDD to nemá 
velký význam, ale ATAPI specifikace 
od Pavla Železa tvrdí cosi o FDD (na IDE - 
že by ZIPka???). 
Obsah Eprom se nemění, přístup na "ATAPI" 
registry je možný po úpravě obsahu Eprom. 

 
[++] takto by fungovalo úplně všechno 
[-] není žádný volný vývod z Eprom 
    (pro kombo desky by musel být další  
    dekodér) 
[-] budou chodit WDčka???? 

Petr de Zviqov 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 30. července 2003 7:41
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: definitivní verze IDE16 (varianta B)
Přílohy: hdd_ide_V5.tif

25.10.2009

Toto je druhá z konečných verzí řadiče 
IDE16. Signál /SELP je mimo okamžik  
RESETu trvale LOW. Tím se nyní šetří 
dva selekční vývody Eprom Q6-Q7, které 
mohou sloužit pro RD, FD, atd. 
Při použití 29C1024 64Kx16 jsou to 
čtyři volné vývody (platí pro případ 
dual IDE s PĚTI IC). Signály /WR a /RD vedou 
z Eprom (přepracovaná pravdivostní 
tabulka odhalila, že je lze napojit 
z Q1 a Q2 Eprom).  

 
[+] fungovaly i IBM a Quantumy 
    předtím nechodící (WD nemám, 
    bude-li choditi, pak už není, 
    co řešit) 
[+] přepojení z varianty A je 
    otázkou tří drátů, obsah 
    Eprom v prototypu není nutno 
    měnit 
[-] jen kosmetická vada v architektuře 
    (skutečnost, že chip selekt "netiká"), 
    ale zato je zaručen "předstih" 
    ADDRESS VALID (adr. a chip select) 
    před /WR a /RD 
 
Petr de Zviqov 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 30. července 2003 7:39
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: o fdisku2 (II.)

25.10.2009

Zkusil jsem načíst nízkoúrovňovým diskeditem 
80GB IBM, který byl iniciován MZ fdiskem2. 
Výsledek? Na CHS 0/0/1 jsem viděl totéž 
v témže pořadí jako při čtení téhož sektoru 
mým Basicovským testidlem. 
Přenositelnost dat (čitelnost) MZ-800 <-> PC 
na úrovni fyzického čtení/zápisu sektorů 
je OVĚŘENA. 
Kvůli úspoře místa v paměti (velikosti 
NIPOSu) bych netrval na přímé čitelnosti 
FAT16/32. Tuto funkci (stejně jako schopnost 
datového čtení CD-ROMu) může přebrat aplikační 
program pod NIPOSem. Obdobně funguje 
Cpdread/write pro přenášení dat disketami. 
Jejich funkci spíše do budoucna nahradí CF 
karta (na straně MZ připojitelná přes IDE, 
na straně PC např. přes USB čtečku). 

Petr de Zviqov 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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. července 2003 9:03
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: FDISK pre IDE16

25.10.2009

Ahoj Pavle, 
  
to scernanie obrazovky je sposobene prepinacom modu MZ800, v FDISKu som zabudol prepnut MZ700. Ale to iste 
robi aj stary 8-bitovy FDISK. 
  
Co sa tyka straty informacie na disku, skus dat precitat image disku na PC, aby si videl ci je chyba v zapise alebo pri 
citani. V kazdom pripade som rad, ze vyvoj radica zdarne napreduje. 
  
Maj pekny den. 
  
Marek. 
  
  

----- Original Message -----  
From: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, July 29, 2003 5:29 AM 
Subject: Re: FDISK pre IDE16 
 
 
Ahoj 
po male uprave IF chodi ! 
 
> konecne sa mi podarilo prerobit FDISK pre 16 bitovu verziu IDE.  
 
>Zatial tam chyba autodetekcia parametrov disku, takze CHS parametre 
>treba nastavit rucne. 
 
Po nahrani (WAWu z PC mi obrazovka Sharp zcerna, po restatu dam J1200 
a FDISK bezi ! 
 
> Nemal som to na com testovat, takze je mozne, ze tato verzia FDISKu >je nefunkcna. Ak by 
sa nasiel niekto, kto by to odskusal na realnom >radici, budem mu velmi vdacny. 
 
IF a FDISK detekuji muj ST9300AG, po zadani geometrie se udaje podle 
zvuku snad skutecne ukladaji na disk, hlaska potvrzuje uspesne 
zapsani. 
 
System se tvari, ze vytvari jak CP/M, tak FAT partitions. Bohuzel, po 
restartu FDISKU/pocitaci vsechny zadane informace zapomene :( 
 
Na 99% je chyba v mem HW, budu to muset jeste jednou promerit. 
Ale zacina to byt slibne :) 
 
Preji dobre rano 
 
Pavel 
 
PS: na obrazku je posledni verze prototypu IF (vrabci hnizdo je na 
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spodni strane 
desticky). 
 
______________________________________________________________________ 
Reklama: 
POZOR! Nova SkodaFabia RS - prvni vybusny diesel http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?
instance=56528%26url=http://www.adrenalindiesel.cz 
--  
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
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. července 2003 9:03
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: FDISK pre IDE16

25.10.2009

Ahoj Petre, 
  
CHS parametre by mali fungovat teoreticky az do velkosti 65535/16/63, zalezi len na tom, ako ich zhltne elektronika 
disku. Takze bariera 8GB by mala byt prekonana (nastastie nie sme obmedzeni BIOSom PC). 
  
Aku velku oblast si vytvaral? Na tie vypocty sa este pozriem, ale pouzivam 32 bitovu aritmetiku, takze by to malo 
fungovat. 
  
Aj vypis sektora 0/0/1 vyzera v poriadku, MZ je znacka ze ide o disk formatovany pre MZ 800. Hexabyty za tym su 
parametre disku + MBR zavadzac, samotne partition info zacina od ofsetu 1BEH a je kompatibilne s partition info 
na PC. Skus pripadne disk rozdeleny na MZ 800 vlozit do PC a spustit FDISK na PC, mal by ho spoznat aj s 
particiami. (Zial, FAT particie treba este naformatovat, ale v niektorej buducej verzii FDISKu snad bude aj 
formatovanie FAT particii.) 
  
Zelam vela stastia pri finalizacii radica, ale uz teraz to vyzera velmi slubne! 
  
Marek 

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, July 29, 2003 8:36 AM 
Subject: Re: FDISK pre IDE16 
 
Díky Marku Šmihlovi za Fdisk, 
nejpracnější bylo dostat ho z PC na 
kazetu. Protože jsem měl jen IBM 80GB, 
nastavil jsem parametry CHS na 
16383/16/63. Oblast to vytvořilo, zahlásil 
8GB velikost s využitím 243%. Asi nějaké 
nesrovnalosti ve výpočtech, vzhledem 
k zadaným parametrům. Podstatné je, že testy 
skryté pod jednou volbou prošly dobře a hexa 
výpis partition table mi to taky vysypalo. 

Pak jsem načetl MZ-800 Basic a spustil můj 
testovací nástroj pro IDE16. Na CHS 0/0/1 
jsem uviděl toto: 
MZ 
pak nějaká hromada hexabajtů 
dále chybová hlášení ve velkých ASCII znacích 
(čitelných správně za sebou) 
a nakonec hexa výpis jako v fdisku 

To by svědčilo o zdárném výsledku?! 

Petr de Zviqov 

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


Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
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.bonusweb.cz/leto/
http://www.bonusweb.cz/leto/
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 29. července 2003 7:47
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: definitivní verze IDE16 (varianta A pro prototyp)
Přílohy: Epromy.zip; hdd_ide_V4.tif; Pravdivostni_tabulka_16bit_IDE_2ks_74F543_V4.xls

25.10.2009

Toto je první z konečných verzí řadiče 
IDE16. Vychází přesně z původního 
návrhu řadiče MZ-IDE (8bit), což se dá 
poznat i z kresby od ruky kombinované  
s mými dodělky. 

[+] fungovaly Sígejty a Connery, 
    většina CD-ROMek 
[+] slouží jako vzor pro výrobu 
    prototypu, eventuální drobné 
    úpravy nejsou pracné ani časově 
    náročné 
[-] kvůli vedení /WR a /RD přímo 
    na HDD nesejou Quantumy a IBM 
    (WD nemám ke zkoušení ani CF 
    kartu ne), také jedna z CD-ROMek 
    (Samsung 32x) 

Je to výchozí konečná varianta, 
správné přepínání datového toku 
při 16ti bitovém přenosu je OVĚŘENO. 

Příště poreferuju o tom, jak jsem (snad) 
vyřešil WDčkoidní syndrom. Úprava spočívala 
v přepojení /SELP a signály /WR a /RD nyní 
vycházejí z Eprom. Divil jsem se, že mě to 
nenapadlo dřív. Bude to kresbou i písemně. 

Petr de Zviqov 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

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


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 29. července 2003 7:37
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: FDISK pre IDE16

25.10.2009

Díky Marku Šmihlovi za Fdisk, 
nejpracnější bylo dostat ho z PC na 
kazetu. Protože jsem měl jen IBM 80GB, 
nastavil jsem parametry CHS na 
16383/16/63. Oblast to vytvořilo, zahlásil 
8GB velikost s využitím 243%. Asi nějaké 
nesrovnalosti ve výpočtech, vzhledem 
k zadaným parametrům. Podstatné je, že testy 
skryté pod jednou volbou prošly dobře a hexa 
výpis partition table mi to taky vysypalo. 

Pak jsem načetl MZ-800 Basic a spustil můj 
testovací nástroj pro IDE16. Na CHS 0/0/1 
jsem uviděl toto: 
MZ 
pak nějaká hromada hexabajtů 
dále chybová hlášení ve velkých ASCII znacích 
(čitelných správně za sebou) 
a nakonec hexa výpis jako v fdisku 

To by svědčilo o zdárném výsledku?! 

Petr de Zviqov 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

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


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 28. července 2003 14:10
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: FDISK pre IDE16
Přílohy: FDISK2.MZF

25.10.2009

Ahojte, 
  
konecne sa mi podarilo prerobit FDISK pre 16 bitovu verziu IDE. Zatial tam chyba autodetekcia parametrov disku, 
takze CHS parametre treba nastavit rucne. Nemal som to na com testovat, takze je mozne, ze tato verzia FDISKu je 
nefunkcna. Ak by sa nasiel niekto, kto by to odskusal na realnom radici, budem mu velmi vdacny. 
  
Prajem pekny den. 
  
Marek 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
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.bonusweb.cz/leto/
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 24. července 2003 14:13
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: testování IDE16 (VII.)

25.10.2009

Jasne, OK - nechtel jsem ti do toho remcat, ja budu rad kdyz se mi to vubec podari postavit :-)) Diky, ahoj 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Thursday, July 24, 2003 3:03 PM 
Subject: Re: Re: testování IDE16 (VII.) 
 
Výběr IC jsem dlouho zvažoval, kromě 74xx646 
existuje ještě 74xx652, tyto obvody mají ale 
registry řízené hranou a ne úrovní a jiné ostatní 
řídící signály. Oba signály z CPU - /WR a /RD jsou 
aktivní v nule a DIR na 74xx646/652 v nule orientuje 
směr dat myslím od A k B, DIR v jedničce orientuje 
směr dat opačně. To by znamenalo zřejmě 
složitější Hw zapojení řadiče, jiný obsah Eprom a 
kdo ví, jak by to chodilo. K těmto obvodům jsem 
se chtěl uchýlit až tehdy, kdyby nefungovala verze 
s 74xx543. Pokud se mi podaří odstranit WD-IBM 
-Quantum syndrom na stávajícím řadiči, moc by 
se mi nechtělo vyvíjet to všechno znovu. 

Petr de Zviqov 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.502 / Virová báze: 300 - datum vydání: 18.7.2003 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
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.bonusweb.cz/leto/
http://www.grisoft.cz
http://www.bonusweb.cz/leto/
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 28. července 2003 8:38
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: testování IDE16 (VIII.)

25.10.2009

Weekendové testy odhalily funkčnost Quantumu 
6.4GB a IBM 80GB!!!!! 
O provedené úpravě v prototypu budu informovat 
příště, zdá se, že WDčkoidní syndrom je eliminován. 
Existují asi tři modifikace zapojení řadiče, všechny 
uveřejním, včetně tabulek pro dekodér Eprom 
(a jeho obsah). Chystám i lehce pozměněné 
schema s obvody 74xx652, nutno vyrobit jako 
drátový prototyp, funčnost není ověřena!!!! 
Záleží na tom, pro kterou variantu se většina 
zainteresovaných rozhodne. 

Petr de Zviqov 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

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


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 25. července 2003 9:17
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: k alternativám obvodů v IDE16
Přílohy: 74F652.pdf

25.10.2009

Včera večer jsem studoval popis 74xx646/652. 
74xx646 se bohužel opravdu nehodí. Ale možná by 
šel použít 74xx652, jeho signály odpovídají těm 
v obvodu 74F543 (ne ovšem pinově 1:1). 
Akorát OEAB není negovaný, musí mu tedy 
předcházet tranzistorový invertor jako u signálu 
reset na řadiči HDD. Jinak ale platí, že registry jsou řízeny hranou, takže "chodivost" řadiče se 
bez prototypu s těmito obvody těžko ověří. Kdo 
má odvahu, může to zkusit postavit sám... 

Petr de Zviqov 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

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


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 24. července 2003 12:30
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: testování IDE16 (VII.)

25.10.2009

Ahoj, 
  
mam jeden prihlouply dotaz tykajici se nahrady 74F543 v radici - zda vzhledem ke spatne dostupnosti a 
cene (cca 100 Kc bez DPH za jeden obvod) treba obvodem 74646 
(http://www.xs4all.nl/~ganswijk/chipdir/giicm/74646.txt ) ktery je lepe dostupny za nizsi cenu? (cca 20 Kc). 
Ale asi to bude blbost, tak mne nekamenujte... 
  
Z 

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Thursday, July 24, 2003 8:20 AM 
Subject: testování IDE16 (VII.) 
 
Dnešní přílohy obsahují další testované CD-ROMy, 
kromě Samsungu 32x chodilo všechno (tento četl 
z registrů, ale nic víc). 
Dále jsem přihodil amatérský zkušební program, 
kterým testuju funkčnost řadiče. 
S definitivní verzí řadiče bych ještě počkal, chtěl 
bych vyzkoušet mírnou modifikaci řadiče, zda-li 
rozchodím disky a CD-ROMy, které nereagovaly. 

Petr de Zviqov 

--  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.502 / Virová báze: 300 - datum vydání: 18.7.2003 

--  
No virus found in this incoming message. 
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.xs4all.nl/~ganswijk/chipdir/giicm/74646.txt
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 24. července 2003 7:20
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: testování IDE16 (VII.)
Přílohy: Cd-romy.zip; Zbytek_CD_a_tester.ZIP

25.10.2009

Dnešní přílohy obsahují další testované CD-ROMy, 
kromě Samsungu 32x chodilo všechno (tento četl 
z registrů, ale nic víc). 
Dále jsem přihodil amatérský zkušební program, 
kterým testuju funkčnost řadiče. 
S definitivní verzí řadiče bych ještě počkal, chtěl 
bych vyzkoušet mírnou modifikaci řadiče, zda-li 
rozchodím disky a CD-ROMy, které nereagovaly. 

Petr de Zviqov 

--  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

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


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 24. července 2003 14:04
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: testování IDE16 (VII.)

25.10.2009

Výběr IC jsem dlouho zvažoval, kromě 74xx646 
existuje ještě 74xx652, tyto obvody mají ale 
registry řízené hranou a ne úrovní a jiné ostatní 
řídící signály. Oba signály z CPU - /WR a /RD jsou 
aktivní v nule a DIR na 74xx646/652 v nule orientuje 
směr dat myslím od A k B, DIR v jedničce orientuje 
směr dat opačně. To by znamenalo zřejmě 
složitější Hw zapojení řadiče, jiný obsah Eprom a 
kdo ví, jak by to chodilo. K těmto obvodům jsem 
se chtěl uchýlit až tehdy, kdyby nefungovala verze 
s 74xx543. Pokud se mi podaří odstranit WD-IBM 
-Quantum syndrom na stávajícím řadiči, moc by 
se mi nechtělo vyvíjet to všechno znovu. 

Petr de Zviqov 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

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


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 23. července 2003 8:40
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: testování IDE16 (VI.)

25.10.2009

Rád bych tě Petře poprosil, kdyby bylo možné ještě jedenkrát zveřejnit finální schema řadiče + finální 
obsah EPROMky (nejlépe jako *.bin). Rád bych se už také pustil do stavby, ale když se tak probírám 
záplavou všech verzí kterými jsi do konference přispěl, tak jsem trochu znejistěl při hledání té úplně 
poslední. Rád už bych si také nechal vypálit EPROM (doma nemám ani mazačku, ani programátor) tak 
abych potom nemusel běžet do obchodu několikrát :-)) Tuto verzi také rád umístím s tvým souhlasem na 
moje stránky 
Případně spíše než fotografie testovaných disků a CDROM bych uvítal fotky řadiče a jeho připojení k MZ, 
případně nějaké fotografie obrazovky když provádíš testy - třeba by mne zajímal obrázek z testování 
příkazu "Identify drive", případně ukázky testovacích programů apod. 
  
Díky 
  
Zdenek 
  
P.S.: Kdyby ti posloužil můj prehistorický prográmek HDDTEST (asi jedině k zobrazovani stavu registru 
HDD), rád ti ho pošlu i se zdrojákem... 
  

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Wednesday, July 23, 2003 9:10 AM 
Subject: testování IDE16 (VI.) 
 
Včera večer jsem úspěšně provedl test CD-ROM 
Nec 52x. Specifikace ATAPI je teda velice 
nestravitelná, takže jsem zatím nedokázal 
programově otevřít šuplík, ale prošel příkaz 
"identify drive". 
Jelikož je tato mechanika současná a aktuální, 
zdá se, že je kompatibilita CD-ROMek s řadičem 
zaručena. 
Ještě mám v plánu otestovat Acer 8x, Samsung 
32x a jednu vypalovačku Teac (skutečně jen testy!). 

Petr de Zviqov 

--  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.502 / Virová báze: 300 - datum vydání: 18.7.2003 

--  
No virus found in this incoming message. 
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: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 23. července 2003 8:10
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: testování IDE16 (VI.)
Přílohy: NEC_52x.jpg; NEC_etiketa.jpg

25.10.2009

Včera večer jsem úspěšně provedl test CD-ROM 
Nec 52x. Specifikace ATAPI je teda velice 
nestravitelná, takže jsem zatím nedokázal 
programově otevřít šuplík, ale prošel příkaz 
"identify drive". 
Jelikož je tato mechanika současná a aktuální, 
zdá se, že je kompatibilita CD-ROMek s řadičem 
zaručena. 
Ještě mám v plánu otestovat Acer 8x, Samsung 
32x a jednu vypalovačku Teac (skutečně jen testy!). 

Petr de Zviqov 

--  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

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


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 22. července 2003 7:47
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: testování IDE16 (V.) druhá část
Přílohy: AT27C1024.jpg

25.10.2009

Obrázek znázorňuje obvod 27C1024 - 64Kx16bit. 
Varianta 29C1024 PEROM je jediná vhodná 
pro event. dvoukanálové IDE, resp. může posloužit 
jako dekodér adresy pro případ kombo desek 
(řadič 2xIDE16 by byl z pěti obvodů!) 

Disky IBM 80GB a Quantumy nepíply ani podruhé, 
nezbývá než zkusit řadič s trvalým /SELP LOW, 
tabulka a obsah Eprom bude do konce týdne. 

Petr de Zviqov 

--  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

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


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 22. července 2003 7:45
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: testování IDE16 (V.)
Přílohy: Pavel_a_Vitek.jpg

25.10.2009

toto jsou má úspěšná testovací dvojčata: 
Pavel a Vítek 
 
přístup na oba disky byl bez chyb 

--  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

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


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 21. července 2003 10:57
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: testování IDE16 (IV.) čtvrtá část

25.10.2009

Ahoj ahoj, 
  
omlouvam se za pozdni odpoved - minuly tyden jsem se skutecne dovolenkoval, takze se dodatecne 
pripojuji k zastupu gratulantu - opravdu skvela prace, jen co si vysetrim chvili casu, prekreslim cely radic 
do Eaglu, udelam na nej prototypovou desku a odzkousim ho i na svem Sharpovi. Omlouvam se za to 
zbytecne straseni tykajici se delky kabelaze a stineni, ale jiste mi i Marek Smihla potvrdi, ze cca pred 2 
roky kdy jsme spolecne v Brnenskem Sharp klubu (pri prilezitosti Invexu) testovali jednu z prvnich verzi 
FDISKu, tak jsme se setkali se zajimavym jevem - sektory sly bez problemu jak cist, tak i zapisovat - 
ovsem po zpetne verifikaci jsme dosli na to, za nam vzdy vypadaval jeden bajt ke konci sektoru. Je tedy 
vhodne vyzkouset zapsat opravdu cely sektor a vyplnit jej napr. hodnotami 00h..FFh pro lepsi kontrolu. 
Jinak super, nadale drzim palce - jen co se mi to podari zbastlit, dam vedet jak dopadlo testovani s 
CompactFlash adapterem. 
  
Zdenek 
  

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, July 21, 2003 10:42 AM 
Subject: testování IDE16 (IV.) čtvrtá část 
 
zde jsou zbylé HDD a něco málo písemností... 
celkem panuje spokojenost 

Petr de Zviqov 

--  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.502 / Virová báze: 300 - datum vydání: 18.7.2003 

--  
No virus found in this incoming message. 
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: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 21. července 2003 9:42
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: testování IDE16 (IV.) čtvrtá část
Přílohy: Zbylé_disky_a_protokol.zip

25.10.2009

zde jsou zbylé HDD a něco málo písemností... 
celkem panuje spokojenost 

Petr de Zviqov 

--  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

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


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 21. července 2003 9:40
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: testování IDE16 (IV.) třetí část
Přílohy: Sígejty.zip

25.10.2009

toto je fotodokundamentace... 

--  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

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


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 21. července 2003 9:35
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: testování IDE16 (IV.) druhá část
Přílohy: Quantumy.zip

25.10.2009

toto je fotodokundamentace... 

--  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

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


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 21. července 2003 9:33
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: testování IDE16 (IV.)
Přílohy: Konery.zip

25.10.2009

toto je fotodokundamentace... 

--  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

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


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 16. července 2003 9:57
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: testování IDE16 (III.)

25.10.2009

Samozřejmě jsem neponechal nic náhodě! 

Čtení/zápis jsem zkusil obousměrně několikrát, bez chyby. 

Petr de Zviqov 

--  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

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


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 16. července 2003 10:01
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: testování IDE16 (III.)

25.10.2009

Ještě mi zbývá spousta testů, pro CF kartu ale nemám adaptér 
na IDE konektor, byl k vidění na Nostalgia párty, má ho Zdeněk 
Adler, ten ale zřejmě dovolenkuje. 

Petr de Zviqov 

--  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

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


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 16. července 2003 8:56
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: testování IDE16 (III.)

25.10.2009

Dobré zprávy, testy pokročily! 
Tentokrát jsem si přizval na pomoc MZ-800 Basic, 
k tomu lehké programování v Z-80. A Výsledek? 
Disk už zdá se šlape! Na příkaz OUT@$7F,$94 
mi to zastaví motor (standby immediate), pokud 
zadám "OUT@$7F,$10" (recalibrate), jede to 
dál!! 
Pak jsem zkusil "Identify drive" (s předchozím 
nastavením ostatních registrů) a načetl jsem 
úspěšně 512 bajtů dat!!!! 
Posledním krokem bylo čtení/zápis dat z/na HDD, 
při zápisu nejprve program v Basicu naplnil 
registry a strojový podprogram odeslal data: 

F000: 
ld hl,F200h 
ld bc,0078h 
otir 
otir 
ret 

To je prakticky "na plný plyn", zpětné čtení bylo rovněž úspěšné!!!! 
Na C:0, H:0, S:1 teď mám 512bajtů - vyjmenovaná 
slova jazyka českého (jiný specifický obsah mě 
nenapadl), doufejme, že nízkoúrovňový diskedit 
pro PC to načte správně. 

Důležitá informace: je to Conner 630MB, tedy 
nejen Seagate komunikuje s mou kabelovou 
džunglí. 
Ještě by to chtělo nějaký Quantum, IBM a hlavně 
WD, abych mohl pronést nějaké zobecnění 
(možná i adaptér pro Compact Flash). 

U CD-ROMek je to složitější, specifikace ATAPI 
má zřejmě více parametrů, které se musí zadat 
před příkazy čtení/zápisu (já bych zkusil ten 
"Identify drive"), pokud by to prošlo, je vyhráno. 

Petr de Zviqov 

--  
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

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


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 15. července 2003 7:33
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: testování prototypu IDE16 (II.)

25.10.2009

Vzhledem k malé aktivitě programátorské části populace jsem zkusil něco málo sám.... 
Tak resetovací signál je asi ok, připojená 
CD-ROM zajíždí (totéž nelze zjistit s HDD). 
V případě CD-ROMky jsem chtěl zadat příkaz 
"media eject", aby vyjel šuplík, ale asi to zadávám 
nějak špatně, neseje to. 
U připojeného HDD jsem chtěl zkusit zastavení 
motoru příkazem "idle immediate", taky mi to 
neseje (možná to chce jiný příkaz nebo nějaké 
parametry chybí). 
Pak jsem zkusil příkaz "identify device" a něco 
to načetlo! 
Ještě bych chtěl zkusit čtení/zápis C:0, H:0, S:1, 
uvidíme... 

Ale datlit to v monitoru ručně, to je vopravdu 
votročina!!! 

Petr de Zviqov 

--  
Neuvěřitelná sleva 40 % na počítačovou literaturu! 
Časově omezená Letní akce na KNIHY.iDNES.CZ - počítačová literatura s neopakovatelnou 
slevou 40 %! Udělejte si radost a kupte si levně kvalitní knihu! 
Více najdete 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:judeware@volny.cz
http://knihy.idnes.cz/
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 11. července 2003 9:02
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: první etapa evakuace provedena!

25.10.2009

Tuto větu vyslovil přidušeným hlasem 
Zutra, sluha hraběte Gorce ve filmu 
Tajemství hradu v Karpatech. 
Rozuměj: první testy řadiče provedeny! 
Bez disku, jen s logickou soundou a 
s primitivním prográmkem v ROM monitoru 
viz příklad: 

1000:   ld a,00h 
        out (78h),a 
        jp 1000h 

Popřípadě má smysl zadat ld a,1 a provést 
out (in) s jinou adresou v rozsahu 79-7Fh. 
Důvodem bylo zjistit chování výstupů 
Eprom dekodéru, po zapnutí (resetu) 
počítače musí být všechno HIGH, datové 
vodiče na IDE konektoru HiZ. 
U klasické 2LED sondy stav HiZ indikují 
zhaslé LED, logickou nulu (LOW) levá 
LED (např. zelená), logickou jedničku 
(HIGH) pravá LED (např. červená). 
Při resetu krátce blikne LOW, vývody 
z dekodéru jsou v HIGH. 
Výše uvedený program způsobí aktivitu 
na vývodech Q1, Q3, Q6 (do dalšího 
resetu). Obdobně jsem otestoval i další 
vývody z dekodéru. 
Je možné stvořit větší prográmek, který 
přes nepřímý out otestuje zápis 256bajtů, 
s pauzami mezi bajty (a různými daty). 
Pak se dá monitorovat aktivita výstupů 
Epromky a také stav na DD0-DD15 disku. 
To bych zkusil o weekendu, bude-li čas. 
Jsou tu ovšem také jiní koumáci!!! 
Protože neznám podrobně specifikaci 
ATA, první praktický test s diskem(CD-ROM) by vypadal asi jako jediný 
příkaz na zastavení motoru disku nebo 
vysunutí šuplíku CD-ROMky, pokud se dá 
realizovat po nějaké prodlevě po resetu, 
aniž by se musely odesílat další parametry. 
Samozřejmě, že zápis 512bajtového sektoru 
na C:0, H:0, S:0 by byl lepší (a zpětné 
čtení), ale to by mi trvalo déle. 
To je zase výzva pro ostatní... 
A taky je otázka, jak se to vůbec bude 
chovat s připojeným zařízením... 

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


Ještě bych měl vysvětlit tu úvodní 
legrácku. Musíme si tu vážnost dospělého 
života něčím zpestřit!!! Líbí se mi, že se 
tu jedná slušně, nenafoukaně. Největší 
debil je ten jedinec, který se chlubí tím, 
co umí. Pravý frajer zůstává i tehdy 
skromný a nečílí se, když přispěje člověk 
z davu, který vznese uctivý dotaz (třeba 
na stroják nebo Hw počítače). 
Po návštěvě na konferenci Zx-Spectra jsem 
měl chuť některé jedince nakopat do 
anální oblasti (i když těm 4% by se to 
možná mohlo líbit). Tak na to myslete, 
doufejme, že zde bude panovat volnost 
názorů, příspěvků a pohoda. 

Petr de Zviqov 

--  
Neuvěřitelná sleva 40 % na počítačovou literaturu! 
Časově omezená Letní akce na KNIHY.iDNES.CZ - počítačová literatura s neopakovatelnou slevou 
40 %! Udělejte si radost a kupte si levně kvalitní knihu! 
Více najdete 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 

25.10.2009

http://knihy.idnes.cz/
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Felix (sharpemu@pandora.cz) [dementhor@seznam.cz]
Odesláno: 9. července 2003 16:35
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: prototyp IDE16

25.10.2009

Ja bych si taky myslel, ze kdyz uz by se to vyrabelo, tak by bylo dobre, kdyby tam toho bylo co 
nejvic. Co takhle IDE/RAMdisk/RS232C? ;-) A mimochodem - rucni osazovani by bylo 
podstatne drazsi, nez strojove, takze by to bylo v SMD... Kalklulaci necham delat, az to bude 
vypadat nejak konkretneji a bude se vedet, kolik lidi (zhruba) si ten konkretni model objedna. 
 
===FeLiX=== 
www.sweb.cz/SiliconCave 

 
 
marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) wrote: 

Dobrý den, 
7. července 2003, 16:36:05, napsal jste: 
jojo u mne je stejny problem ze ted diky ocim nemuzu pajet takze taky 
cekam az nekdo ten radic postavi nejlepe v kombinaci z romdiskem.. 
falcen99 
 
 
 
 
 
 
Fspc> vzhladom na moju zabudnutu schopnost drzat pajku a rozoznavat svaby (ach,
Fspc> kde su tie casy...) by som prosil, ci by sa niekto nepodujal nielen k
Fspc> vyrobe plosakov, ale rovno celeho komba (idealne CF card IF v spojeni s
Fspc> bootovacim ROM diskom) - bral by som aj za primerane vyssiu cenu (pracu a
Fspc> schopnosti si treba cenit) 
 
Fspc> Feri 
 
 
 
 
 
   

 
--  
Neuvěřitelná sleva 40 % na počítačovou literaturu! 
Časově omezená Letní akce na KNIHY.iDNES.CZ - počítačová literatura s neopakovatelnou 
slevou 40 %! Udělejte si radost a kupte si levně kvalitní knihu! 
Více najdete 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:dementhor@seznam.cz
http://www.sweb.cz/SiliconCave
mailto:sharpemu@pandora.cz
http://knihy.idnes.cz/
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 10. července 2003 12:31
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: prototyp IDE16

25.10.2009

Ahoj, 
  
dal by som skôr prednosť RAM-disku s nízkou spotrebou, ktorý by bol zálohovaný napríklad lítiovou batériou 
(ideálny čip tu nedávno prezentoval J.Koštial). Bolo by to oveľa flexibilnejšie než ROM disk, najmä z hľadiska 
jednoduchej výmeny softwaru. Pritom zložitosť zapojenia by bola zrovnatelná s ROM diskom.  
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: tlstak@ruv.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Thursday, July 10, 2003 9:18 AM 
Subject: RE: prototyp IDE16 
 
 
Ja by som doporucil ratat aspon s malym ROM-Diskom, aby sa dalo rychlo 
dostat do systemu, ktory je s tym zelezom schopny pracovat. Vychadzam stale 
z "ticheho" konceptu s CF, bez floppy, kde nie je Sharpom priamo podporovane 
bootovatelne medium. Teda okrem pasky :-(( 
Roman. 
 
> -----Original Message----- 
> From: Felix (sharpemu@pandora.cz) [SMTP:dementhor@seznam.cz] 
> Sent: 9. júla 2003 17:35 
> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
> Subject: Re: prototyp IDE16 
>  
> Ja bych si taky myslel, ze kdyz uz by se to vyrabelo, tak by bylo dobre, 
> kdyby tam toho bylo co nejvic. Co takhle IDE/RAMdisk/RS232C? ;-) A 
> mimochodem - rucni osazovani by bylo podstatne drazsi, nez strojove, takze 
> by to bylo v SMD... Kalklulaci necham delat, az to bude vypadat nejak 
> konkretneji a bude se vedet, kolik lidi (zhruba) si ten konkretni model 
> objedna. 
>  
>  
> ===FeLiX=== 
> www.sweb.cz/SiliconCave 
>  
>  
> marcel vasak ( sharpemu@pandora.cz <mailto:sharpemu@pandora.cz>) wrote: 
>  
>  
> Dobrý den, 
> 7. července 2003, 16:36:05, napsal jste: 
> jojo u mne je stejny problem ze ted diky ocim nemuzu pajet takze 
> taky 
> cekam az nekdo ten radic postavi nejlepe v kombinaci z romdiskem.. 
> falcen99 
>  

mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:tlstak@ruv.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:sharpemu@pandora.cz
mailto:SMTP:dementhor@seznam.cz
http://www.sweb.cz/SiliconCave
mailto:sharpemu@pandora.cz
mailto:sharpemu@pandora.cz


>  
>  
>  
>  
>  
> Fspc> vzhladom na moju zabudnutu schopnost drzat pajku a rozoznavat 
> svaby (ach, 
> Fspc> kde su tie casy...) by som prosil, ci by sa niekto nepodujal 
> nielen k 
> Fspc> vyrobe plosakov, ale rovno celeho komba (idealne CF card IF v 
> spojeni s 
> Fspc> bootovacim ROM diskom) - bral by som aj za primerane vyssiu 
> cenu (pracu a 
> Fspc> schopnosti si treba cenit) 
>  
> Fspc> Feri 
>  
>  
>  
>  
>  
>    
>  
>  
> --  
> Neuvěřitelná sleva 40 % na počítačovou literaturu! 
> Časově omezená Letní akce na KNIHY.iDNES.CZ 
> <http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.html> 
> - počítačová literatura s neopakovatelnou slevou 40 %! Udělejte si radost 
> a kupte si levně kvalitní knihu! 
> Více najdete na http://knihy.idnes.cz/ 
> <http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.html> 
> .  
 
--  
Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou literaturu! 
Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - pocitacova literatura s  neopakovatelnou 
slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si levne kvalitni knihu!  
Vice na adrese: http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.html. 

--  
Neuvěřitelná sleva 40 % na počítačovou literaturu! 
Časově omezená Letní akce na KNIHY.iDNES.CZ - počítačová literatura s neopakovatelnou slevou 
40 %! Udělejte si radost a kupte si levně kvalitní knihu! 
Více najdete 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 

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 9. července 2003 10:57
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Popis nastavenia FD mechaník.

25.10.2009

Ahoj, 
  
prave som objavil doma v skrini FD mechaniku Mitsumi D359T3, ktora ma zapojenie prepojek presne take, ako v 
uvedenom pdf dokumente, hoci ich nema oznacene cislami, ale dvojpismenovymi skratkami. Problem je iba v tom, 
ze uvedena mechanika bola vyradena kvoli skrabaniu diskiet, tak ze mam trochu zabrany pripojit ju k SHARPu. Ale 
na otestovanie prepinania HD/DD to mozno skusim. 
  
Inak ja mam pripojenu k SHARPu mechaniku Mitsumi D359T6, ktora zial nema vobec ziadne prepojky, este aj 
prepnutie z DS1 na DS0 som musel realizovat preskrabavanim plosneho spoja na mechanike a letovanim. Na upravu 
prepinaca HD/DD som si este netrufol. 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Ján Koštial (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Sunday, July 06, 2003 11:06 AM 
Subject: Popis nastavenia FD mechaník. 
 
Zdravím, objavil som zaujímavý dokument. 
  
Ak máte radič, ktorý vie pracovať s HD disketami 1,44MB, 
obvykle bolo treba upraviť FD mechaniku tak, že pomocným 
tranzistorom pripojeným paralelne k mechanickému prepínaču 
sa zabezpečilo prepínanie mechaniky medzi režimami HD/DD. 
Toto bolo nutné z dôvodu prítomnosti SHARP stopy, ktorá 
aj na disketách HD bola zapísaná v režime DD, aby bolo možné 
z tejto diskety bootovať. 
Niektoré mechaniky je možné nastaviť prepojkami tak, aby  
akceptovali signál z radiča na vývode 2 bez úpravy. 
  
Mám mechaniku NEWTRONICS MITSUMI D359T3, na ktorej 
je dosť veľa prepojok. Hľadal som na internete nejaký popis 
k tým prepojkám a našiel som pekný dokument: 
http://www.microhobby.com/250503/hard/ficheros/disketeras.pdf 
Je tam aj mechanika s úplne rovnakým označením ako moja, 
ale v dokumente sú prepojky inak rozmiestnené a inak označené. 
  
Na mojej mechanike je to takto - prepojky sú označené písmenami: 
  
Pin1    J     Pin2 
  
H                K 
  
Pin3    G     Pin4 
F 
  
Pin5    D     Pin6 
E 
  
Pin7          Pin8 
                 C 
  
Pin9          Pin10 

mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.microhobby.com/250503/hard/ficheros/disketeras.pdf


A                B 
  
Pin11         Pin12 
  
Nenájde niekto popis týchto prepojok? 
(ABC sú SEL0 až SEL2. Toto už viem.) 
  
Vďaka. 
  
Ján Koštial. 
  
  
 
--- 
Odchádzajúca správa neobsahuje vírusy. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.491 / Vírusová databáza: 290 - dátum vydania: 18.6.2003 

--  
Neuvěřitelná sleva 40 % na počítačovou literaturu! 
Časově omezená Letní akce na KNIHY.iDNES.CZ - počítačová literatura s neopakovatelnou 
slevou 40 %! Udělejte si radost a kupte si levně kvalitní knihu! 
Více najdete na http://knihy.idnes.cz/.  

--  
Neuvěřitelná sleva 40 % na počítačovou literaturu! 
Časově omezená Letní akce na KNIHY.iDNES.CZ - počítačová literatura s neopakovatelnou slevou 
40 %! Udělejte si radost a kupte si levně kvalitní knihu! 
Více najdete 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 

25.10.2009

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


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 30. července 2003 7:45
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: definitivní verze IDE16 (varianta D)
Přílohy: hdd_ide_V7.tif

25.10.2009

Toto je čtvrtá z konečných verzí řadiče 
IDE16 (na přání Zdeňka Adlera).  
Je s obvody 74xx652 (měly by být levnější 
a dostupnější). Jinak odpovídá předchozí 
variantě, obsazeno je vše, chodit by 
mělo vše (teoreticky). 
Dle vlastního uvážení jsem doplnil pull-up 
rezistory (na /DMACK je z důvodů možnosti 
napájení CF karty, to jsem někde vyčetl). 
Signál OEAB není negovaný, proto ty dva 
invertory z tranzistorů (všechny hodnoty 
rezistorů jsou od oka!!!!). 

[++] takto by fungovalo úplně všechno 
[-] není žádný volný vývod z Eprom 
    (pro kombo desky by musel být další  
    dekodér) 
[-] chodivost s 74xx652 není ověřena !!!!! 

Petr de Zviqov 

 
--  
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her! 
http://www.bonusweb.cz/leto/ No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

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


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 9. července 2003 10:35
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Trable so sharpom???, re qd

25.10.2009

Ahoj Mir-, 
  
skús prípadne v monitore ručne zapísať hodnotu FF na adresu, ktorá obsahuje po zapnutí DF. Ak sa zmení na FF, 
potom je to v poriadku. Ak zostane DF, potom je to vadný pamäťový čip (ide o čip D5, každý bit je reprezentovaný 
jedným čipom.). Možno je čip dobrý, ale začína stárnuť. Nepomôže ani kontox. 
  
S pozdravom 
  
Marek 

----- Original Message -----  
From: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, July 08, 2003 1:46 PM 
Subject: Re: Trable so sharpom???, re qd 
 
 
qd som momentálne odložil, nemám peniaze na plošák, súčiastky ale 
mám všetky. 
 
Programi idú, aj tak mám ale strach že mi to zblbne definitívne, 
doska je dosť skorodovana skusim kontox 
 
 
----- PŮVODNÍ ZPRÁVA ----- 
Od: "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" <zdeneka@seznam.cz> 
Komu: "Konference 'Počítač SHARP MZ-800 a emulátory'" 
<sharpemu@pandora.cz> Předmět: Re: Trable so sharpom??? 
Datum: 8.7.2003 - 10:29:23 
 
>  
> Ahoj, 
>  
> nikde neni napsano, jaky ma byt stav pameti 
> RAM po zapnuti pocitace, je to 
> vec pametovych cipu (v MZ-800 byly pouzivany 
> 2 druhy, s kazdym byl stav 
> pameti po zapnuti jiny), to ze se obcas po 
> zapnuti vyskytne jiny bajt neni 
> na zavadu - muze to byt zpusobene treba 
> mirnym zakmitnutim napajeciho napeti 
> apod. Dulezite je, ze vsechny programy 
> chodi... 
>  
> Zdenek 
>  
> P.S.: Jak to vypada s rucni vyrobou QD ? :-)) 
>  
> ----- Original Message -----  
> From: <mir-@post.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:sharpemu@pandora.cz


> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a 
> emulátory" <sharpemu@pandora.cz> 
> Sent: Tuesday, July 08, 2003 10:21 AM 
> Subject: Trable so sharpom??? 
>  
>  
> > 
> > Zdravím, mám menší dotaz. Zapnem šarpa, v 
> > monitore zadám D1200, a 
> > s prekvapením zistím že pamäť nie je 
> > prázdna, sic je tam na tej 
> > stránke len jeden znak, ale ked som overil 
> > celú pamäť od 1200 do 
> > FFFF, našiel som tam nejaké znaky. Po 
> > resete, tam tie znaky občas 
> > ostanú, občas nie. Vždy sa ale objavia na 
> > tej istej adrese, napr 
> > na 1200 je vždy DF, namiesto FF. 
> > 
> > možnosti - Studený spoj, zvod, skrat? 
> > 
> > Dik. 
> > 
> > Mir-@post.cz 
> > 
> > --  
> > Ziskejte kvalitu, kterou si zasluhujete. Za 
> > minimalni mesicni 
> > poplatek vam nabizime Antivir, Antispam 
> > nebo dalsi kapacitu pro 
> > vas Mailbox. Vice na: 
> > http://sluzby.volny.cz/product/postpaid/ 
> > 
> > 
> > --  
> > Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou 
> > literaturu! 
> > Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ 
> > - pocitacova literatura s 
> neopakovatelnou slevou 40%! Udelejte si 
> radost a kupte si levne kvalitni 
> knihu! 
> > Vice na adrese: 
> 
http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.html. 
> > 
>  
>  
> --- 
> Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG 
> (http://www.grisoft.cz). 
> Verze: 6.0.497 / Virová báze: 296 - datum 
> vydání: 4.7.2003 
>  

25.10.2009

mailto:sharpemu@pandora.cz
http://sluzby.volny.cz/product/postpaid/
http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.html
http://www.grisoft.cz


>  
> --  
> Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou 
> literaturu! 
> Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - 
> pocitacova literatura s  neopakovatelnou 
> slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si 
> levne kvalitni knihu!  
> Vice na adrese: 
> 
http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.html. 
>  
 
--  
Ziskejte kvalitu, kterou si zasluhujete. Za minimalni mesicni 
poplatek vam nabizime Antivir, Antispam nebo dalsi kapacitu pro 
vas Mailbox. Vice na: http://sluzby.volny.cz/product/postpaid/ 
 
 
--  
Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou literaturu! 
Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - pocitacova literatura s  neopakovatelnou 
slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si levne kvalitni knihu!  
Vice na adrese: http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.html. 

--  
Neuvěřitelná sleva 40 % na počítačovou literaturu! 
Časově omezená Letní akce na KNIHY.iDNES.CZ - počítačová literatura s neopakovatelnou slevou 
40 %! Udělejte si radost a kupte si levně kvalitní knihu! 
Více najdete 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 

25.10.2009

http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.html
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 8. července 2003 6:59
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: dekodér IDE 16
Přílohy: Pravdivostni_tabulka_16bit_IDE_2ks_74F543_V3.xls

25.10.2009

Předkládám tabulky pro dekodér Eprom verze 3, 
je u něho i stručný popis kvůli opakovaným dotazům. 
Zatím jsem nestihl aktualizovat soubor 2732.bin 
(dá se odvodit z této přílohy). Tento tvoří začátek 
souboru v případě Eprom o vyšší kapacitě (třeba až 
do 64kB), zbytek se musí vyplnit FFh, to připomínám 
taky naposled. Posledním krokem před testy řadiče 
je naprogramování paměti (pro mě zatím největší 
problém). 

Petr de Zviqov 

--  
Neuvěřitelná sleva 40 % na počítačovou literaturu! 
Časově omezená Letní akce na KNIHY.iDNES.CZ - počítačová literatura s neopakovatelnou 
slevou 40 %! Udělejte si radost a kupte si levně kvalitní knihu! 
Více najdete 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:judeware@volny.cz
http://knihy.idnes.cz/
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 7. července 2003 12:47
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: o IDE 16

25.10.2009

Ahoj, Zdeňku, jedná se samozřejmě jen o testovací<BR>vehikl, jde jen o to, zda to vůbec bude 
komunikovat<BR>s HDD. Oproti původnímu řešení má datové piny<BR>hdd od Sharpa 
odděleny registrem, takže by žádné<BR>problémy nastat neměly, skutečná deska 
řadiče<BR>určitě bude šita podle všech pravidel návrhů<BR>plošných spojů (realizací může být 
víc, já bych si<BR>počkal na kominované řešení s floppy 
nebo<BR>ramdiskem).<BR><BR>Petr de Zviqov 

--  
Neuvěřitelná sleva 40 % na počítačovou literaturu! 
Časově omezená Letní akce na KNIHY.iDNES.CZ - počítačová literatura s neopakovatelnou 
slevou 40 %! Udělejte si radost a kupte si levně kvalitní knihu! 
Více najdete 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:judeware@volny.cz
http://knihy.idnes.cz/
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 7. července 2003 8:06
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: prototyp IDE16

25.10.2009

Ahoj, 
  
nechci být nijak kritický, ale jen tě Petře upozorním, že je třeba dbát na co nejkratší spoje a dokonalé 
zemění. Já jsem se také poučil až poté, co jsem tenkrát proseděl celý den nad polofunkčním řadičem 
(Tomáš Lorenc mi dá jistě za pravdu). Později jsem zjistil, že připojení CF karty bylo na délku kabelů ještě 
citlivější než připojení HDD. 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, July 07, 2003 8:30 AM 
Subject: prototyp IDE16 
 
Takhle hrozivě vypadá první vzorek řadiče HDD... 
Teď už jen mít (správně) naprogramovanou EPROM 
a můžeme testovat. 

Petr de Zviqvo 

--  
Neuvěřitelná sleva 40 % na počítačovou literaturu! 
Časově omezená Letní akce na KNIHY.iDNES.CZ - počítačová literatura s neopakovatelnou 
slevou 40 %! Udělejte si radost a kupte si levně kvalitní knihu! 
Více najdete na http://knihy.idnes.cz/.  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.497 / Virová báze: 296 - datum vydání: 4.7.2003 

--  
Neuvěřitelná sleva 40 % na počítačovou literaturu! 
Časově omezená Letní akce na KNIHY.iDNES.CZ - počítačová literatura s neopakovatelnou 
slevou 40 %! Udělejte si radost a kupte si levně kvalitní knihu! 
Více najdete 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:zdeneka@seznam.cz
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Brázda Pavel 

Od: Felix (sharpemu@pandora.cz) [dementhor@seznam.cz]
Odesláno: 7. července 2003 14:32
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: prototyp IDE16

25.10.2009

Budu muset nechat udelat kalkulaci. Da se uz aspon odhadnout, kolik bude soucastek, der, 
rozmery a tak? Ja jsem zatim chtel hlavne zjistit, jestli ma cenu za tim jit. Ja bych si taky poridil 
minimalne dve, pro kazdeho Sharpa... 
 
===FeLiX=== 
www.sweb.cz/SiliconCave 

 
 
tlstak@ruv.sk (sharpemu@pandora.cz) wrote: 

 Cau Felix, 
 Co znamena "levne"? Ono, keby to naozaj bolo lacne, tak za kvalitu
si kupim aj niekolko dosiek, aby sa ta seria oplatila... A mozno by tak 
uvazovali viaceri, cim by sa seria naplnila a mohla zrealizovat. 
 
 
      Roman. 
 
   

-----Original Message----- 
From: Felix (sharpemu@pandora.cz) [SMTP:dementhor@seznam.cz] 
Sent: 7. júla 2003 12:21 
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
Subject: Re: prototyp IDE16 
 
 
Mozna ze to neni nic svetoborneho, ale mel bych moznost levne strojove 
vyroby serie desek uz kolem padestai kusu. Mam se o to zajimat dal nebo 
toto cislo zdaleka prevysuje vysledky posledniho scitani lidu se  
zaskrtnutou kolonkou SHARP MZ? 
 
===FeLiX=== 
www.sweb.cz/SiliconCave 
 
 
--  
Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou literaturu! 
Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - pocitacova literatura s
neopakovatelnou slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si levne kvalitni
knihu!  
Vice na adrese: 
http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.html
     

 
   

 
--  
Neuvěřitelná sleva 40 % na počítačovou literaturu! 
Časově omezená Letní akce na KNIHY.iDNES.CZ - počítačová literatura s neopakovatelnou 
slevou 40 %! Udělejte si radost a kupte si levně kvalitní knihu! 
Více najdete 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: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 7. července 2003 7:30
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: prototyp IDE16
Přílohy: Image051.jpg; Image053.jpg

25.10.2009

Takhle hrozivě vypadá první vzorek řadiče HDD... 
Teď už jen mít (správně) naprogramovanou EPROM 
a můžeme testovat. 

Petr de Zviqvo 

--  
Neuvěřitelná sleva 40 % na počítačovou literaturu! 
Časově omezená Letní akce na KNIHY.iDNES.CZ - počítačová literatura s neopakovatelnou 
slevou 40 %! Udělejte si radost a kupte si levně kvalitní knihu! 
Více najdete 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:judeware@volny.cz
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 3. července 2003 9:11
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: doplnění

25.10.2009

Abychom předešli zmatkům, navrhuju užít jednotný 
pohled ze strany programátora: 
v rámci jedné 16tice se odesílá (přijímá) nejprve 
0. bajt (B sudé), až potom 1.bajt (B liché). 
Skutečnost, že se při instrukcích OUTI, OTIR 
dekrementuje B předem (tedy je B liché při 0. bajtu), řeším vhodným obsahem Eprom. Budu 
muset zveřejnit verzi 3, protože jsem se domníval, že ta anomálie s "dekrementem předem" platí 
i pro INI, INIR. :-P  

Petr de Zviqov 

--  
Neuvěřitelná sleva 40 % na počítačovou literaturu! 
Časově omezená Letní akce na KNIHY.iDNES.CZ - počítačová literatura s neopakovatelnou 
slevou 40 %! Udělejte si radost a kupte si levně kvalitní knihu! 
Více najdete 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:judeware@volny.cz
http://knihy.idnes.cz/
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Ján Koštial (sharpemu@pandora.cz) [lucky62@szm.sk]
Odesláno: 6. července 2003 10:06
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Popis nastavenia FD mechaník.

25.10.2009

Zdravím, objavil som zaujímavý dokument. 
  
Ak máte radič, ktorý vie pracovať s HD disketami 1,44MB, 
obvykle bolo treba upraviť FD mechaniku tak, že pomocným 
tranzistorom pripojeným paralelne k mechanickému prepínaču 
sa zabezpečilo prepínanie mechaniky medzi režimami HD/DD. 
Toto bolo nutné z dôvodu prítomnosti SHARP stopy, ktorá 
aj na disketách HD bola zapísaná v režime DD, aby bolo možné 
z tejto diskety bootovať. 
Niektoré mechaniky je možné nastaviť prepojkami tak, aby  
akceptovali signál z radiča na vývode 2 bez úpravy. 
  
Mám mechaniku NEWTRONICS MITSUMI D359T3, na ktorej 
je dosť veľa prepojok. Hľadal som na internete nejaký popis 
k tým prepojkám a našiel som pekný dokument: 
http://www.microhobby.com/250503/hard/ficheros/disketeras.pdf 
Je tam aj mechanika s úplne rovnakým označením ako moja, 
ale v dokumente sú prepojky inak rozmiestnené a inak označené. 
  
Na mojej mechanike je to takto - prepojky sú označené písmenami: 
  
Pin1    J     Pin2 
  
H                K 
  
Pin3    G     Pin4 
F 
  
Pin5    D     Pin6 
E 
  
Pin7          Pin8 
                 C 
  
Pin9          Pin10 
A                B 
  
Pin11         Pin12 
  
Nenájde niekto popis týchto prepojok? 
(ABC sú SEL0 až SEL2. Toto už viem.) 
  
Vďaka. 
  
Ján Koštial. 
  
  
 
--- 
Odchádzajúca správa neobsahuje vírusy. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.491 / Vírusová databáza: 290 - dátum vydania: 18.6.2003 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:lucky62@szm.sk
http://www.microhobby.com/250503/hard/ficheros/disketeras.pdf
http://www.grisoft.cz


--  
Neuvěřitelná sleva 40 % na počítačovou literaturu! 
Časově omezená Letní akce na KNIHY.iDNES.CZ - počítačová literatura s neopakovatelnou slevou 
40 %! Udělejte si radost a kupte si levně kvalitní knihu! 
Více najdete 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 

25.10.2009

http://knihy.idnes.cz/
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 9. července 2003 7:26
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: obsah Eprom V3
Přílohy: Pravdivostni_tabulka_16bit_IDE_2ks_74F543_V3B.xls; EPROMY.zip

25.10.2009

Vypouštím další verzi tabulky dekodéru zbavenou 
překlepů, k tomu je k dispozici nový obsah Eprom - základ 2732 4kB i varianta pro 27256 32kB. 
Testování amatérsky sesmoleného prototypu tak už nic nebrání... 
Zatím by stačilo testování bez HDD - s logickou  
sondou ověřit např. zápis na jednotlivé brouky v řadiči. Pak by mohly následovat testy s HDD 
("pomalu", s odstupem mezi příkazy v jednotkách 
milisekund, aby se vyloučil vliv drátové konstrukce) 
 
Pokud by to nechodilo (syndrom Western Digital 
nebo ještě něco horšího), nezbývá než přijmout 
variantu s chip selektem disku trvale LOW (kromě 
okamžiku RESETu, myslím), tím se uvolní Q6 z 
Epromky a získané dva vývody Q6 a Q7 by 
ovládaly /IOWR a /IORD HDD. To znamená lehkou 
úpravu drátů prototypu a přepracování obsahu 
Eprom. Ale nepředbíhejme... 

Petr de Zviqov 

--  
Neuvěřitelná sleva 40 % na počítačovou literaturu! 
Časově omezená Letní akce na KNIHY.iDNES.CZ - počítačová literatura s neopakovatelnou 
slevou 40 %! Udělejte si radost a kupte si levně kvalitní knihu! 
Více najdete 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:judeware@volny.cz
http://knihy.idnes.cz/
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 2. července 2003 14:48
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: jak na to

25.10.2009

Je to prosté, držel jsem se přesně definice portů, 
jak byla uvedena ve schematu 8bit IDE, tj. porty 
78h-7Fh. 16ti bitový přenos má smysl jen pro port 
78h. Samozřejmě jdou dva bajty po sobě, nultý 
bajt jde na DD0-DD7 HDD, první bajt jde na 
DD8-DD15 HDD atd. Tím se přenese jedna 16tice. 
Sudá hodnota registru B uvozuje nultý bajt, 
lichá hodnota první bajt. Z toho vyplývá nutnost 
používat pro 16to bitový datový přenos instrukce 
IN/OUT (C),A s vhodně nastaveným BC a HL. Při užití 
OUTI, OTIR se hodnota B mění automaticky, takže 
přenos 256 bajtů (128 16tic) může vypadat takto: 

  "nastav registry hlav, stopy, atd." 
  "zadej příkaz zápis sektoru" 
  ld hl,"odkud" 
  ld bc,00h 
  otir 

"osmibitově" zapsaný disk se přečte úplně normálně, 
jen je třeba zajistit čtení přes IN A,(C). B musí 
být vždy sudé, při použití INI musí následovat 
DEC B navíc. 

Petr de Zviqov 

--  
Neuvěřitelná sleva 40 % na počítačovou literaturu! 
Časově omezená Letní akce na KNIHY.iDNES.CZ - počítačová literatura s neopakovatelnou 
slevou 40 %! Udělejte si radost a kupte si levně kvalitní knihu! 
Více najdete na http://knihy.idnes.cz/. ... 
... 
... 
... 
... 
Letní akce 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:judeware@volny.cz
http://knihy.idnes.cz/
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 2. července 2003 16:03
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: jak na to

25.10.2009

Ahoj Petre, 
  
kvoli efektivnejsiemu vyuzitiu inkrementalnych instrukcii i vystupu OTIR by bolo vhodnejsie, keby pri vystupe 
nizsi bajt bol uvodzovany neparnym (lichym) obsahom B registra, podobne vyssi bajt bol uvodzovany parnym 
(sudym) obsahom B registra. Pri tychto instrukciach vystupu sa totiz obsah B registra dekrementuje este pred 
vyslanim na adresovu zbernicu. Pri instrukciach vstupu typu INIR je to v poriadku, tam sa obsah B registra posiela 
na adresovu zbernicu nedekrementovany. 
  
S pozdravom 
  
Marek 

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Wednesday, July 02, 2003 3:48 PM 
Subject: jak na to 
 
Je to prosté, držel jsem se přesně definice portů, 
jak byla uvedena ve schematu 8bit IDE, tj. porty 
78h-7Fh. 16ti bitový přenos má smysl jen pro port 
78h. Samozřejmě jdou dva bajty po sobě, nultý 
bajt jde na DD0-DD7 HDD, první bajt jde na 
DD8-DD15 HDD atd. Tím se přenese jedna 16tice. 
Sudá hodnota registru B uvozuje nultý bajt, 
lichá hodnota první bajt. Z toho vyplývá nutnost 
používat pro 16to bitový datový přenos instrukce 
IN/OUT (C),A s vhodně nastaveným BC a HL. Při užití 
OUTI, OTIR se hodnota B mění automaticky, takže 
přenos 256 bajtů (128 16tic) může vypadat takto: 

  "nastav registry hlav, stopy, atd." 
  "zadej příkaz zápis sektoru" 
  ld hl,"odkud" 
  ld bc,00h 
  otir 

"osmibitově" zapsaný disk se přečte úplně normálně, 
jen je třeba zajistit čtení přes IN A,(C). B musí 
být vždy sudé, při použití INI musí následovat 
DEC B navíc. 

Petr de Zviqov 

--  
Neuvěřitelná sleva 40 % na počítačovou literaturu! 
Časově omezená Letní akce na KNIHY.iDNES.CZ - počítačová literatura s neopakovatelnou 
slevou 40 %! Udělejte si radost a kupte si levně kvalitní knihu! 
Více najdete na http://knihy.idnes.cz/. ... 
... 

mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://knihy.idnes.cz/


... 

... 

... 
Letní akce knihy.iDNES.cz. 

--  
Neuvěřitelná sleva 40 % na počítačovou literaturu! 
Časově omezená Letní akce na KNIHY.iDNES.CZ - počítačová literatura s neopakovatelnou slevou 
40 %! Udělejte si radost a kupte si levně kvalitní knihu! 
Více najdete na http://knihy.idnes.cz/. ... 
... 
... 
... 
... 
Letní akce 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 

25.10.2009

http://knihy.idnes.cz/
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 2. července 2003 8:06
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: první vlaštovka ve stavbě IDE16
Přílohy: IC-CONN.jpg; MZbus-direct.jpg

25.10.2009

Tož trochu snahy po dlouhé 
době! 
Na obrázcích je vidět něco 
z toho, co bude nutné ke 
stavbě prototypu IDE16: 
IC F543 od Pavla Železa, 
konektor 40pin-male, 
torzo SCSI-50pin kabelu 
neboli Žydkoidní MZbus-direct. 
Prototyp bude napíchnut přímo 
do MB Sharpa, proto bych uvítal, 
kdyby byl testovací prográmek 
určen pro spouštění z kazety 
IPL loaderem. 
Vylíhne se v některé šikovné 
hlavě? 

Petr de Zviqov 

--  
Neuvěřitelná sleva 40 % na počítačovou literaturu! 
Časově omezená Letní akce na KNIHY.iDNES.CZ - počítačová literatura s neopakovatelnou 
slevou 40 %! Udělejte si radost a kupte si levně kvalitní knihu! 
Více najdete na http://knihy.idnes.cz/. ... 
... 
... 
... 
... 
Letní akce 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:judeware@volny.cz
http://knihy.idnes.cz/
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: pavel.karban@tatra.cz (sharpemu@pandora.cz) [pavel.karban@tatra.cz]
Odesláno: 30. června 2003 11:12
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: o SRAMu

25.10.2009

Zdravim ! 
  
Da se nekde sehnat opraveny obsah ROM pameti do originalniho SHARPA  pro pregprogramovani a 
soubor .ROM do emulatoru ?? 
  
Karban  
  

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, June 30, 2003 10:01 AM 
Subject: o SRAMu 
 
Skutečně zjišťuju, že je v programech pro obsluhu 
Ramdisku (SRAM varianta) chyba, projevuje se na 
originálním stroji i v emulátoru. 
Pro upřesnění dodávám, že nahrát a spustit lze program až do délky 80FFh, nevěřící si mohou 
spustit v emulátoru hru Highway a mou jednodílnou 
verzi Knight Lore, po opravě si mohou vyzkoušet 
jednodílnou Wooky (asi nejdelší herní soubor vůbec). 
Opravu v ROM jsem realizoval už dávno, proto mě 
překvapila diskuse na toto téma. Týká se podprogramů pro oba příkazy SRAMu (ES a EB). 

původní sekvence                   náprava 
pro ES a EB SRAMu 

E67EF:  ld a,e                    E6EF:  inc d 
               or a                                    ld a,e 
               jr z,e6f6                             or a 
               ld b,a                         &nbs! p;       jr z,e6f7 
E6f4:      inir                                     ld b,a 
E6F6:    ld b,0                    E6F5:  inir 
              dec d                    E6F7:  ld b,0 
              jp p,e6f4                           dec d 
      ! ;                                                  jr z,e6f5 

E7AA:   ld a,e                  E7AA:  inc d   
              or a                                  ld a,e 
              jr z,e7b1                          or a 
              ld b,e                               jr z,e7b2 
E7AF:  otir  !                     E7B0:  ld b,e 
             ld b,0                  E7B2:  otir 
            dec d                               ld b,0 
            jp p,e7af                         dec d 
                          &! nbsp;                         jr z,e7b0 
 
Stačí úprava v ROM souboru pro emulátor a mělo 
by to chodit. :-P  

mailto:pavel.karban@tatra.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:pavel.karban@tatra.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)


 
Příspěvek o HW ramdisku(ů) teprve bude, byl 
jsem na srazu ZŠ a o weekendu jsem byl na šrot. 

Petr de Zviqov 

--  
Jak vznikl první mobilní telefon? Čtěte rozhovor na Mobil.cz!  

--  
Jak vznikl první mobilní telefon? Čtěte rozhovor na 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 

25.10.2009

http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Ing. Peter Benko (sharpemu@pandora.cz) [benko@dstg.sk]
Odesláno: 30. června 2003 6:09
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: NIPOS 0.17

25.10.2009

  
  
Nevadí aj keby to bolo nakreslené rukou tak by som to prekreslil prípadne navrhol plošný spoj. 
  
Peter Benko 
  

--  
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na Mobil.cz! 

--  
Jak vznikl první mobilní telefon? Čtěte rozhovor na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:benko@dstg.sk
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 30. června 2003 9:02
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: o SRAMu
Přílohy: Highway.mzf; Knight.mzf; Wooky.mzf

25.10.2009

Skutečně zjišťuju, že je v programech pro obsluhu 
Ramdisku (SRAM varianta) chyba, projevuje se na 
originálním stroji i v emulátoru. 
Pro upřesnění dodávám, že nahrát a spustit lze program až do délky 80FFh, nevěřící si mohou 
spustit v emulátoru hru Highway a mou jednodílnou 
verzi Knight Lore, po opravě si mohou vyzkoušet 
jednodílnou Wooky (asi nejdelší herní soubor vůbec). 
Opravu v ROM jsem realizoval už dávno, proto mě 
překvapila diskuse na toto téma. Týká se podprogramů pro oba příkazy SRAMu (ES a EB). 

původní sekvence                   náprava 
pro ES a EB SRAMu 

E67EF:  ld a,e                    E6EF:  inc d 
               or a                                    ld a,e 
               jr z,e6f6                             or a 
               ld b,a                         &nbs! p;       jr z,e6f7 
E6f4:      inir                                     ld b,a 
E6F6:    ld b,0                    E6F5:  inir 
              dec d                    E6F7:  ld b,0 
              jp p,e6f4                           dec d 
      ! ;                                                  jr z,e6f5 

E7AA:   ld a,e                  E7AA:  inc d   
              or a                                  ld a,e 
              jr z,e7b1                          or a 
              ld b,e                               jr z,e7b2 
E7AF:  otir  !                     E7B0:  ld b,e 
             ld b,0                  E7B2:  otir 
            dec d                               ld b,0 
            jp p,e7af                         dec d 
                          &! nbsp;                         jr z,e7b0 
 
Stačí úprava v ROM souboru pro emulátor a mělo 
by to chodit. :-P  
 
Příspěvek o HW ramdisku(ů) teprve bude, byl 
jsem na srazu ZŠ a o weekendu jsem byl na šrot. 

Petr de Zviqov 

--  
Jak vznikl první mobilní telefon? Čtěte rozhovor na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 27. června 2003 14:56
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Dotaz - CRC hlavicky SRAM:

25.10.2009

Myslím, že v tom bylo ještě něco jiného, po prostudování 
(zopakování) dokundamentace bych s tím přišel v příspěvku 
o ramdiscích (snad o víkendu). 
Mě ze SRAMu startovalo všechno: MZ-800 Basic, Flappy, 
Wooky (jednodílná) o velikosti 52kB atd. 

Petr de Zviqov 

--  
Jak vznikl první mobilní telefon? Čtěte rozhovor na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 27. června 2003 14:59
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prispevek od Feriho

25.10.2009

Mate pravdu, prave som vyskusal nahrat FLAPPY do SRAM, po RESETe ma namiesto FLAPPYho cakala modra 
obrazovka a zmrazeny MZ-800. Mozno je to prave tym, ze prve verzie SRAM boli 32kB a programatori monitora 
zrejme neratali s buducim zvysovanim kapacity... 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Friday, June 27, 2003 2:32 PM 
Subject: Prispevek od Feriho 
 
 
ked som robil SRAM loader na UMZE, tak sa ta chyba objavila. nie je to 
problem rutiny ES, ale loadera zo SRAM, ktory nie je schopny preniest do 
pamati blok s velkostou vacsou ako 32k. je to sposobene imho blbostou 
programatora monitora, ktory z mne nejasnych pricin pouzil na testovanie 
nuly v B priznak znamienka, preto sa neprenesie cokolvek nad 32k (0x8000 
vratane)... 
v UMZE som to riesil patchom, v reali sa to asi tak lahko nerozchodi - cize 
SRAM ma vyznam mat len ako loader nejakeho lepsieho loadera s velkostou 
mensou ako 32k. :-) 
Feri 
 
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.493 / Virová báze: 292 - datum vydání: 25.6.2003 
 
 
--  
Jak vznikl prvni mobil? Ctete rozhovor na Mobil.cz -> 
http://mobil.cz/publicistika/rozhovor-rudy-krolopp030625.html 

--  
Jak vznikl první mobilní telefon? Čtěte rozhovor na 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:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.grisoft.cz
http://mobil.cz/publicistika/rozhovor
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 27. června 2003 13:17
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Dotaz - CRC hlavicky SRAM:

25.10.2009

Mam to tuseni ze treba zrovna jmenovany BASIC do SRAM nahrat nesel (tedy alespon pomoci 
zminovane procedury v ROMce SHARPa). Jinak s tim vyvojem ohledne FAT drzim palce, uz se na to 
moc tesim :-) 
  
Z 

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Friday, June 27, 2003 2:13 PM 
Subject: Re: Dotaz - CRC hlavicky SRAM: 
 
S tou chybou je to mozne - detailne som to neskumal, pre NIPOS booter potrebujem iba par bajtov (daleko menej 
ako 165), takze to funguje. Ale myslim, ze FLAPPY, ako aj BASIC MZ-1Z016 maju daleko viac ako 30kB, a 
predsa idu nahrat do SRAM,  takze neviem... 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Friday, June 27, 2003 1:40 PM 
Subject: Re: Dotaz - CRC hlavicky SRAM: 
 
Jen ohledne te rutiny v monitoru slouzici k ulozeni programu z pasky - pokud mne pamet neklame, 
byla v teto rutine chyba, ktera tusim znemoznovala nahrat do RD program vetsi nez cca 30 KB - jsou 
to ale jen matne vzpominky, tak mne kdyztak opravte.... 
  
Zdenek 
  
P.S.: Zkousel jsem to pripojeni PC mysi k MZ-800 (pres adapter s PIC 16F84 a MAX 232 ) a funguje 
to :-) 

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Friday, June 27, 2003 1:22 PM 
Subject: Re: Dotaz - CRC hlavicky SRAM: 
 
Ahoj, 
  
podla mojich znalosti struktura hlavicky SRAM je nasledovna: 
  
xxxx - dlzka bloku (bez hlavicky), nemusi zacinat A5h 
xxxx - umiestnenie programu 
xxxx - spustacia adresa 
xxxx - CRC bloku (pocet jedniciek v bloku bez hlavicky) 
xx - CRC predoslych bajtov (pocet jedniciek v prvych 8bajtoch SRAM) 
  
Bezprostredne za tym nasleduje blok bez hlavicky. 
  
V takomto formate sa nahra do SRAM program cez prikaz ES monitora (pred nedavnom som robil booter pre 
SRAM instalaciu NIPOSu, takze to mam v cerstvej pamati). Co sa tyka prveho bajtu A5, ten sa pouziva tusim 
iba v ROM disku, na oklamanie monitora pri detekcii SRAM. 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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Marek    

----- Original Message -----  
From: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Friday, June 27, 2003 11:27 AM 
Subject: Dotaz - CRC hlavicky SRAM: 
 
 
Ahoj, 
 
pri nacitani dat ze SRAM (ROM disku) se pomoci prgu. @?HEAD (#E729h) 
zjistí, zda je ve SRAM: hlavička se správným kontrolním součtem. Když 
je, vrací Z=1, není-li tam, vrací Z=0. 
 
mam nasledujici dotaz: 
 
z jakeho bloku dat se pocita CRC v hlavicce SRAM? Z prnvich 6ti 
bajtu? 
 
Pro pripomenuti, struktura hlavicky SRAM: je:  A5 xx - delka, xx xx - 
Start adr., xx xx - exec. adr. , xx xx - CRC, xx - pocet jednicek v 
prvnich 7 bajtech hlavicky. 
(A5 na prvni pozici znamena, ze prg. musi mit minimalne 165 bajtu) 
 
Dalsi dotaz, o jaky CRC se jedna ? 8.bitovy CRC?  
 
Predem dik za radu 
 
zelez 
 
______________________________________________________________________ 
Reklama: 
WWW stranky zdarma na http://www.sweb.cz 
 
--  
Jak vznikl prvni mobil? Ctete rozhovor na Mobil.cz -> 
http://mobil.cz/publicistika/rozhovor-rudy-krolopp030625.html 

--  
Jak vznikl první mobilní telefon? Čtěte rozhovor na Mobil.cz!  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.493 / Virová báze: 292 - datum vydání: 25.6.2003 

--  
Jak vznikl první mobilní telefon? Čtěte rozhovor na Mobil.cz!  

--  
Jak vznikl první mobilní telefon? Čtěte rozhovor na Mobil.cz!  

25.10.2009
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--  
Jak vznikl první mobilní telefon? Čtěte rozhovor na 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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 27. června 2003 13:13
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Dotaz - CRC hlavicky SRAM:

25.10.2009

S tou chybou je to mozne - detailne som to neskumal, pre NIPOS booter potrebujem iba par bajtov (daleko menej 
ako 165), takze to funguje. Ale myslim, ze FLAPPY, ako aj BASIC MZ-1Z016 maju daleko viac ako 30kB, a 
predsa idu nahrat do SRAM,  takze neviem... 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Friday, June 27, 2003 1:40 PM 
Subject: Re: Dotaz - CRC hlavicky SRAM: 
 
Jen ohledne te rutiny v monitoru slouzici k ulozeni programu z pasky - pokud mne pamet neklame, byla 
v teto rutine chyba, ktera tusim znemoznovala nahrat do RD program vetsi nez cca 30 KB - jsou to ale 
jen matne vzpominky, tak mne kdyztak opravte.... 
  
Zdenek 
  
P.S.: Zkousel jsem to pripojeni PC mysi k MZ-800 (pres adapter s PIC 16F84 a MAX 232 ) a funguje 
to :-) 

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Friday, June 27, 2003 1:22 PM 
Subject: Re: Dotaz - CRC hlavicky SRAM: 
 
Ahoj, 
  
podla mojich znalosti struktura hlavicky SRAM je nasledovna: 
  
xxxx - dlzka bloku (bez hlavicky), nemusi zacinat A5h 
xxxx - umiestnenie programu 
xxxx - spustacia adresa 
xxxx - CRC bloku (pocet jedniciek v bloku bez hlavicky) 
xx - CRC predoslych bajtov (pocet jedniciek v prvych 8bajtoch SRAM) 
  
Bezprostredne za tym nasleduje blok bez hlavicky. 
  
V takomto formate sa nahra do SRAM program cez prikaz ES monitora (pred nedavnom som robil booter pre 
SRAM instalaciu NIPOSu, takze to mam v cerstvej pamati). Co sa tyka prveho bajtu A5, ten sa pouziva tusim 
iba v ROM disku, na oklamanie monitora pri detekcii SRAM. 
  
Marek    

----- Original Message -----  
From: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Friday, June 27, 2003 11:27 AM 
Subject: Dotaz - CRC hlavicky SRAM: 
 
 
Ahoj, 
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pri nacitani dat ze SRAM (ROM disku) se pomoci prgu. @?HEAD (#E729h) 
zjistí, zda je ve SRAM: hlavička se správným kontrolním součtem. Když 
je, vrací Z=1, není-li tam, vrací Z=0. 
 
mam nasledujici dotaz: 
 
z jakeho bloku dat se pocita CRC v hlavicce SRAM? Z prnvich 6ti 
bajtu? 
 
Pro pripomenuti, struktura hlavicky SRAM: je:  A5 xx - delka, xx xx - 
Start adr., xx xx - exec. adr. , xx xx - CRC, xx - pocet jednicek v 
prvnich 7 bajtech hlavicky. 
(A5 na prvni pozici znamena, ze prg. musi mit minimalne 165 bajtu) 
 
Dalsi dotaz, o jaky CRC se jedna ? 8.bitovy CRC?  
 
Predem dik za radu 
 
zelez 
 
______________________________________________________________________ 
Reklama: 
WWW stranky zdarma na http://www.sweb.cz 
 
--  
Jak vznikl prvni mobil? Ctete rozhovor na Mobil.cz -> 
http://mobil.cz/publicistika/rozhovor-rudy-krolopp030625.html 

--  
Jak vznikl první mobilní telefon? Čtěte rozhovor na Mobil.cz!  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.493 / Virová báze: 292 - datum vydání: 25.6.2003 

--  
Jak vznikl první mobilní telefon? Čtěte rozhovor na Mobil.cz!  

--  
Jak vznikl první mobilní telefon? Čtěte rozhovor na 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 

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 27. června 2003 12:41
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Dotaz - CRC hlavicky SRAM:

25.10.2009

Jen ohledne te rutiny v monitoru slouzici k ulozeni programu z pasky - pokud mne pamet neklame, byla v 
teto rutine chyba, ktera tusim znemoznovala nahrat do RD program vetsi nez cca 30 KB - jsou to ale jen 
matne vzpominky, tak mne kdyztak opravte.... 
  
Zdenek 
  
P.S.: Zkousel jsem to pripojeni PC mysi k MZ-800 (pres adapter s PIC 16F84 a MAX 232 ) a funguje to :-) 

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Friday, June 27, 2003 1:22 PM 
Subject: Re: Dotaz - CRC hlavicky SRAM: 
 
Ahoj, 
  
podla mojich znalosti struktura hlavicky SRAM je nasledovna: 
  
xxxx - dlzka bloku (bez hlavicky), nemusi zacinat A5h 
xxxx - umiestnenie programu 
xxxx - spustacia adresa 
xxxx - CRC bloku (pocet jedniciek v bloku bez hlavicky) 
xx - CRC predoslych bajtov (pocet jedniciek v prvych 8bajtoch SRAM) 
  
Bezprostredne za tym nasleduje blok bez hlavicky. 
  
V takomto formate sa nahra do SRAM program cez prikaz ES monitora (pred nedavnom som robil booter pre 
SRAM instalaciu NIPOSu, takze to mam v cerstvej pamati). Co sa tyka prveho bajtu A5, ten sa pouziva tusim iba 
v ROM disku, na oklamanie monitora pri detekcii SRAM. 
  
Marek    

----- Original Message -----  
From: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Friday, June 27, 2003 11:27 AM 
Subject: Dotaz - CRC hlavicky SRAM: 
 
 
Ahoj, 
 
pri nacitani dat ze SRAM (ROM disku) se pomoci prgu. @?HEAD (#E729h) 
zjistí, zda je ve SRAM: hlavička se správným kontrolním součtem. Když 
je, vrací Z=1, není-li tam, vrací Z=0. 
 
mam nasledujici dotaz: 
 
z jakeho bloku dat se pocita CRC v hlavicce SRAM? Z prnvich 6ti 
bajtu? 
 
Pro pripomenuti, struktura hlavicky SRAM: je:  A5 xx - delka, xx xx - 
Start adr., xx xx - exec. adr. , xx xx - CRC, xx - pocet jednicek v 
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prvnich 7 bajtech hlavicky. 
(A5 na prvni pozici znamena, ze prg. musi mit minimalne 165 bajtu) 
 
Dalsi dotaz, o jaky CRC se jedna ? 8.bitovy CRC?  
 
Predem dik za radu 
 
zelez 
 
______________________________________________________________________ 
Reklama: 
WWW stranky zdarma na http://www.sweb.cz 
 
--  
Jak vznikl prvni mobil? Ctete rozhovor na Mobil.cz -> 
http://mobil.cz/publicistika/rozhovor-rudy-krolopp030625.html 

--  
Jak vznikl první mobilní telefon? Čtěte rozhovor na Mobil.cz!  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.493 / Virová báze: 292 - datum vydání: 25.6.2003 

--  
Jak vznikl první mobilní telefon? Čtěte rozhovor na 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 

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: Felix (sharpemu@pandora.cz) [dementhor@seznam.cz]
Odesláno: 25. června 2003 21:32
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Komunikace pres printer port...

25.10.2009

Ja bych docela rad oba ty Sharpy pouyival k necemu rozumnemu (coz muze byt vec nazoru, ze ;-
) - prvni a nejjdednodussi vyuziti je terminal: konzola k Linuxu nebo Irixu, rad bych, aby jeden 
sedel mezi knizkama v knihovne coby terminal katalogu knih... Na to by byl nejlepsi nejakej 
ROM disk (neco jako byl Rombox k Amstradum) nebo - samozrejme - autobootujici HDD nebo 
CF. I tak mi ale prime propojeni s PC pripada jako elegantnejsi reseni nez diskety (nebo snad na 
IDE pujde pripojit i ZIPka?). A kdyby byl seriovej port, snad by slo portovat CPC/IP (TCP/IP 
pro Amstrad)... 
  
Takze co sleduju? Hledem co nejjednodussi zpusob, jak konecne zacit neco dostavat z PC do 
Sharpa, protoze bez disketovky nebo cehokoliv jinyho je to trochu vopruz :-| 
 
===FeLiX=== 
www.sweb.cz/SiliconCave 
 
 
tlstak@ruv.sk (sharpemu@pandora.cz) wrote: 

 Cau Felix, 
 Asi mi usla pointa prepojenia PC so Sharpom. Co tym vlastne 
sledujes? Ved predsa ak bude fungovat 16-bit IDE a CF-karty budu citatelne
aj zapisovatelne na PC, je prenos dat idealny (a moderne bezdrotovy ;-). Ja
som volakedy o seriovom prepojeni uvazoval, ale mala to byt akasi nahrada 
pevneho disku - nieco ako GhostDisk pre Atari ST. To ale nema zmysel, ked je
tu IDE.  
 K dovetku - staval som veci pre Sharp aj Atari a Commodore, ale 
interoperabilita pri tak odlisnych architekturach procesora je velmi 
komplikovana. To sa fakt radsej pozriet po niecom zo Spectra. Ak vazne chces
seriovy port, staci si zaobstarat Z80 SIO a pripojit ho tusim na porty 
B0-B3, pomocou MAX232 vyrobis urovne RS232 a mas presne to, co sa volakedy
za nekrestanske devizy dalo original k Sharpu dokupit. Ale stale si myslim,
ze na jednorazovy alebo davkovy prenos dat je to zbytocne. (Akurat som 
zahliadol mail od Pavla, zda sa, ze suhlasi...). 
 Maj sa a daj vediet, co chces vlastne riesit, volaco vymyslime 
 
 
      Roman. 
 
   

-----Original Message----- 
From: Felix (sharpemu@pandora.cz) [SMTP:dementhor@seznam.cz] 
Sent: 25. júna 2003 14:07 
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
Subject: Re: Komunikace pres printer port... 
 
Diky vsem za informace - moc jste me nepotesili... Znamena to, ze deska
(aspon v planku zapojeni) serioveho portu neexistuje? 
Mimochodem - nedala by se modifikovat zapojeni vyvinuta pro jine pocitace,
jako je treba C64 nebo koneckoncu ZXS? Kdybych se v tom vyznal, nebo mel
dost casu se to znovu zacit ucit, tak se do toho pustim sam, bohuzel jak
to tak chodi, obziva je casove narocna... 
 
===FeLiX=== 
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--  
Jak vznikl první mobilní telefon? Čtěte rozhovor na 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 

25.10.2009

http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 27. června 2003 12:23
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Dotaz - CRC hlavicky SRAM:

25.10.2009

Ahoj, 
  
podla mojich znalosti struktura hlavicky SRAM je nasledovna: 
  
xxxx - dlzka bloku (bez hlavicky), nemusi zacinat A5h 
xxxx - umiestnenie programu 
xxxx - spustacia adresa 
xxxx - CRC bloku (pocet jedniciek v bloku bez hlavicky) 
xx - CRC predoslych bajtov (pocet jedniciek v prvych 8bajtoch SRAM) 
  
Bezprostredne za tym nasleduje blok bez hlavicky. 
  
V takomto formate sa nahra do SRAM program cez prikaz ES monitora (pred nedavnom som robil booter pre 
SRAM instalaciu NIPOSu, takze to mam v cerstvej pamati). Co sa tyka prveho bajtu A5, ten sa pouziva tusim iba 
v ROM disku, na oklamanie monitora pri detekcii SRAM. 
  
Marek    

----- Original Message -----  
From: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Friday, June 27, 2003 11:27 AM 
Subject: Dotaz - CRC hlavicky SRAM: 
 
 
Ahoj, 
 
pri nacitani dat ze SRAM (ROM disku) se pomoci prgu. @?HEAD (#E729h) 
zjistí, zda je ve SRAM: hlavička se správným kontrolním součtem. Když 
je, vrací Z=1, není-li tam, vrací Z=0. 
 
mam nasledujici dotaz: 
 
z jakeho bloku dat se pocita CRC v hlavicce SRAM? Z prnvich 6ti 
bajtu? 
 
Pro pripomenuti, struktura hlavicky SRAM: je:  A5 xx - delka, xx xx - 
Start adr., xx xx - exec. adr. , xx xx - CRC, xx - pocet jednicek v 
prvnich 7 bajtech hlavicky. 
(A5 na prvni pozici znamena, ze prg. musi mit minimalne 165 bajtu) 
 
Dalsi dotaz, o jaky CRC se jedna ? 8.bitovy CRC?  
 
Predem dik za radu 
 
zelez 
 
______________________________________________________________________ 
Reklama: 
WWW stranky zdarma na http://www.sweb.cz 

mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.sweb.cz


 
--  
Jak vznikl prvni mobil? Ctete rozhovor na Mobil.cz -> 
http://mobil.cz/publicistika/rozhovor-rudy-krolopp030625.html 

--  
Jak vznikl první mobilní telefon? Čtěte rozhovor na 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 

25.10.2009

http://mobil.cz/publicistika/rozhovor
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Felix (sharpemu@pandora.cz) [dementhor@seznam.cz]
Odesláno: 25. června 2003 13:07
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Komunikace pres printer port...

25.10.2009

Diky vsem za informace - moc jste me nepotesili... Znamena to, ze deska (aspon v planku 
zapojeni) serioveho portu neexistuje? 
Mimochodem - nedala by se modifikovat zapojeni vyvinuta pro jine pocitace, jako je treba C64 
nebo koneckoncu ZXS? Kdybych se v tom vyznal, nebo mel dost casu se to znovu zacit ucit, tak 
se do toho pustim sam, bohuzel jak to tak chodi, obziva je casove narocna... 
 
===FeLiX=== 
www.sweb.cz/SiliconCave 
 
tomas nehybka (sharpemu@pandora.cz) wrote: 

Ahoj! 
 
Tuesday June 24 2003 08:04, tlstak@ruv.sk wrote: 
 
 t> From: tlstak@ruv.sk 
 t> To: sharpemu@pandora.cz 
 
 t> - s PC sa komunikovat da, ale podla vsetkeho len jednosmerne. 
 
na komunikaci s PC by byl nejlepsi seriovy port, coz ovsem znamena  
dalsi kartu do Sharpa :-/ 
 
 t> A este jedna vec - neexistuju tupe otazky, len ludia, ktori tupymi 
 t> zostavaju, lebo sa hanbia opytat. To tvrdili uz stari Cinania. 
 
moc hezka myslenka! bohuzel v mnoha konferencich reaguji na otazky  
velmi podrazdene :-( 
 
 
Zdarec, Tomas [VSOP] 
 
 
   

 
--  
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na 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: Ing. Peter Benko (sharpemu@pandora.cz) [benko@dstg.sk]
Odesláno: 24. června 2003 6:09
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: NIPOS 0.17

25.10.2009

Ak náhodou nájdete tú schému pre PEZIK v ORCADE mohli bi ste mi  ju poslať prekreslil bi 
som to do EAGLE a urobil GIF 
  
Peter Benko 

--  
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na Mobil.cz! 

--  
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na 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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 25. června 2003 8:55
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: ad. File system

25.10.2009

Zda sa mi, ze filesystem sme tu preberali pred dvoma rokmi, aj tak si to programatori urobia ako chcu... ;-) Len som 
myslel, ze Spectristi to uz maju davno hotove - teraz vidim, ze len teoreticky? 
  
OT: Inak dnes v noci sa mi snivalo, ze P. Cimbal (Zilog) mal ku Speccy pripojenu zmrzlinu, ktora menila farbu. 
(Nevie to niekto vylozit?) 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, June 23, 2003 12:49 PM 
Subject: ad. File system 
 
 
Ahoj, 
 
v konferenci Speccy (tady na Pandore) prave zuri "flame war" na tema 
File sytem pro Spectrum (viz. ukazka dole). 
Pocitam, ze neco takoveho nam nehrozi (nekdy je mensi pocet uzivatelu 
vyhodou ;)  
 
 
zdravi 
 
zelez 
 
PS: Divide je 16ti bitovy radic HDD pro Speccy 
PPS: porad jeste jsem nerozchodil svou EPROM vypalovacku, takze 
zatim zadne vysledky s testovanim noveho HDD Interface. Je na tom 
nekdo lepe ? 
 
------------------------------------------------------------- 
 
kopirovany e-mail   : 
  
    Předmět (Subject):  Re: fs (bylo Divide TAP a Z80)  
    Datum (Date):  23. červen 2003, Po 10:36  
    Od (From):  MTs (speccy@pandora.cz) <mts.zxs@tiscali.cz>  přidat 
e-mail do adresáře >   
  
    Komu (To):  Konference "ZX Spectrum" <speccy@pandora.cz>  
      
  
 
>Od: "Tritol (speccy@pandora.cz)" <lblaha@mistral.cz>  
>Odesláno: neděle 22.06.03 18:41:50  
 
>Soubor na Speccy ma trochu vic  

mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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>vlastnosti, nez je DOS FATxx schopna pojmout. Na snapy, tapky, gify, 
>samply a  
>ja nevim co jeste to staci, ale na klasicke "paskove" soubory ne.  
>Proto se  
>kdysi domuluvilo SFS (Spectrum File System), ale jisti lide jsou  
>megalomani  
>(zdravim Busyho :), takze napsat implementaci full SFS je horsi jak  
>podpora FAT32 :).  
 
Tritole (a ostatni zastanci speccyfickeho FS), ja ti (vam) garantuju, 
ze  
MS-DOS a FAT16 JE I PRO SPECCY SOUBORY PLNE POUZITELNY A Z A D N Y 
UDAJ  
O SOUBORU SE NEZTRATI. Ne nezblaznil jsem se. Hned vysvetlim:  
v DIR je pro info o souboru vyhrazeno 32 bytes, z toho 10 je ale 
uplne volnych  
(Win to pouzivaji ale to je mozne ignorovat...). A ted pozor :) tech 
info  
o souboru, ktere bychom jeste navic k tem 22 bytes potrebovali je 6 
(slovy  
SEST) bytes - start adresa, delka bez promennych, body flag, atributy 
(HSPARWED).  
Takze se to tam v pohode vleze!  
 
A co tim docilime? Ze muzu vzit HDD, vrazit ho do PC a OS mi to 
sezere i  
s navijakem = soubory budu mit citelne. Akorat bychom se museli 
smirit s  
tim, ze na PC by bylo mozne "pouze" cist a zapisovat. Prepisovat by 
(asi  
- nevim jiste) neslo (prepisem souboru by nejspis zmizlo tech 6 bytes 
v  
DIR). Kopirovat by slo, ovsem pouze s programem, ktery kopiruje vsech 
tech  
32 bytes s DIR.  
 
Dokonce i ve Win by to mohlo chodit, ony sice tech 10 bytes pouzivaji 
(podpora  
dlouhych jmen), ale kdyz pouzijeme spravnych 6 bytes (resp. ten 
klicovy  
byte, ktery urcuje, ze soubor ma dlouhe jmeno, nechali nulovy), tak 
to pobezi.  
 
Jeste (pro uplnost) jak na to se jmenem souboru. MS-DOS to ma takto:  
offset  
0-7 jmeno  
8-10 pripona  
 
No a my bychom udelali toto:  
offset  
0-9 jmeno  
10 pripona  
 
 
No a taky jsem pro FAT16. Za prve je jednodussi (pri tvorbe OS na 

25.10.2009



Speccy)  
a za druhe kdykoliv se z ni da celkem jednoduchym zpusobem udelat 
FAT32.  
 
Premyslejte o tom.  
 
MTs  
 
PS: Procital jsem si ten SFS od Busyho. Je fakt skvely, ale nezlobte 
se  
na me, pro OS, ktery se musi vejit do pameti ZXS, je to rek bych 
nerealizovatelne.  
A i kdyby to nejaky maniak (to neni narazka na tebe Shreku :) 
dokazal, tak  
na PC si bez specialnich programu ani neskrtnem. My bychom se meli 
snazit  
o lehkou prenositelnost dat a ne vymyslet furt neco noveho (viz. MDOS 
-  
kdyby byli co k cemu, tak uz tenkrat pouzili MS-DOS a FAT12 s 
upravami,  
jake jsem popsal vyse a dneska bychom nepotrebovali ani MFC ani EIM). 
 
______________________________________________________________________ 
Reklama: 
Za surfování po internetu dostávat odměny - to je nový http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?
instance=55053%26url=http://club.razdva.cz/ 
 
--  
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz -> 
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.html 

--  
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na 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: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 24. června 2003 15:03
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: NIPOS 0.17

25.10.2009

 
- pokud dobre vim, tak schema Peziku jsem videl vzdy jen kreslene rukou, ale pokud by nekdo nasel 
originalni podklady pro vyrobu plosneho spoje, pripadne predpis pro vrtacku a schema, tak by to nemelo 
chybu!!! Totez plati i pro ostatni HW zarizeni jako zalohovany RD, radice Floppy disku a dalsi... 
Kdyby nekdo neco podobneho mel, necht se mi prosim ozve 
  
Zdenek 

Ak náhodou nájdete tú schému pre PEZIK v ORCADE mohli bi ste mi  ju poslať prekreslil 
bi som to do EAGLE a urobil GIF 
  
Peter Benko 
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.491 / Virová báze: 290 - datum vydání: 18.6.2003 

--  
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na 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: Felix (sharpemu@pandora.cz) [dementhor@seznam.cz]
Odesláno: 23. června 2003 19:56
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Komunikace pres printer port...

25.10.2009

Omlouvam se, jestli kladu tupe otazky, ale pokud jde o SHARP MZ, jsem zacatecnik: 
 
- Nedalo by se s PC komunikovat prostrednictvim rozhrani pro tiskarnu (je vubec obousmerne)? 
- Jak poznam (nejlepe z Basicu nebo jeste lepe z Monitoru), kolik mam instalovane VRAM? 
- Kde bych nasel popis zapojeni kabelu k televizi SHARP <==> SCART? 
 
A jeste jeden dotaz: Nemel by nekdo na prodej radic FDD, RAM disk, seriovy port nebo tak? Ja 
si to bohuzel sam vyrobit neumim, uz ani pajecku nevlastnim... 
 
Diky predem, 
 
=== FeLiX=== 
 
www.sweb.cz/SiliconCave 
(+fragment pripravovaneho retro portalu - vitam pripominky, flames atd...) 

--  
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na 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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 23. června 2003 16:58
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: NIPOS 0.17

25.10.2009

Ahoj, 
  
NIPOS 0.17 podporuje autodetekciu PEZIKu 512kB na adresach E8..EF alebo 256 na adresach EC..EF (vysvetlenie 
v predoslom MAILi). Cez NIPSETUP je mozne nastavit kapacitu na tvrdo na 64kB (adresa EC), 128kB (adresa 
EC..ED), 256kB (adresa EC..EF), 512kB (adresy EC..EF plus adresy E8..EF). Podpora inych kapacit PEZIKu pod 
NIPOSom sa mi zda uz samoucelna. Podporu PEZIKu som zaviedol hlavne kvoli Pavlovi Zelezovi, inak PEZIK sa 
mi zda uz dost obsoletny (hlavne kvoli sposobu adresacie a rychlosti). 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: rdolejsi@eurotel.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, June 23, 2003 5:33 PM 
Subject: Re: NIPOS 0.17 
 
 
 
Zdravim, 
 
  taky se mi podpora Peziku libi, jen jsem vyjadril neskromny nazor, ze 
bude mozna lepsi podporovat libovolne stranky od E8-EF, ne jen 512k a 256k 
(tech 256 navic jen od EC-EF).. 
Jestli to chces ve vice konfiguracich odzkouset, MCE umoznuje v 
konfiguracnim menu nastavit libovolnou velikost Peziku od 64k-512k, 
souvisle od libovolneho portu Ex. 
Mohu poskytnout i opravenou verzi MCE, ktera jiz korektne emuluje lo/hi 
adresaci misto flip-flop flagu (maly bug, o kterem si psal v nedavnem 
mailu). 
 
R. 
 
P.S.: Nejnovejsi MCE uz podporuje i tzv. "SimmRAM" - emulaci strankovane 
pameti na Sharpu pres port E7 (az 4MB RAM po 16k blocich). Kdyby se nekdo 
chtel vrtat v navrhu pripojeni Simm modulu na realnem Sharpovi, bylo by to 
super.. Marek mel uz pred casem nejakou ideu, ale nejak to zapadlo. 
 
 
 
|---------+---------------------------> 
|         |           "Zdenek Adler   | 
|         |           (sharpemu@pandor| 
|         |           a.cz)" <zdeneka | 
|         |           23.06.2003 15:39| 
|         |           Odpovězte prosím| 
|         |           uživateli       | 
|         |           "Konference     | 
|         |           "Počítač SHARP  | 
|         |           MZ-800 a        | 
|         |           emulátory""     | 

mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)


|         |                           | 
|---------+---------------------------> 
  >--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------| 
  |                                                                                                                               | 
  |        Komu:    "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
<sharpemu@pandora.cz>                                         | 
  |        Kopie:                                                                                                                 | 
  |        Předmět: Re: NIPOS 0.17                                                                                                | 
  |                                                                                                                               | 
  |                                                                                                                               | 
  >--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------| 
 
 
 
Super Marku, take ho rad vyzkousim - konecne snad diky nemu dodelam do 
emulatoru i podporu Peziku jineho nez 512 K. Jenom jedno upozorneni - Roman 
mi rikal, ze 256 K Pezik by se mel nachazet od adresy E8 do adresy EC 
 
 
 
Zdenek 
 
P.S.: Jak to vypada s vyvojem podpory FAT pod NIPOSem ? 
 ----- Original Message ----- 
 From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) 
 To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
 Sent: Monday, June 23, 2003 1:12 PM 
 Subject: NIPOS 0.17 
 
 
 
 Ahojte, 
 
 
 
 Prvy krat posielam NIPOS pramo do konferencie, dufam ze nikto mi to nebude 
 mat za zle. Novinkou je hlavne podpora RD PEZIK o kapacite  256 alebo 
 512kB. Zatial som to odskusal iba v emulatore, ale potreboval by som 
 nejakeho dobrovolnika, ktory by mi to vyskusal na realnom PEZIKovi, 
 nakolko PEZIK nevlastnim (nie je potrebne mat FD ani HD, NIPOS je schopny 
 prace aj so solo ramdiskom, typ PEZIK alebo SRAM. Zial, NIPOS vyzaduje 
 32kB videoram, bez nej NIPOS nenastartuje). 
 
 Majte sa pekne, tesim sa na spetnu vazbu. 
 
 Marek. 
  ----- Original Message ----- 
   From: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) 
  To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
  Sent: Monday, June 23, 2003 12:49 PM 
  Subject: ad. File system 
 
 

25.10.2009
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  Ahoj, 
 
  v konferenci Speccy (tady na Pandore) prave zuri "flame war" na tema 
  File sytem pro Spectrum (viz. ukazka dole). 
  Pocitam, ze neco takoveho nam nehrozi (nekdy je mensi pocet uzivatelu 
  vyhodou ;) 
 
 
  zdravi 
 
  zelez 
 
  PS: Divide je 16ti bitovy radic HDD pro Speccy 
  PPS: porad jeste jsem nerozchodil svou EPROM vypalovacku, takze 
  zatim zadne vysledky s testovanim noveho HDD Interface. Je na tom 
  nekdo lepe ? 
 
  ------------------------------------------------------------- 
 
  kopirovany e-mail   : 
 
      Předmět (Subject):  Re: fs (bylo Divide TAP a Z80) 
      Datum (Date):  23. červen 2003, Po 10:36 
      Od (From):  MTs (speccy@pandora.cz) <mts.zxs@tiscali.cz>  přidat 
  e-mail do adresáře > 
 
      Komu (To):  Konference "ZX Spectrum" <speccy@pandora.cz> 
 
 
 
  >Od: "Tritol (speccy@pandora.cz)" <lblaha@mistral.cz> 
  >Odesláno: neděle 22.06.03 18:41:50 
 
  >Soubor na Speccy ma trochu vic 
  >vlastnosti, nez je DOS FATxx schopna pojmout. Na snapy, tapky, gify, 
  >samply a 
  >ja nevim co jeste to staci, ale na klasicke "paskove" soubory ne. 
  >Proto se 
  >kdysi domuluvilo SFS (Spectrum File System), ale jisti lide jsou 
  >megalomani 
  >(zdravim Busyho :), takze napsat implementaci full SFS je horsi jak 
  >podpora FAT32 :). 
 
  Tritole (a ostatni zastanci speccyfickeho FS), ja ti (vam) garantuju, 
  ze 
  MS-DOS a FAT16 JE I PRO SPECCY SOUBORY PLNE POUZITELNY A Z A D N Y 
  UDAJ 
  O SOUBORU SE NEZTRATI. Ne nezblaznil jsem se. Hned vysvetlim: 
  v DIR je pro info o souboru vyhrazeno 32 bytes, z toho 10 je ale 
  uplne volnych 
  (Win to pouzivaji ale to je mozne ignorovat...). A ted pozor :) tech 
  info 
  o souboru, ktere bychom jeste navic k tem 22 bytes potrebovali je 6 
  (slovy 
  SEST) bytes - start adresa, delka bez promennych, body flag, atributy 

25.10.2009
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  (HSPARWED). 
  Takze se to tam v pohode vleze! 
 
  A co tim docilime? Ze muzu vzit HDD, vrazit ho do PC a OS mi to 
  sezere i 
  s navijakem = soubory budu mit citelne. Akorat bychom se museli 
  smirit s 
  tim, ze na PC by bylo mozne "pouze" cist a zapisovat. Prepisovat by 
  (asi 
  - nevim jiste) neslo (prepisem souboru by nejspis zmizlo tech 6 bytes 
  v 
  DIR). Kopirovat by slo, ovsem pouze s programem, ktery kopiruje vsech 
  tech 
  32 bytes s DIR. 
 
  Dokonce i ve Win by to mohlo chodit, ony sice tech 10 bytes pouzivaji 
  (podpora 
  dlouhych jmen), ale kdyz pouzijeme spravnych 6 bytes (resp. ten 
  klicovy 
  byte, ktery urcuje, ze soubor ma dlouhe jmeno, nechali nulovy), tak 
  to pobezi. 
 
  Jeste (pro uplnost) jak na to se jmenem souboru. MS-DOS to ma takto: 
  offset 
  0-7 jmeno 
  8-10 pripona 
 
  No a my bychom udelali toto: 
  offset 
  0-9 jmeno 
  10 pripona 
 
 
  No a taky jsem pro FAT16. Za prve je jednodussi (pri tvorbe OS na 
  Speccy) 
  a za druhe kdykoliv se z ni da celkem jednoduchym zpusobem udelat 
  FAT32. 
 
  Premyslejte o tom. 
 
  MTs 
 
  PS: Procital jsem si ten SFS od Busyho. Je fakt skvely, ale nezlobte 
  se 
  na me, pro OS, ktery se musi vejit do pameti ZXS, je to rek bych 
  nerealizovatelne. 
  A i kdyby to nejaky maniak (to neni narazka na tebe Shreku :) 
  dokazal, tak 
  na PC si bez specialnich programu ani neskrtnem. My bychom se meli 
  snazit 
  o lehkou prenositelnost dat a ne vymyslet furt neco noveho (viz. MDOS 
  - 
  kdyby byli co k cemu, tak uz tenkrat pouzili MS-DOS a FAT12 s 
  upravami, 
  jake jsem popsal vyse a dneska bychom nepotrebovali ani MFC ani EIM). 

25.10.2009



 
  ______________________________________________________________________ 
  Reklama: 
  Za surfování po internetu dostávat odměny - to je nový 
  http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=55053%26url=http://club.razdva.cz/ 
 
 
  -- 
  Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz -> 
  http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.html 
 
 
 -- 
 Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na Mobil.cz! 
 
 
 
 --- 
 Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
 Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
 Verze: 6.0.491 / Virová báze: 290 - datum vydání: 18.6.2003 
 
 
-- 
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na Mobil.cz! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--  
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz -> 
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.html 

--  
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na 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 

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 2. července 2003 8:14
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: první vlaštovka ve stavbě IDE16

25.10.2009

Ahoj Petře, 
  
když mi popíšeš způsob komunikace s HDD (popis portů, zápis/čtení 1 bytu), rád ti testovací program v 
MZF sesmolím - respektive bych mohl dokončit i můj prehistorický HDD-TEST.MZF se kterým jsem 
zkoušel první kousek MZ-IDE pripojený k Sharpovi :-) 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Wednesday, July 02, 2003 9:05 AM 
Subject: první vlaštovka ve stavbě IDE16 
 
Tož trochu snahy po dlouhé 
době! 
Na obrázcích je vidět něco 
z toho, co bude nutné ke 
stavbě prototypu IDE16: 
IC F543 od Pavla Železa, 
konektor 40pin-male, 
torzo SCSI-50pin kabelu 
neboli Žydkoidní MZbus-direct. 
Prototyp bude napíchnut přímo 
do MB Sharpa, proto bych uvítal, 
kdyby byl testovací prográmek 
určen pro spouštění z kazety 
IPL loaderem. 
Vylíhne se v některé šikovné 
hlavě? 

Petr de Zviqov 

--  
Neuvěřitelná sleva 40 % na počítačovou literaturu! 
Časově omezená Letní akce na KNIHY.iDNES.CZ - počítačová literatura s neopakovatelnou 
slevou 40 %! Udělejte si radost a kupte si levně kvalitní knihu! 
Více najdete na http://knihy.idnes.cz/. ... 
... 
... 
... 
... 
Letní akce knihy.iDNES.cz.  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.495 / Virová báze: 294 - datum vydání: 30.6.2003 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://knihy.idnes.cz/
http://www.grisoft.cz


--  
Neuvěřitelná sleva 40 % na počítačovou literaturu! 
Časově omezená Letní akce na KNIHY.iDNES.CZ - počítačová literatura s neopakovatelnou slevou 
40 %! Udělejte si radost a kupte si levně kvalitní knihu! 
Více najdete na http://knihy.idnes.cz/. ... 
... 
... 
... 
... 
Letní akce 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 

25.10.2009

http://knihy.idnes.cz/
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 23. června 2003 14:39
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: NIPOS 0.17

25.10.2009

Super Marku, take ho rad vyzkousim - konecne snad diky nemu dodelam do emulatoru i podporu Peziku 
jineho nez 512 K. Jenom jedno upozorneni - Roman mi rikal, ze 256 K Pezik by se mel nachazet od 
adresy E8 do adresy EC 
  
Zdenek 
  
P.S.: Jak to vypada s vyvojem podpory FAT pod NIPOSem ? 

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, June 23, 2003 1:12 PM 
Subject: NIPOS 0.17 
 
Ahojte, 
  
Prvy krat posielam NIPOS pramo do konferencie, dufam ze nikto mi to nebude mat za zle. Novinkou je hlavne 
podpora RD PEZIK o kapacite  256 alebo 512kB. Zatial som to odskusal iba v emulatore, ale potreboval by som 
nejakeho dobrovolnika, ktory by mi to vyskusal na realnom PEZIKovi, nakolko PEZIK nevlastnim (nie je 
potrebne mat FD ani HD, NIPOS je schopny prace aj so solo ramdiskom, typ PEZIK alebo SRAM. Zial, NIPOS 
vyzaduje 32kB videoram, bez nej NIPOS nenastartuje). 
  
Majte sa pekne, tesim sa na spetnu vazbu. 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
 From: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, June 23, 2003 12:49 PM 
Subject: ad. File system 
 
 
Ahoj, 
 
v konferenci Speccy (tady na Pandore) prave zuri "flame war" na tema 
File sytem pro Spectrum (viz. ukazka dole). 
Pocitam, ze neco takoveho nam nehrozi (nekdy je mensi pocet uzivatelu 
vyhodou ;)  
 
 
zdravi 
 
zelez 
 
PS: Divide je 16ti bitovy radic HDD pro Speccy 
PPS: porad jeste jsem nerozchodil svou EPROM vypalovacku, takze 
zatim zadne vysledky s testovanim noveho HDD Interface. Je na tom 
nekdo lepe ? 
 
------------------------------------------------------------- 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:(sharpemu@pandora.cz)


 
kopirovany e-mail   : 
  
    Předmět (Subject):  Re: fs (bylo Divide TAP a Z80)  
    Datum (Date):  23. červen 2003, Po 10:36  
    Od (From):  MTs (speccy@pandora.cz) <mts.zxs@tiscali.cz>  přidat 
e-mail do adresáře >   
  
    Komu (To):  Konference "ZX Spectrum" <speccy@pandora.cz>  
      
  
 
>Od: "Tritol (speccy@pandora.cz)" <lblaha@mistral.cz>  
>Odesláno: neděle 22.06.03 18:41:50  
 
>Soubor na Speccy ma trochu vic  
>vlastnosti, nez je DOS FATxx schopna pojmout. Na snapy, tapky, gify, 
>samply a  
>ja nevim co jeste to staci, ale na klasicke "paskove" soubory ne.  
>Proto se  
>kdysi domuluvilo SFS (Spectrum File System), ale jisti lide jsou  
>megalomani  
>(zdravim Busyho :), takze napsat implementaci full SFS je horsi jak  
>podpora FAT32 :).  
 
Tritole (a ostatni zastanci speccyfickeho FS), ja ti (vam) garantuju, 
ze  
MS-DOS a FAT16 JE I PRO SPECCY SOUBORY PLNE POUZITELNY A Z A D N Y 
UDAJ  
O SOUBORU SE NEZTRATI. Ne nezblaznil jsem se. Hned vysvetlim:  
v DIR je pro info o souboru vyhrazeno 32 bytes, z toho 10 je ale 
uplne volnych  
(Win to pouzivaji ale to je mozne ignorovat...). A ted pozor :) tech 
info  
o souboru, ktere bychom jeste navic k tem 22 bytes potrebovali je 6 
(slovy  
SEST) bytes - start adresa, delka bez promennych, body flag, atributy 
(HSPARWED).  
Takze se to tam v pohode vleze!  
 
A co tim docilime? Ze muzu vzit HDD, vrazit ho do PC a OS mi to 
sezere i  
s navijakem = soubory budu mit citelne. Akorat bychom se museli 
smirit s  
tim, ze na PC by bylo mozne "pouze" cist a zapisovat. Prepisovat by 
(asi  
- nevim jiste) neslo (prepisem souboru by nejspis zmizlo tech 6 bytes 
v  
DIR). Kopirovat by slo, ovsem pouze s programem, ktery kopiruje vsech 
tech  
32 bytes s DIR.  
 
Dokonce i ve Win by to mohlo chodit, ony sice tech 10 bytes pouzivaji 
(podpora  
dlouhych jmen), ale kdyz pouzijeme spravnych 6 bytes (resp. ten 
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klicovy  
byte, ktery urcuje, ze soubor ma dlouhe jmeno, nechali nulovy), tak 
to pobezi.  
 
Jeste (pro uplnost) jak na to se jmenem souboru. MS-DOS to ma takto:  
offset  
0-7 jmeno  
8-10 pripona  
 
No a my bychom udelali toto:  
offset  
0-9 jmeno  
10 pripona  
 
 
No a taky jsem pro FAT16. Za prve je jednodussi (pri tvorbe OS na 
Speccy)  
a za druhe kdykoliv se z ni da celkem jednoduchym zpusobem udelat 
FAT32.  
 
Premyslejte o tom.  
 
MTs  
 
PS: Procital jsem si ten SFS od Busyho. Je fakt skvely, ale nezlobte 
se  
na me, pro OS, ktery se musi vejit do pameti ZXS, je to rek bych 
nerealizovatelne.  
A i kdyby to nejaky maniak (to neni narazka na tebe Shreku :) 
dokazal, tak  
na PC si bez specialnich programu ani neskrtnem. My bychom se meli 
snazit  
o lehkou prenositelnost dat a ne vymyslet furt neco noveho (viz. MDOS 
-  
kdyby byli co k cemu, tak uz tenkrat pouzili MS-DOS a FAT12 s 
upravami,  
jake jsem popsal vyse a dneska bychom nepotrebovali ani MFC ani EIM). 
 
______________________________________________________________________ 
Reklama: 
Za surfování po internetu dostávat odměny - to je nový http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?
instance=55053%26url=http://club.razdva.cz/ 
 
--  
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz -> 
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.html 

--  
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na Mobil.cz!  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.491 / Virová báze: 290 - datum vydání: 18.6.2003 

25.10.2009
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--  
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na 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 

25.10.2009

http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 23. června 2003 12:25
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: jsou i jiné hledané

25.10.2009

Dobrá práce milý Watsone, 
já bych měl taky jeden námět k pátrání, jmenovalo se to Arkanoids 
(daleko před stejnojmennou hrou na PC) a dělal ji nějaký Slovák 
Maroš Madač (nebo Hadač nebo tak nějak). Už si nepamatuju, 
jestli to byla hra pro 700 nebo 800 režim, ale měla spoustu kol a 
nevypadala vůbec špatně! 

Horší je to s postupem Hw aktivit, příspěvek J. K. o pamětech do RD mi dal novou inspiraci. 
Všechno se ale bohužel zpozdí. 

Petr de Zviqov 

--  
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 23. června 2003 12:28
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: jsou i jiné hledané

25.10.2009

Arkanoids (byli delani v rezimu 700) se mi doma na disku vali take :-) Jestli si na to vzpomenu, tak je zitra 
poslu 

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, June 23, 2003 1:24 PM 
Subject: jsou i jiné hledané 
 
Dobrá práce milý Watsone, 
já bych měl taky jeden námět k pátrání, jmenovalo se to Arkanoids 
(daleko před stejnojmennou hrou na PC) a dělal ji nějaký Slovák 
Maroš Madač (nebo Hadač nebo tak nějak). Už si nepamatuju, 
jestli to byla hra pro 700 nebo 800 režim, ale měla spoustu kol a 
nevypadala vůbec špatně! 

Horší je to s postupem Hw aktivit, příspěvek J. K. o pamětech do RD mi dal novou inspiraci. 
Všechno se ale bohužel zpozdí. 

Petr de Zviqov 

--  
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na Mobil.cz!  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.491 / Virová báze: 290 - datum vydání: 18.6.2003 

--  
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na 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:(sharpemu@pandora.cz)
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Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 23. června 2003 16:48
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: NIPOS 0.17

25.10.2009

Ahoj Zdenku, 
  
256kB PEZIK sa standartne osadzuje na adresy EC..EF, pri rozsireni na 512kB sa osadzuju aj adresy E8..EB (aspon 
ja som mal kedysi takto osadeny PEZIK). Viem ze logickejsie by bolo osadzovat PEZIK od adresy E8, adresa EC 
bola zrejme volena s ohladom na mozny konflikt s ROM kartou. NIPOS mozem pripadne dorobit tak, aby 
autodetekoval obidve verzie PEZIKu 256kB, osadene bud na adresach EC..EF alebo na adresach E8..EB. 
Mimochodom, Lamac adresuje PEZIK tiez tak, ze stranky 0..3 adresuje na EC..EF, a stranky 4..7 adresuje na 
E8..EB. 
  
Mozno by som niekde vyhrabal aj schemu PEZIKu, ale mam to tusim pod Softwarom ORCAD z 80tych rokov. 
  
Marek. 
  
P.S.: Pokrok vo FAT systeme je v HISTORY.TXT - zatial som dospel iba do stadia rutin pre citanie a zapis FAT 
tabulky (FAT12/FAT16). Je pred nami este dlha cesta... 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, June 23, 2003 3:39 PM 
Subject: Re: NIPOS 0.17 
 
Super Marku, take ho rad vyzkousim - konecne snad diky nemu dodelam do emulatoru i podporu 
Peziku jineho nez 512 K. Jenom jedno upozorneni - Roman mi rikal, ze 256 K Pezik by se mel nachazet 
od adresy E8 do adresy EC 
  
Zdenek 
  
P.S.: Jak to vypada s vyvojem podpory FAT pod NIPOSem ? 

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, June 23, 2003 1:12 PM 
Subject: NIPOS 0.17 
 
Ahojte, 
  
Prvy krat posielam NIPOS pramo do konferencie, dufam ze nikto mi to nebude mat za zle. Novinkou je hlavne 
podpora RD PEZIK o kapacite  256 alebo 512kB. Zatial som to odskusal iba v emulatore, ale potreboval by 
som nejakeho dobrovolnika, ktory by mi to vyskusal na realnom PEZIKovi, nakolko PEZIK nevlastnim (nie je 
potrebne mat FD ani HD, NIPOS je schopny prace aj so solo ramdiskom, typ PEZIK alebo SRAM. Zial, NIPOS 
vyzaduje 32kB videoram, bez nej NIPOS nenastartuje). 
  
Majte sa pekne, tesim sa na spetnu vazbu. 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
 From: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, June 23, 2003 12:49 PM 
Subject: ad. File system 
 

mailto:smihla@ceit.sk
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Ahoj, 
 
v konferenci Speccy (tady na Pandore) prave zuri "flame war" na tema 
File sytem pro Spectrum (viz. ukazka dole). 
Pocitam, ze neco takoveho nam nehrozi (nekdy je mensi pocet uzivatelu 
vyhodou ;)  
 
 
zdravi 
 
zelez 
 
PS: Divide je 16ti bitovy radic HDD pro Speccy 
PPS: porad jeste jsem nerozchodil svou EPROM vypalovacku, takze 
zatim zadne vysledky s testovanim noveho HDD Interface. Je na tom 
nekdo lepe ? 
 
------------------------------------------------------------- 
 
kopirovany e-mail   : 
  
    Předmět (Subject):  Re: fs (bylo Divide TAP a Z80)  
    Datum (Date):  23. červen 2003, Po 10:36  
    Od (From):  MTs (speccy@pandora.cz) <mts.zxs@tiscali.cz>  přidat 
e-mail do adresáře >   
  
    Komu (To):  Konference "ZX Spectrum" <speccy@pandora.cz>  
      
  
 
>Od: "Tritol (speccy@pandora.cz)" <lblaha@mistral.cz>  
>Odesláno: neděle 22.06.03 18:41:50  
 
>Soubor na Speccy ma trochu vic  
>vlastnosti, nez je DOS FATxx schopna pojmout. Na snapy, tapky, gify, 
>samply a  
>ja nevim co jeste to staci, ale na klasicke "paskove" soubory ne.  
>Proto se  
>kdysi domuluvilo SFS (Spectrum File System), ale jisti lide jsou  
>megalomani  
>(zdravim Busyho :), takze napsat implementaci full SFS je horsi jak  
>podpora FAT32 :).  
 
Tritole (a ostatni zastanci speccyfickeho FS), ja ti (vam) garantuju, 
ze  
MS-DOS a FAT16 JE I PRO SPECCY SOUBORY PLNE POUZITELNY A Z A D N Y 
UDAJ  
O SOUBORU SE NEZTRATI. Ne nezblaznil jsem se. Hned vysvetlim:  
v DIR je pro info o souboru vyhrazeno 32 bytes, z toho 10 je ale 
uplne volnych  
(Win to pouzivaji ale to je mozne ignorovat...). A ted pozor :) tech 
info  
o souboru, ktere bychom jeste navic k tem 22 bytes potrebovali je 6 
(slovy  
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SEST) bytes - start adresa, delka bez promennych, body flag, atributy 
(HSPARWED).  
Takze se to tam v pohode vleze!  
 
A co tim docilime? Ze muzu vzit HDD, vrazit ho do PC a OS mi to 
sezere i  
s navijakem = soubory budu mit citelne. Akorat bychom se museli 
smirit s  
tim, ze na PC by bylo mozne "pouze" cist a zapisovat. Prepisovat by 
(asi  
- nevim jiste) neslo (prepisem souboru by nejspis zmizlo tech 6 bytes 
v  
DIR). Kopirovat by slo, ovsem pouze s programem, ktery kopiruje vsech 
tech  
32 bytes s DIR.  
 
Dokonce i ve Win by to mohlo chodit, ony sice tech 10 bytes pouzivaji 
(podpora  
dlouhych jmen), ale kdyz pouzijeme spravnych 6 bytes (resp. ten 
klicovy  
byte, ktery urcuje, ze soubor ma dlouhe jmeno, nechali nulovy), tak 
to pobezi.  
 
Jeste (pro uplnost) jak na to se jmenem souboru. MS-DOS to ma takto:  
offset  
0-7 jmeno  
8-10 pripona  
 
No a my bychom udelali toto:  
offset  
0-9 jmeno  
10 pripona  
 
 
No a taky jsem pro FAT16. Za prve je jednodussi (pri tvorbe OS na 
Speccy)  
a za druhe kdykoliv se z ni da celkem jednoduchym zpusobem udelat 
FAT32.  
 
Premyslejte o tom.  
 
MTs  
 
PS: Procital jsem si ten SFS od Busyho. Je fakt skvely, ale nezlobte 
se  
na me, pro OS, ktery se musi vejit do pameti ZXS, je to rek bych 
nerealizovatelne.  
A i kdyby to nejaky maniak (to neni narazka na tebe Shreku :) 
dokazal, tak  
na PC si bez specialnich programu ani neskrtnem. My bychom se meli 
snazit  
o lehkou prenositelnost dat a ne vymyslet furt neco noveho (viz. MDOS 
-  
kdyby byli co k cemu, tak uz tenkrat pouzili MS-DOS a FAT12 s 
upravami,  

25.10.2009



jake jsem popsal vyse a dneska bychom nepotrebovali ani MFC ani EIM). 
 
______________________________________________________________________ 
Reklama: 
Za surfování po internetu dostávat odměny - to je nový http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?
instance=55053%26url=http://club.razdva.cz/ 
 
--  
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz -> 
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.html 

--  
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na Mobil.cz!  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.491 / Virová báze: 290 - datum vydání: 18.6.2003 

--  
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na Mobil.cz!  

--  
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na 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: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 19. června 2003 9:41
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: po letech jsem zapnul Sharpa...

25.10.2009

Tož je to zřejmé: 
-pokud Sharp po nahrátí programu resetuje a motor 
jede dál, jedná se o program pro Basic (má 
startovací adresu 0000h), proto ten restart počítače 
-pokud se program nahrál, motor zastavil a 
obrazovka zčernala, jedná se o špatně nastavený 
DIP přepínač na zadní straně počítače, tento nic 
fyzicky nenastavuje, jak jsem se v mládí domníval 
(režim MZ-700/800) 
ideální je poloha ON (snad se nepletu), podle 
firemního manuálu je to režim MZ-700, programy 
v něm běžící fungují ihned, pracuje-li program v 
grafice MZ-800, změní režim displeje sám (I/O 
instrukcí na port CEh) 
-přenos programu z kazety do PC může být 
realizován např. externím kaze'tákem, jehož výstup 
je připojen do "LINE" zvukové karty. Program 
SoundStream z balíku EasyCD5 pak uloží do 
WAVu audio podobu MZ programu, konverze 
v emulátoru WAV --> MZF je dostupná 

existují i jiné způsoby např. přenos dat přes 
disketu (řadič+ mechanika u Sharpa ovšem 
podmínkou) 

program Turbo Copy rozliší zda je o BASICový 
program (má typ 05), aby se předešlo zmatkům, 
doporučuju mít pro takové programy sólo kazetu 

Petr de Zviqov 

--  
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 19. června 2003 9:56
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: o prototypu 16bit IDE

25.10.2009

Reaguju na podnět Zdeňka Adlera, zatím je situace 
taková, že se věnuju spíš servisu auta a nezbytné 
údržbě okolo našeho "pseudočinžáku". 
Chybí mi konektory "zásuvka na kabel --> přímý 
konektor řadiče", proto jsem sáhnul k alternativě 
"kus starého SCSI kabelu", do počítače jde 50pin 
konektor a druhý konec rovnou do prototypu. 
Problém je, kde naprogramovat EPROM (mám tip 
na jednu firmu v místě zaměstnání), taky je otázka 
testování s vhodným programem (nemám nic). 

O ramdisku napíšu samostatný příspěvek. 

Petr de Zviqov 

--  
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [jarspa@atlas.cz]
Odesláno: 20. června 2003 20:24
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: HD 500 MB

25.10.2009

Zdeňku, snad mě nezkritizuješ, že tahle konference o něčem jiném než inzertní služba. Ale ono to se Sharpem také 
trošku souvisí. Mám notebook s HD 200 MB, což je po OS Windows 95 poněkud málo a potřeboval bych získat 
alespoň půlgigabajtový HD, přičemž ten 200 megový by se pak hodil k připravovanému připojení na Sharpa. V 
bazarech jsem na takový HD nenarazil, spíše se na mě dívali, jako kdybych spadl z Měsíce, když jsem se dotazoval 
na takovou starožitnost. V jednom bazaru mi nabídli HD 1,2 GB, dokonce ho v notebooku odskoušeli, ale notebook 
s "čtyřistaosmdesátšetkou" ho nezvládne; maximální kapacita prý může být jen ten půl giga. Komu se válí podobná 
věcička o rozměru 70×102×20 mm na dně v šuplíku, prosím o nabídku. Je možná i výměna za téměř nepoužívaný 
CD ROM DRIVE CHA-50 s původní pečetí nebo tuto CD ROM o standardním rozměru 198×145×40 mm vyměním 
za "kratší" typ 170 mm (to je také důvod, proč tu 198 mm dlouhou CD ROM nabízím; nevejde se mi do šuplíku a 
aby 3 cm vyčuhovala před přední stěnu skříně se mi zdá poněkud zvrácené). Prosím, ozvěte se, nemusí to být přes 
Pandoru, ale přímo na mou adresu. 
  
Zdraví Jára Špaček 

--  
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:jarspa@atlas.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 18. června 2003 13:35
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZunity RIP

25.10.2009

Doufám, že zdrojáky stránek zůstanou někde archivovány. Byly vytvořeny celkem solidně, mají 
historickou hodnotu (tuto poznámku směřuju i na M. Hajdu). Nemám rád, když se likviduje 
něco, co mělo smysl a zabralo lidem čas (platí globálně). 

Petr de Zviqov 

--  
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 18. června 2003 13:54
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZunity RIP

25.10.2009

Ahoj Petre, 
  
jen tak ze zvedavosti se te zeptam, jak uz jsi daleko se stavbou 16-bitoveho IDE. Uz mne totiz zacinaji 
svrbet prsty a rad bych se do nej take pustil :-) 
Jinak k ramdisku ktery by bylo vhodne integrovat soucasne s radicem HDD - prosel jsem nabidku GM 
electronics kde maji CMOS SRAM 512K x 8 (typ 628512-70), ktere by se hodily naprosto perfektne! 
Nevyhodou je jejich cena 215 Kc, ale zase mi to prijde akceptovatelne, hlavne by to usetrilo plno 
integrovanych obvodu (at uz oproti verzi s DRAM, nebo i SRAM 64K x 8). K dostani je tento obvod i v 
SMD provedeni, ktere mne laka jeste vic :-) 
  
Zdenek 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.490 / Virová báze: 289 - datum vydání: 16.6.2003 

--  
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na 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:(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: 23. června 2003 12:13
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: NIPOS 0.17
Přílohy: HISTORY.TXT; NIPOS017.MZF

25.10.2009

Ahojte, 
  
Prvy krat posielam NIPOS pramo do konferencie, dufam ze nikto mi to nebude mat za zle. Novinkou je hlavne 
podpora RD PEZIK o kapacite  256 alebo 512kB. Zatial som to odskusal iba v emulatore, ale potreboval by som 
nejakeho dobrovolnika, ktory by mi to vyskusal na realnom PEZIKovi, nakolko PEZIK nevlastnim (nie je potrebne 
mat FD ani HD, NIPOS je schopny prace aj so solo ramdiskom, typ PEZIK alebo SRAM. Zial, NIPOS vyzaduje 
32kB videoram, bez nej NIPOS nenastartuje). 
  
Majte sa pekne, tesim sa na spetnu vazbu. 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
 From: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, June 23, 2003 12:49 PM 
Subject: ad. File system 
 
 
Ahoj, 
 
v konferenci Speccy (tady na Pandore) prave zuri "flame war" na tema 
File sytem pro Spectrum (viz. ukazka dole). 
Pocitam, ze neco takoveho nam nehrozi (nekdy je mensi pocet uzivatelu 
vyhodou ;)  
 
 
zdravi 
 
zelez 
 
PS: Divide je 16ti bitovy radic HDD pro Speccy 
PPS: porad jeste jsem nerozchodil svou EPROM vypalovacku, takze 
zatim zadne vysledky s testovanim noveho HDD Interface. Je na tom 
nekdo lepe ? 
 
------------------------------------------------------------- 
 
kopirovany e-mail   : 
  
    Předmět (Subject):  Re: fs (bylo Divide TAP a Z80)  
    Datum (Date):  23. červen 2003, Po 10:36  
    Od (From):  MTs (speccy@pandora.cz) <mts.zxs@tiscali.cz>  přidat 
e-mail do adresáře >   
  
    Komu (To):  Konference "ZX Spectrum" <speccy@pandora.cz>  
      
  
 

mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:speccy@pandora.cz
mailto:mts.zxs@tiscali.cz
mailto:speccy@pandora.cz


>Od: "Tritol (speccy@pandora.cz)" <lblaha@mistral.cz>  
>Odesláno: neděle 22.06.03 18:41:50  
 
>Soubor na Speccy ma trochu vic  
>vlastnosti, nez je DOS FATxx schopna pojmout. Na snapy, tapky, gify, 
>samply a  
>ja nevim co jeste to staci, ale na klasicke "paskove" soubory ne.  
>Proto se  
>kdysi domuluvilo SFS (Spectrum File System), ale jisti lide jsou  
>megalomani  
>(zdravim Busyho :), takze napsat implementaci full SFS je horsi jak  
>podpora FAT32 :).  
 
Tritole (a ostatni zastanci speccyfickeho FS), ja ti (vam) garantuju, 
ze  
MS-DOS a FAT16 JE I PRO SPECCY SOUBORY PLNE POUZITELNY A Z A D N Y 
UDAJ  
O SOUBORU SE NEZTRATI. Ne nezblaznil jsem se. Hned vysvetlim:  
v DIR je pro info o souboru vyhrazeno 32 bytes, z toho 10 je ale 
uplne volnych  
(Win to pouzivaji ale to je mozne ignorovat...). A ted pozor :) tech 
info  
o souboru, ktere bychom jeste navic k tem 22 bytes potrebovali je 6 
(slovy  
SEST) bytes - start adresa, delka bez promennych, body flag, atributy 
(HSPARWED).  
Takze se to tam v pohode vleze!  
 
A co tim docilime? Ze muzu vzit HDD, vrazit ho do PC a OS mi to 
sezere i  
s navijakem = soubory budu mit citelne. Akorat bychom se museli 
smirit s  
tim, ze na PC by bylo mozne "pouze" cist a zapisovat. Prepisovat by 
(asi  
- nevim jiste) neslo (prepisem souboru by nejspis zmizlo tech 6 bytes 
v  
DIR). Kopirovat by slo, ovsem pouze s programem, ktery kopiruje vsech 
tech  
32 bytes s DIR.  
 
Dokonce i ve Win by to mohlo chodit, ony sice tech 10 bytes pouzivaji 
(podpora  
dlouhych jmen), ale kdyz pouzijeme spravnych 6 bytes (resp. ten 
klicovy  
byte, ktery urcuje, ze soubor ma dlouhe jmeno, nechali nulovy), tak 
to pobezi.  
 
Jeste (pro uplnost) jak na to se jmenem souboru. MS-DOS to ma takto:  
offset  
0-7 jmeno  
8-10 pripona  
 
No a my bychom udelali toto:  
offset  
0-9 jmeno  

25.10.2009

mailto:speccy@pandora.cz
mailto:lblaha@mistral.cz


10 pripona  
 
 
No a taky jsem pro FAT16. Za prve je jednodussi (pri tvorbe OS na 
Speccy)  
a za druhe kdykoliv se z ni da celkem jednoduchym zpusobem udelat 
FAT32.  
 
Premyslejte o tom.  
 
MTs  
 
PS: Procital jsem si ten SFS od Busyho. Je fakt skvely, ale nezlobte 
se  
na me, pro OS, ktery se musi vejit do pameti ZXS, je to rek bych 
nerealizovatelne.  
A i kdyby to nejaky maniak (to neni narazka na tebe Shreku :) 
dokazal, tak  
na PC si bez specialnich programu ani neskrtnem. My bychom se meli 
snazit  
o lehkou prenositelnost dat a ne vymyslet furt neco noveho (viz. MDOS 
-  
kdyby byli co k cemu, tak uz tenkrat pouzili MS-DOS a FAT12 s 
upravami,  
jake jsem popsal vyse a dneska bychom nepotrebovali ani MFC ani EIM). 
 
______________________________________________________________________ 
Reklama: 
Za surfování po internetu dostávat odměny - to je nový http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?
instance=55053%26url=http://club.razdva.cz/ 
 
--  
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz -> 
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.html 

--  
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na 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 

25.10.2009

http://ad2.seznam.cz/redir.cgi
http://club.razdva.cz/
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 13. června 2003 13:48
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: pomoc

25.10.2009

Ne, bohužel nedají - současně můžete nastavovat pouze 1 čtveřici barev - ostatní jsou nastaveny na 
default.... Jedině to řešit pomocí režimu 320x200x4A/B. Ale zkuste mi napsat, co potřebujete 
naprogramovat - třeba se najde i jiné řešení 
  
Zdenek 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.489 / Virová báze: 288 - datum vydání: 10.6.2003 

--  
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 13. června 2003 14:49
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: chybějící tabulka
Přílohy: Truth_table_V2_16bit_IDE_2ks_74F543.xls

25.10.2009

tady je ta tabulka do dekodéru 

--  
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 13. června 2003 14:07
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: pomoc

25.10.2009

Aha, ja myslel ze je to do nejakeho noveho dema pro MZ kde bude stmivani obrazovky :-)) Kazdopadne 
soucasne je mozne mit nastavenych jenom 5 palet na cernou (napr. kdyz budu mit zvolenu paletovou 
banku c.3 a v ni vsechny ctyri barvy na cernou, tak k nim pribyde i cerna barva na pozici 0....) 
Vim ale ze ale u spousty napr. uvodnich obrazku ke hram (ktere byly zkomprimovany v MZP) se 
postupovalo celkem zajimavym zpusobem - v modu 320x200x4 se nastavily vsechny palety na cernou, 
nasledne se do VRAM dekomprimoval obrazek, preplo se do modu 320x200x16 a nastavily se spravne 
palety - eliminovalo se tak postupne vykreslovani obrazku. Totez se pouzivalo i pred tim, kdyz se mazal 
obsah VRAM 
  
Zdenek 
  
  

----- Original Message -----  
From: Ing. Peter Benko (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Friday, June 13, 2003 2:52 PM 
Subject: RE: pomoc 
 
Ide mi iba o overenie funkčnosti práce s paletami nevedel som či robím chybu alebo je to vlastnosť MZ-
800 
Ale vďaka za odpoveď 
Peter Benko 
  
  

--  
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na Mobil.cz! 

--  
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na Mobil.cz!  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.489 / Virová báze: 288 - datum vydání: 10.6.2003 

--  
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Ing. Peter Benko (sharpemu@pandora.cz) [benko@dstg.sk]
Odesláno: 13. června 2003 13:52
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: pomoc

25.10.2009

Ide mi iba o overenie funkčnosti práce s paletami nevedel som či robím chybu alebo je to vlastnosť MZ-
800 
Ale vďaka za odpoveď 
Peter Benko 
  
  

--  
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na Mobil.cz! 

--  
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:benko@dstg.sk
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 13. června 2003 9:04
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: modifikace Eprom dekodéru

25.10.2009

Jelikož nemám doma funkční PC, tato nová verze 
obsahu Eprom dekodéru je ušita velmi rychle, je to 
pouze tabulka v Excelu, soubor 2732.bin předložený 
v dřívějším příspěvku by se musel upravit ručně. 
Myslím, že prototyp bude co nevidět, záleží na šikulech, kteří pomohou s tvorbou testovacího 
Sw. 

Petr de Zviqov 

--  
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 10. června 2003 11:52
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: vyhlašuju pauzu

25.10.2009

Jelikož mi na PC neseje zdroj a oprava počítače se chvilku protáhne, jsem nucen pozastavit 
bádání nad IDE 16bit. 
 
Zatím děvkuji Pavlu ž. za zaslané brouky, jeden z nich je sice částečně beznohý, ale pro účely 
testování to stačí. O šetrnějším způsobu preparování IC z desek bude můj některý příští 
příspěvek. 
 
Připomínám, že je nutné poopravit obsah Eprom 
dekodéru tj. /SELP=0 při 
 
AD0-AD7=79-7Fh s IORQ=0, /WR=1,/RD=1, B=xx 
 
AD0-AD7=78h s IORQ=0, /WR=1, /RD=1, 
B="druhý z bajtů datového přenosu" tj. AD8=0 
 
Snad budu funkční do konce týdne. 

Petr de Zviqov 

--  
Máte problém s mobilem? Zkuste poradnu na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 5. června 2003 7:47
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: korekce

25.10.2009

Začnu přemýšlet o úpravě obsahu Eprom 
(zatím). Pokud bude prototyp OK, pak se dá 
uvažovat o discích WD a jiných detailech. Ale 
nejprve to musí chodit. 
"Famfula! Jak to chodí?" 
"Chodí to výborně! Ale neseje to..." 
To je z filmu [Marečku, podejte mi pero!] 

Petr de Zviqov 

--  
Máte problém s mobilem? Zkuste poradnu na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 4. června 2003 18:32
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: sumářus reakcus

25.10.2009

Pozor - u 8bit IDE signal SELP predchadza signaly RD a WR (ide spolu s adr & IORQ)! Problem s Caviármi je 
zrejme v tom, že SELP cvičí pri každom IN OUT a predstih pred RD WR je asi prilis maly, aby sa zobudili jeho 
PADy (to je môj pohľad z pozície študovaného návrhára integrovaných obvodov... ;-) 
  
Už aby som pomaly začal portovať NIPOS pre 16 bit IDE... ;-))) 
  
Marek. 
  

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Wednesday, June 04, 2003 6:46 PM 
Subject: sumářus reakcus 
 
 
Tak jsem se zase pobavil... 
A my jsme hráli na Cimbály a všichni 
myši tancovali (zpíval M. Kocáb)... 
Tancovali a neuměli čísti. Pořád to 
opakuju, mé amatérské hrátky jsou jen 
pokusy o vytvoření vlastní desky, která 
bude (skoro) kompatibilní s 8 bitovým 
"MZ-standardem", jak je popsán "u Adlerů". 
Vedlejší produkt tohoto vývoje nikomu nenutím 
a univerzálnost pro všechna IDE zařízení a 
non-Sharp Z80 systémy nezaručuju. Jde o 
dosažení desky s minimem obvodů, téměř jako 
u LS10 verze. Aby to šlo s "tím naším", aspoň 
tak jak už bylo viděno. Všechno funkční 
navíc je úspěchem nežádaným a neočekávaným. 

Veškeré dětské nemoci a symptomy se mohou 
odladit při stavbě prototypu, OK, je-li 
nečistý způsob aktivovat /SELP disku 
současně s /RD nebo /WR, které jdou do HDD 
přímo (tak to u původní "simple_8_bit" verze 
bylo taky, jen jsem to doplnil), můžu zkusit 
alternativní způsoby: 

-/SELP se aktivuje už při 
 [adr. (78..7F) ^ IORQ=0] 
-signály /RD a /WR mohou vystupovat z Epromky 
 při /SELP trvale LOW 
-přechod /WR nebo /RD z [HIGH to LOW] se dá 
 o něco zpozdit zavedením zpětné vazby v Epromce, 
 budou-li z ní oba signály vystupovat 
-atd., je celá řada možností a stačí jen laborovat 
 s obsahem Eprom (a podle potřeby jinak zapojit 
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 selekční výstupy z ní, to při oživování prototypu 
 předpokládám) 
-asi málokdo si přečetl ten můj citát z filmu 
 Přelet nad kukačím hnízdem 

 
-měl bych zájem o jeden IC F543 od Pavla Železa, 
 pokud budou vypreparované z desek, dal by se i 
 poslat ve větší obálce, ale jak platiti? 

-tož to je asi tak vše 

Petr de Zviqov 

--  
Máte problém s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz 

--  
Máte problém s mobilem? Zkuste poradnu na 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 

25.10.2009

http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 4. června 2003 17:47
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: sumářus reakcus

25.10.2009

 
Tak jsem se zase pobavil... 
A my jsme hráli na Cimbály a všichni 
myši tancovali (zpíval M. Kocáb)... 
Tancovali a neuměli čísti. Pořád to 
opakuju, mé amatérské hrátky jsou jen 
pokusy o vytvoření vlastní desky, která 
bude (skoro) kompatibilní s 8 bitovým 
"MZ-standardem", jak je popsán "u Adlerů". 
Vedlejší produkt tohoto vývoje nikomu nenutím 
a univerzálnost pro všechna IDE zařízení a 
non-Sharp Z80 systémy nezaručuju. Jde o 
dosažení desky s minimem obvodů, téměř jako 
u LS10 verze. Aby to šlo s "tím naším", aspoň 
tak jak už bylo viděno. Všechno funkční 
navíc je úspěchem nežádaným a neočekávaným. 

Veškeré dětské nemoci a symptomy se mohou 
odladit při stavbě prototypu, OK, je-li 
nečistý způsob aktivovat /SELP disku 
současně s /RD nebo /WR, které jdou do HDD 
přímo (tak to u původní "simple_8_bit" verze 
bylo taky, jen jsem to doplnil), můžu zkusit 
alternativní způsoby: 

-/SELP se aktivuje už při 
 [adr. (78..7F) ^ IORQ=0] 
-signály /RD a /WR mohou vystupovat z Epromky 
 při /SELP trvale LOW 
-přechod /WR nebo /RD z [HIGH to LOW] se dá 
 o něco zpozdit zavedením zpětné vazby v Epromce, 
 budou-li z ní oba signály vystupovat 
-atd., je celá řada možností a stačí jen laborovat 
 s obsahem Eprom (a podle potřeby jinak zapojit 
 selekční výstupy z ní, to při oživování prototypu 
 předpokládám) 
-asi málokdo si přečetl ten můj citát z filmu 
 Přelet nad kukačím hnízdem 

 
-měl bych zájem o jeden IC F543 od Pavla Železa, 
 pokud budou vypreparované z desek, dal by se i 
 poslat ve větší obálce, ale jak platiti? 

-tož to je asi tak vše 

Petr de Zviqov 

--  
Máte problém s mobilem? Zkuste poradnu na 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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 4. června 2003 17:28
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Príslušenstvo k SHARPu

25.10.2009

Ahoj Lucky, 
  
ak Ti zvýši nejaký ten FD radič s podporou HD diskiet, tiež by som mal záujem z čisto programátorských dôvodov 
(aby som mal na čom testovať) - rád by som implementoval podporu HD diskiet do NIPOSu aj do FAT nadstavby, 
ktorú práve vyvíjam. Vlastním len 720 kB radič a zo zdravotných dôvodov si ho sám nedokážem prerobiť na 1,44 
MB. 
  
Akceptujem cenu do 250,- Sk. 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Ján Koštial (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, June 02, 2003 3:18 PM 
Subject: Príslušenstvo k SHARPu 
 
 
Ahojte, takže toto môžem dať do placu. 
(viď priložené fotky). 
 
3x radič FDD (originály podľa môjho návrhu - pracujú s HD disketami) - kompletné 
12 plošných spojov k RAM diskom - z toho 5 čiastočne osadených 
cca 200 pamäťových čipov 256kb rýchlosti 80-150ns (rôzni výrobcovia) 
k týmto RD a FDC dám komplet dokumentáciu (schéma, osadzovací plán, 
obrázky plošných spojov - filmy) 
 
1x radič FDD s čipom 8272 (nekompatibilný s WD2793) + upravená EPROM 
procesor Z80 (z pokazeného SHARP MZ-800) 
 
Najradšej by som to dal komplet niekomu, kto si po to príde do Bratislavy, 
alebo niekam inam. Často chodím na Liptov - takže to môže byť kdekoľvek po trase. 
 
Kto má záujem - ozvite sa. Navrhnite cenu. 
 
Ján Koštial. 
 
--  
Eurotel spousti placene textovky! -> 
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay 

--  
Máte problém s mobilem? Zkuste poradnu na 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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 4. června 2003 15:32
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Este k Zilogovym podnetom

25.10.2009

Ako som na to pozeral, napadlo ma, že miernou zmenou Petrovho zapojenia by išlo urobiť aj moderovanie signálow 
RD a WR: SELP by sa hodil natvrdo na zem a RD resp. WR by sa generovali z EPROM. 
  
Možno by sme takto rozbehali aj Caviáry...(?) 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Wednesday, June 04, 2003 9:38 AM 
Subject: Re: Re: strategie okolo prototypu 16bit IDE 
 
 
Ahoj, 
mam pro Vas nekolik novinek: 
 
- na svych boardech 386 jsem nasel celkem 19 ks cipu F543 (par je i v 
provedeni SMD) 
- v prodejnach v Praze se mi zatim nepodarilo tento IO sehnat 
- konektory "Samice 50" lze celkem snadno ziskat ze starych MBoardu 
samce 50 prodavaji. 
- v nekterych bazarech prodavaji kratke SIMMy za 5 Kc/kus :)) 
- paralelne s praci na Petrove radici HDD se pokousim pripojit k 
Sharpu i ZX radic P.Cimbala (Ziloga) - DivIDE 
foto na : http://home.tiscali.cz:8080/zelez/ 
 
ahoj Pavel 
 
 
 
PS: 
Zilog mel par podnetu k nasi verzi 16 bit radice. Jelikoz nejsem 
"hardwerista", posilam to sem: 
 
Zilog pise: 
... 
nemuzete pustit Z80kove /wr a /rd primo do HDD, pri 16bit zapisu disk 
prebira kazdy druhy cyklus, a zapisuje pri nem soucasnou i minule 
latchovanou hodnotu preci. 
 
Nehlede k tomu, primym propojenim /wr a /rd na disk vam opet nebudou 
chodit zadne westerny, a disky, s kterymi to pujde, zacnete pocitat 
na prstech 1 ruky. Disk NENI projektovan k tomu, aby do nej vedla 
komplet sbernice, a cyklus se aktivoval /cs0 ! Kdybyste videli, co 
disk pri aktivaci /cs0 dela, takto byste ho takhle asi netrapili ;). 
V podstate 'nabihaji' vnitrnosti jeho sbernicovych budicu, ktere jsou 
jinak v klidu. Nejlepsi je drzet disku aktivaci porad, a moderovat 
signaly /wr a /rd (tak to dela jedine divide). A kdyz uz aktivovat 

mailto:smihla@ceit.sk
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pres /cs0, tak ale tento signal MUSI predchazet sestupnym hranam na 
/wr i /rd, tj. nemuze byt z nich odvozovan epromkou. Leda tak z 
adresy, kterou z80 dava v predstihu. 
.... 
Prosim Petre, neber to jako utok na Tvou verzi radice, 
ale jako namet do diskuse. 
Jde nam prece vsem o stejnou vec ! 
 
bye 
zelez 
------------------------------------------------------------------- 
 
>  
> Priamy konektor do MZ slotu sa dá ľahko vyrobiť z obojstranného cuprextitu - pred kreslením ho 
treba párkrát zastrčiť do MZ slotu, aby sa naň odtlačili stopy po kontaktoch, potom už neni 
problém to presne obkresliť roztokom kolofónie v liehu. 
>  
> 40-pinový IDE samec sa dá relatívne lacno kúpiť v GM Electronic. 
>  
> Marek. 
>  
> P.S. Po otestovaní navrhujem integrovať IDE aspoň s RAMdiskom, krátkych SIMMov je plno v 
386 a starších 486... 
------------- 
>>   Mám jen jeden (zatím) obvod F543 Signetic, přesně takový jako na 
obrázku od Pavla Ž. Epromek  řady 27xxx mám spoustu (od 2732 do 
27512). 
 
______________________________________________________________________ 
Reklama: 
Dial-up nezemřel - s Contactel Bonus Clubem ožívá jako nikdy http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?
instance=55051%26url=http://club.razdva.cz/ 
 
--  
Eurotel spousti placene textovky! -> 
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay 

--  
Máte problém s mobilem? Zkuste poradnu na 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 

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 4. června 2003 15:04
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: strategie okolo prototypu 16bit IDE

25.10.2009

Ahoj, 
  
to s tým CS0 alias SELP je síce pravda, že musí ísť v predstihu pred RD resp. WR, ale myslím, že ani v Petrovom 
návrhu neni potrebné SELP odvodzovať z RD resp. WR, signaly RD a WR ale maju vplyv na smer toku cez F543, 
kvoli tomu zrejme idu do EPROM. Akurát treba dať pozor, aby samotné dáta do HDD išli v predstihu pred signálom 
WR a podobne dáta do MZ boli pripravené pred signálom RD. 
  
Co sa týka počtu chodivých versus nechodivých diskov / CF kariet, zatiaľ prevažná časť testovaných diskov a kariet 
s IDE8 chodila. 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Wednesday, June 04, 2003 9:38 AM 
Subject: Re: Re: strategie okolo prototypu 16bit IDE 
 
 
Ahoj, 
mam pro Vas nekolik novinek: 
 
- na svych boardech 386 jsem nasel celkem 19 ks cipu F543 (par je i v 
provedeni SMD) 
- v prodejnach v Praze se mi zatim nepodarilo tento IO sehnat 
- konektory "Samice 50" lze celkem snadno ziskat ze starych MBoardu 
samce 50 prodavaji. 
- v nekterych bazarech prodavaji kratke SIMMy za 5 Kc/kus :)) 
- paralelne s praci na Petrove radici HDD se pokousim pripojit k 
Sharpu i ZX radic P.Cimbala (Ziloga) - DivIDE 
foto na : http://home.tiscali.cz:8080/zelez/ 
 
ahoj Pavel 
 
 
 
PS: 
Zilog mel par podnetu k nasi verzi 16 bit radice. Jelikoz nejsem 
"hardwerista", posilam to sem: 
 
Zilog pise: 
... 
nemuzete pustit Z80kove /wr a /rd primo do HDD, pri 16bit zapisu disk 
prebira kazdy druhy cyklus, a zapisuje pri nem soucasnou i minule 
latchovanou hodnotu preci. 
 
Nehlede k tomu, primym propojenim /wr a /rd na disk vam opet nebudou 
chodit zadne westerny, a disky, s kterymi to pujde, zacnete pocitat 
na prstech 1 ruky. Disk NENI projektovan k tomu, aby do nej vedla 
komplet sbernice, a cyklus se aktivoval /cs0 ! Kdybyste videli, co 
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http://home.tiscali.cz:8080/zelez/


disk pri aktivaci /cs0 dela, takto byste ho takhle asi netrapili ;). 
V podstate 'nabihaji' vnitrnosti jeho sbernicovych budicu, ktere jsou 
jinak v klidu. Nejlepsi je drzet disku aktivaci porad, a moderovat 
signaly /wr a /rd (tak to dela jedine divide). A kdyz uz aktivovat 
pres /cs0, tak ale tento signal MUSI predchazet sestupnym hranam na 
/wr i /rd, tj. nemuze byt z nich odvozovan epromkou. Leda tak z 
adresy, kterou z80 dava v predstihu. 
.... 
Prosim Petre, neber to jako utok na Tvou verzi radice, 
ale jako namet do diskuse. 
Jde nam prece vsem o stejnou vec ! 
 
bye 
zelez 
------------------------------------------------------------------- 
 
>  
> Priamy konektor do MZ slotu sa dá ľahko vyrobiť z obojstranného cuprextitu - pred kreslením ho 
treba párkrát zastrčiť do MZ slotu, aby sa naň odtlačili stopy po kontaktoch, potom už neni 
problém to presne obkresliť roztokom kolofónie v liehu. 
>  
> 40-pinový IDE samec sa dá relatívne lacno kúpiť v GM Electronic. 
>  
> Marek. 
>  
> P.S. Po otestovaní navrhujem integrovať IDE aspoň s RAMdiskom, krátkych SIMMov je plno v 
386 a starších 486... 
------------- 
>>   Mám jen jeden (zatím) obvod F543 Signetic, přesně takový jako na 
obrázku od Pavla Ž. Epromek  řady 27xxx mám spoustu (od 2732 do 
27512). 
 
______________________________________________________________________ 
Reklama: 
Dial-up nezemřel - s Contactel Bonus Clubem ožívá jako nikdy http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?
instance=55051%26url=http://club.razdva.cz/ 
 
--  
Eurotel spousti placene textovky! -> 
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay 

--  
Máte problém s mobilem? Zkuste poradnu na 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 

25.10.2009

http://ad2.seznam.cz/redir.cgi
http://club.razdva.cz/
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 3. června 2003 17:09
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: strategie okolo prototypu 16bit IDE

25.10.2009

Priamy konektor do MZ slotu sa dá ľahko vyrobiť z obojstranného cuprextitu - pred kreslením ho treba párkrát 
zastrčiť do MZ slotu, aby sa naň odtlačili stopy po kontaktoch, potom už neni problém to presne obkresliť roztokom 
kolofónie v liehu. 
  
40-pinový IDE samec sa dá relatívne lacno kúpiť v GM Electronic. 
  
Marek. 
  
P.S. Po otestovaní navrhujem integrovať IDE aspoň s RAMdiskom, krátkych SIMMov je plno v 386 a starších 486... 

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, June 03, 2003 1:00 PM 
Subject: strategie okolo prototypu 16bit IDE 
 
Na podněty reaguju takto: 
Všechno je otázka výběru vhodných součástek. 
Mám jen jeden (zatím) obvod F543 Signetic, přesně takový jako na obrázku od Pavla Ž. 
Epromek  řady 27xxx mám spoustu (od 2732 do 27512). 
Proto všichni zájemci nechť zjišťují ceny, důležité je sjednotit návrhy, které budou na desce 
plošného 
spoje. Pro "IDE only" desky to mohou být klasické 
Eprom (láce), pro verze kombinované jsou 
výhodnější 29Cxxx PLCC32. Mé podklady jsou 
určeny pro zručnější uživatele, co si to chtějí dát 
dohromady sami, ne pro konzumenty co si myslí, 
že když je celý Sharp za babku, dostanou nové 
výrobky bezpracně nebo za hubičku. K smíchu! 
V superaktivních dobách 8 bitů mezi konzumenty 
patřili příznivci Atari800/C64, ti jen pařili a Hw 
vlastního počítače moc neznali, taky oproti Z80 nebylo o co stát. Návrhy desek tedy vyplodím
(e), 
ale koupí zakázkové desky a osazením ať se 
každý zabývá sám, tento stroj má vést k 
sebevzdělávání, kdo si jednou zkusil základy 
číslicové techniky, kreslení schémat a návrh desky, 
ten ví, co je to za práci a bude si vlastních aktivit 
vážit!! Je nesmysl dřít se s výrobou desek a pak je 
nabízet za pár stovek (tedy u nových konstrukcí), 
to by si měl každý uvědomit. 
Ale dost mentorování, opakuju: základem je získat 
stabilní (a levný) zdroj součástek, např. přímý konektor do MZ-slotu nemám (z PC karty), IDE 
40 pin-male rovněž ne. 
Přispívejte svou trochou do mlýna (svými náměty)!! 
 
Petr de Zviqov 

--  

mailto:smihla@ceit.sk
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Eurotel od pondělka spouští placené textovky! Aktuálně na Mobil.cz 

--  
Eurotel od pondělka spouští placené textovky! Aktuálně na 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 

25.10.2009

http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 3. června 2003 12:32
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: obvod existuje

25.10.2009

V některém z minulých příspěvků jsem uvedl, že 
onen důležitý brouk má GES jako 74F543. 
---------------------------------- 

Chystám rovněž nějaké dotazy k emulátoru, asi to 
budu formulovat tak, aby šly dát do kolonky FAQ 
dotazů a byly inspirací i pro ostatní. ;-)  
 
Petr de Zviqov 

--  
Eurotel od pondělka spouští placené textovky! Aktuálně na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 3. června 2003 12:16
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: strategie okolo prototypu 16bit IDE

25.10.2009

Jen bych mel maly dodatek k dostupnosti obvodu 74LS543 - dival jsem se do ceniku dvou vetsich firem 
(GM a GES Electronics), ale tento obvod v jejich nabidce zcela chybi! Jinak s vyrobou desek pl. spoju 
jsem samozrejmne nezamyslel zadnou velkovyrobu, vicemene bych ji ve volnem case zhotovil jen mensi 
skupince lidi za vyrobni naklady (cena kuprextitu, fix na pl. spoje, leptaci a cinovaci lazne, pripadne pak 
frezek pri vyrobe spoju metodou delicich car). Predem bych vsak potreboval vedet, zda to vubec bude 
fungovat :-) 
  
Z 

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, June 03, 2003 1:00 PM 
Subject: strategie okolo prototypu 16bit IDE 
 
Na podněty reaguju takto: 
Všechno je otázka výběru vhodných součástek. 
Mám jen jeden (zatím) obvod F543 Signetic, přesně takový jako na obrázku od Pavla Ž. 
Epromek  řady 27xxx mám spoustu (od 2732 do 27512). 
Proto všichni zájemci nechť zjišťují ceny, důležité je sjednotit návrhy, které budou na desce 
plošného 
spoje. Pro "IDE only" desky to mohou být klasické 
Eprom (láce), pro verze kombinované jsou 
výhodnější 29Cxxx PLCC32. Mé podklady jsou 
určeny pro zručnější uživatele, co si to chtějí dát 
dohromady sami, ne pro konzumenty co si myslí, 
že když je celý Sharp za babku, dostanou nové 
výrobky bezpracně nebo za hubičku. K smíchu! 
V superaktivních dobách 8 bitů mezi konzumenty 
patřili příznivci Atari800/C64, ti jen pařili a Hw 
vlastního počítače moc neznali, taky oproti Z80 nebylo o co stát. Návrhy desek tedy vyplodím
(e), 
ale koupí zakázkové desky a osazením ať se 
každý zabývá sám, tento stroj má vést k 
sebevzdělávání, kdo ! si jednou zkusil základy 
číslicové techniky, kreslení schémat a návrh desky, 
ten ví, co je to za práci a bude si vlastních aktivit 
vážit!! Je nesmysl dřít se s výrobou desek a pak je 
nabízet za pár stovek (tedy u nových konstrukcí), 
to by si měl každý uvědomit. 
Ale dost mentorování, opakuju: základem je získat 
stabilní (a levný) zdroj součástek, např. přímý konektor do MZ-slotu nemám (z PC karty), IDE 
40 pin-male rovněž ne. 
Přispívejte svou trochou do mlýna (svými náměty)!! 
 
Petr de Zviqov  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 

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


Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.487 / Virová báze: 286 - datum vydání: 1.6.2003 

--  
Eurotel od pondělka spouští placené textovky! Aktuálně na 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 

25.10.2009

http://www.grisoft.cz
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 3. června 2003 12:00
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: strategie okolo prototypu 16bit IDE

25.10.2009

Na podněty reaguju takto: 
Všechno je otázka výběru vhodných součástek. 
Mám jen jeden (zatím) obvod F543 Signetic, přesně takový jako na obrázku od Pavla Ž. 
Epromek  řady 27xxx mám spoustu (od 2732 do 27512). 
Proto všichni zájemci nechť zjišťují ceny, důležité je sjednotit návrhy, které budou na desce 
plošného 
spoje. Pro "IDE only" desky to mohou být klasické 
Eprom (láce), pro verze kombinované jsou 
výhodnější 29Cxxx PLCC32. Mé podklady jsou 
určeny pro zručnější uživatele, co si to chtějí dát 
dohromady sami, ne pro konzumenty co si myslí, 
že když je celý Sharp za babku, dostanou nové 
výrobky bezpracně nebo za hubičku. K smíchu! 
V superaktivních dobách 8 bitů mezi konzumenty 
patřili příznivci Atari800/C64, ti jen pařili a Hw 
vlastního počítače moc neznali, taky oproti Z80 nebylo o co stát. Návrhy desek tedy vyplodím
(e), 
ale koupí zakázkové desky a osazením ať se 
každý zabývá sám, tento stroj má vést k 
sebevzdělávání, kdo ! si jednou zkusil základy 
číslicové techniky, kreslení schémat a návrh desky, 
ten ví, co je to za práci a bude si vlastních aktivit 
vážit!! Je nesmysl dřít se s výrobou desek a pak je 
nabízet za pár stovek (tedy u nových konstrukcí), 
to by si měl každý uvědomit. 
Ale dost mentorování, opakuju: základem je získat 
stabilní (a levný) zdroj součástek, např. přímý konektor do MZ-slotu nemám (z PC karty), IDE 
40 pin-male rovněž ne. 
Přispívejte svou trochou do mlýna (svými náměty)!! 
 
Petr de Zviqov 

--  
Eurotel od pondělka spouští placené textovky! Aktuálně na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 3. června 2003 7:46
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: poslední korekce
Přílohy: 2732.zip

25.10.2009

už z toho blbnu 

--  
Eurotel od pondělka spouští placené textovky! Aktuálně na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 3. června 2003 7:30
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: apendix
Přílohy: 2732bin.xxx

25.10.2009

některé přílohy to vážně nechce zbaštit... 

--  
Eurotel od pondělka spouští placené textovky! Aktuálně na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 3. června 2003 7:19
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: 16bit IDE_V4
Přílohy: 2732.bin; Pravdivostní_tabulka_16bit_IDE_2ks_74F543.xls; hdd_ide_V4.tif

25.10.2009

Tak takhle by to mohlo vypadat... 
K některým 3,14čoidním poznámkám ZX občanů 
dodávám, že všechny tyto mé pokusy jsou jen 
recese po účasti na Nostalgia párty, chtěl jsem jen 
zkusit, zda se něco kompatýbl s původním 8 bitovým 
návrhem dá vytvořit. Nikomu nic nenutím, dělám to 
pro sebe, má dobrá vůle je to, že to tady vystavuju. 
Kladl jsem důraz na jednoduchost a malý počet 
obvodů, cena je druhotná. Proč? No přece kvůli 
těm kombo deskám, abych mohl říct: "Mám tam 
všechno!". U Zx byl vždy estetický problém, že za 
malým počítačem vyrostla velká hromada při 
připojení čehokoli. A vězte, že např. WD2723 mě 
v roce 1991 vyšel asi na 700Kčs, co je to těch pár 
stovek za součástky do nových výtvorů dnes - 
české lejno! A i kdyby se to nepovedlo, nevadí, 
vzpomeňte na Jacka Nicholsona ve filmu Přelet 
nad kukačím hnízdem, kde se snaží 
v psychiatrickém ústavu vytrhnout ze země 
umývárenský pult: 
"Zkusil jsem to, aspoň jsem to zku! sil!!!!" 
 
Petr de Zviqov 

--  
Eurotel od pondělka spouští placené textovky! Aktuálně na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
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Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 2. června 2003 15:10
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Další fungující Sharp s CF kartou

25.10.2009

Záleží na Petrovi, pre ktorú verziu sa rozhodne. Ja nemám ani šajnu o tom, na koľko výjde verzia s GALom - 
samozrejme ak obsahuje len jeden IC v cene do cca 200 - 300 korún, tak neni o čom uvažovať, ale ak by to 
znamenalo ďalšie 3 - 4 šváby navyše, tak som trochu skeptický v tom, či sa nájde dostatočný počet záujemcov o 
stavbu (uvážme, koľko ľudí bolo doteraz ochotných investovať do jednošvábovej verzie za pár korún). 
  
Inak vidím, že už ti celkom pekne beží VGA monitor pripojený k SHARPu ;-))) 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, June 02, 2003 2:13 PM 
Subject: Re: Další fungující Sharp s CF kartou 
 
Budu spise zastancem toho, ze kdyz uz neco noveho budujeme, tak aby to nebylo omezene pouze na 
nejakou skupinu zarizeni. Rekl bych ze mnohym z nas se doma vali i d pevne disky od WD ktere by se 
daly k MZ pripojit. A to vubec nemluvim o moznych problemech s kompatibilitou napr. pri pripojovani 
CDROM a jinych zarizeni... 
  
Zdenek 
  
P.S.: Muj sharp s CF a bezicim NIPOSem: 

http://mz-800.aktualne.cz/P6020028.JPG 

(pro stouraly - CF je napajena po IDE kabelu !) 

  

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, June 02, 2003 10:07 AM 
Subject: Re: Další fungující Sharp s CF kartou 
 
Neskusime ten 8-bit data transfer pomocou feature commandu? 
  
V každom prípade dávam prednosť Petrovmu návrhu pred použitím GALu (riešenie GAL resp. DivIDE by sa 
hodilo možno pre "neposlušné" disky napr. WD Caviar, ale pochybujem, že by bolo cenovo výhodnejšie. 
Jednoduchšie je kúpiť v bazáre nejaký starý Seagate alebo Conner, ktoré chodia aj bez GALu spoľahlivo). 
  
Možno by bolo dobré začať spracovávať zoznam otestovaných diskov resp. CF kariet, ktoré chodia / nechodia s 
IDE8. 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, June 02, 2003 8:27 AM 
Subject: Další fungující Sharp s CF kartou 
 

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


 
Ahojte, 
tak mohu vsechny potesit - o víkendu jsem rozbehal Sharpa s CF kartou 
(Kingmax, 128 MB) pripojenou pomoci redikce CF-IDE a Markovym NIPOSem. Koho 
by zajimaly detaily, pripadne i fotky, tak dam nejake to info na stranky.... 
 
A jeste neco na zaver - trochu jsem se zapletl do Spectristicke konference, 
tak zde jsou jen nejake utrzky..... 
 
Zdenek 
---------------------------------------------------------------------------- 
-------------- 
A jeste neco: Sharp rulez. Nikdy jsem ho nevidel, ani jsem nikdy nikoho 
neznal, kdo ho mel, ale koukal jsem na Zdenkuv emulator a zkousel nejaky 
software a musim uznat, ze implementace CP/M tak, jak je pojata na Sharpu je 
asi ta nejlepsi, jakou jsem kdy kde videl. Nejak si neumim predstavit Speccy 
s CP/Mkem jako hlavnim OS. Dobra alternativa pro spousteni CP/Mkovych 
aplikaci, ale BS-DOS je proste BS-DOS!!! (a divIDE je divIDE) :) 
 
F6 
---------------------------------------------------------------------------- 
------------- 
Proc ale vyvijite to, co uz je vyvinuto? Je tu totiz pravdepodobnost, ze by 
se pri pokusu o evoluci 8-bit ala+3e IDE -> 16bit IDE 'z cisteho stolu' opet 
vynorily nektere zradne chyby ze starsich IDE navrhu, s kterymi pak uz nelze 
nic delat. Nechcete prevzit logiku z DivIDE? Je staveno od zacatku na miru 
Z80kove sbernici, a tedy je i pripojitelne k JAKEMUKOLI z80-based systemu. 
Jeho IO mapovani, zrovnatak jako definice pripojovacich bodu transparentni 
systemove nadstavby, jsou vsechny naprogramovany v A_GALu. Tedy prevzeti 
DivIDE na platformu SHARPa je jen otazkou prepsani disjunktni formy pro 
kombinacni piny mapterm, ideio0 a ideio1 (resp. jeste registrove mapcond a 
automap, tam jsem vyseparoval Betadiskovou oblast). Pro sharpistu, ktery vi, 
kde ma SHARP volne misto v IO prostoru (tj. nejake 3 adresne bity volne, a 
zbytek dovolujici vzdy odlisit tento pristup od jinych pro ostatni 
existujici zarizeni), a kde ma pristupove body systemovych sluzeb a 
zakazovaci signal systemove ROM, je pak uprava zarizeni jen otazkou 5 minut. 
Krom toho si myslim, ze u SHARPA jsou porty xxxxxxxx101xxx11 take volne, tj. 
s vypojenym JP2 je mozne DivIDE primo tak, jak je, pripojit na odpovidajici 
signaly. Pripadne si pak uz jen zmenite rozlozeni systemoveho konektoru na 
plosnem spoji, a muzete hromadne vyrabet sharpisticky klon. 
 
Na Lancasterskem 8-bit IDE asi podvyzivena je, pochybuji, ze privadi na 
/DMAACK tvrdou jednicku, jestli vubec neco ;). Cerveny vodic konektoru 3,5" 
napajeni musi prijit na pin bliz k master/slave prepinaci. Zmer napeti na 
elektrolytu vedle napajeni, kdyz bude karta v provozu. LEDky rozhodne nesmi 
'mzourat'. Redukce by mela byt _na_konci_ kabelu, rozhodne pokud za ni bude 
jeste prazdny konektor, nebude to delat dobrotu, kor u mirne 'jeteho' 
nedokonale nacvaknuteho kabelu. 
 
Seagate pouzivaji vlastni logiku interface, ktere je posloupnost aktivaci 
/RD ci /WR vuci /CS0 jedno, a ktera umoznila vznik onech 
/CS0=/(/ADRx*/M1*//IORQ), tj. 3x 3vstupove NANDy, IDE dekoderu. Proc tam je 
i /M1 maskovani netusim (INT cyklus preci neaktivuje /WR ani /RD;). Tohle 
iface ale nemusi pouzivat NUTNE jen 50% kapacity, nektere starsi disky umely 
pomoci feature commandu nastavovat i 8-bit datove transfery (pak 512x HDRD 

25.10.2009



na sektor misto 256 - dnes uz to je ale obsolete funkce). 
 
Z. 
 
 
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.487 / Virová báze: 286 - datum vydání: 1.6.2003 
 
 
--  
Eurotel spousti placene textovky! -> 
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay 

--  
Eurotel od pondělka spouští placené textovky! Aktuálně na Mobil.cz  

--  
Eurotel od pondělka spouští placené textovky! Aktuálně na Mobil.cz  

--  
Eurotel od pondělka spouští placené textovky! Aktuálně na 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 

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 2. června 2003 13:14
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Další fungující Sharp s CF kartou

25.10.2009

Budu spise zastancem toho, ze kdyz uz neco noveho budujeme, tak aby to nebylo omezene pouze na 
nejakou skupinu zarizeni. Rekl bych ze mnohym z nas se doma vali i d pevne disky od WD ktere by se 
daly k MZ pripojit. A to vubec nemluvim o moznych problemech s kompatibilitou napr. pri pripojovani 
CDROM a jinych zarizeni... 
  
Zdenek 
  
P.S.: Muj sharp s CF a bezicim NIPOSem: 

http://mz-800.aktualne.cz/P6020028.JPG 

(pro stouraly - CF je napajena po IDE kabelu !) 

  

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, June 02, 2003 10:07 AM 
Subject: Re: Další fungující Sharp s CF kartou 
 
Neskusime ten 8-bit data transfer pomocou feature commandu? 
  
V každom prípade dávam prednosť Petrovmu návrhu pred použitím GALu (riešenie GAL resp. DivIDE by sa 
hodilo možno pre "neposlušné" disky napr. WD Caviar, ale pochybujem, že by bolo cenovo výhodnejšie. 
Jednoduchšie je kúpiť v bazáre nejaký starý Seagate alebo Conner, ktoré chodia aj bez GALu spoľahlivo). 
  
Možno by bolo dobré začať spracovávať zoznam otestovaných diskov resp. CF kariet, ktoré chodia / nechodia s 
IDE8. 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, June 02, 2003 8:27 AM 
Subject: Další fungující Sharp s CF kartou 
 
 
Ahojte, 
tak mohu vsechny potesit - o víkendu jsem rozbehal Sharpa s CF kartou 
(Kingmax, 128 MB) pripojenou pomoci redikce CF-IDE a Markovym NIPOSem. Koho 
by zajimaly detaily, pripadne i fotky, tak dam nejake to info na stranky.... 
 
A jeste neco na zaver - trochu jsem se zapletl do Spectristicke konference, 
tak zde jsou jen nejake utrzky..... 
 
Zdenek 
---------------------------------------------------------------------------- 
-------------- 
A jeste neco: Sharp rulez. Nikdy jsem ho nevidel, ani jsem nikdy nikoho 
neznal, kdo ho mel, ale koukal jsem na Zdenkuv emulator a zkousel nejaky 

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


software a musim uznat, ze implementace CP/M tak, jak je pojata na Sharpu je 
asi ta nejlepsi, jakou jsem kdy kde videl. Nejak si neumim predstavit Speccy 
s CP/Mkem jako hlavnim OS. Dobra alternativa pro spousteni CP/Mkovych 
aplikaci, ale BS-DOS je proste BS-DOS!!! (a divIDE je divIDE) :) 
 
F6 
---------------------------------------------------------------------------- 
------------- 
Proc ale vyvijite to, co uz je vyvinuto? Je tu totiz pravdepodobnost, ze by 
se pri pokusu o evoluci 8-bit ala+3e IDE -> 16bit IDE 'z cisteho stolu' opet 
vynorily nektere zradne chyby ze starsich IDE navrhu, s kterymi pak uz nelze 
nic delat. Nechcete prevzit logiku z DivIDE? Je staveno od zacatku na miru 
Z80kove sbernici, a tedy je i pripojitelne k JAKEMUKOLI z80-based systemu. 
Jeho IO mapovani, zrovnatak jako definice pripojovacich bodu transparentni 
systemove nadstavby, jsou vsechny naprogramovany v A_GALu. Tedy prevzeti 
DivIDE na platformu SHARPa je jen otazkou prepsani disjunktni formy pro 
kombinacni piny mapterm, ideio0 a ideio1 (resp. jeste registrove mapcond a 
automap, tam jsem vyseparoval Betadiskovou oblast). Pro sharpistu, ktery vi, 
kde ma SHARP volne misto v IO prostoru (tj. nejake 3 adresne bity volne, a 
zbytek dovolujici vzdy odlisit tento pristup od jinych pro ostatni 
existujici zarizeni), a kde ma pristupove body systemovych sluzeb a 
zakazovaci signal systemove ROM, je pak uprava zarizeni jen otazkou 5 minut. 
Krom toho si myslim, ze u SHARPA jsou porty xxxxxxxx101xxx11 take volne, tj. 
s vypojenym JP2 je mozne DivIDE primo tak, jak je, pripojit na odpovidajici 
signaly. Pripadne si pak uz jen zmenite rozlozeni systemoveho konektoru na 
plosnem spoji, a muzete hromadne vyrabet sharpisticky klon. 
 
Na Lancasterskem 8-bit IDE asi podvyzivena je, pochybuji, ze privadi na 
/DMAACK tvrdou jednicku, jestli vubec neco ;). Cerveny vodic konektoru 3,5" 
napajeni musi prijit na pin bliz k master/slave prepinaci. Zmer napeti na 
elektrolytu vedle napajeni, kdyz bude karta v provozu. LEDky rozhodne nesmi 
'mzourat'. Redukce by mela byt _na_konci_ kabelu, rozhodne pokud za ni bude 
jeste prazdny konektor, nebude to delat dobrotu, kor u mirne 'jeteho' 
nedokonale nacvaknuteho kabelu. 
 
Seagate pouzivaji vlastni logiku interface, ktere je posloupnost aktivaci 
/RD ci /WR vuci /CS0 jedno, a ktera umoznila vznik onech 
/CS0=/(/ADRx*/M1*//IORQ), tj. 3x 3vstupove NANDy, IDE dekoderu. Proc tam je 
i /M1 maskovani netusim (INT cyklus preci neaktivuje /WR ani /RD;). Tohle 
iface ale nemusi pouzivat NUTNE jen 50% kapacity, nektere starsi disky umely 
pomoci feature commandu nastavovat i 8-bit datove transfery (pak 512x HDRD 
na sektor misto 256 - dnes uz to je ale obsolete funkce). 
 
Z. 
 
 
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.487 / Virová báze: 286 - datum vydání: 1.6.2003 
 
 
--  
Eurotel spousti placene textovky! -> 

25.10.2009

http://www.grisoft.cz


http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay 

--  
Eurotel od pondělka spouští placené textovky! Aktuálně na Mobil.cz  

--  
Eurotel od pondělka spouští placené textovky! Aktuálně na 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 

25.10.2009

http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 2. června 2003 9:08
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Další fungující Sharp s CF kartou

25.10.2009

Neskusime ten 8-bit data transfer pomocou feature commandu? 
  
V každom prípade dávam prednosť Petrovmu návrhu pred použitím GALu (riešenie GAL resp. DivIDE by sa hodilo 
možno pre "neposlušné" disky napr. WD Caviar, ale pochybujem, že by bolo cenovo výhodnejšie. Jednoduchšie je 
kúpiť v bazáre nejaký starý Seagate alebo Conner, ktoré chodia aj bez GALu spoľahlivo). 
  
Možno by bolo dobré začať spracovávať zoznam otestovaných diskov resp. CF kariet, ktoré chodia / nechodia s 
IDE8. 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, June 02, 2003 8:27 AM 
Subject: Další fungující Sharp s CF kartou 
 
 
Ahojte, 
tak mohu vsechny potesit - o víkendu jsem rozbehal Sharpa s CF kartou 
(Kingmax, 128 MB) pripojenou pomoci redikce CF-IDE a Markovym NIPOSem. Koho 
by zajimaly detaily, pripadne i fotky, tak dam nejake to info na stranky.... 
 
A jeste neco na zaver - trochu jsem se zapletl do Spectristicke konference, 
tak zde jsou jen nejake utrzky..... 
 
Zdenek 
---------------------------------------------------------------------------- 
-------------- 
A jeste neco: Sharp rulez. Nikdy jsem ho nevidel, ani jsem nikdy nikoho 
neznal, kdo ho mel, ale koukal jsem na Zdenkuv emulator a zkousel nejaky 
software a musim uznat, ze implementace CP/M tak, jak je pojata na Sharpu je 
asi ta nejlepsi, jakou jsem kdy kde videl. Nejak si neumim predstavit Speccy 
s CP/Mkem jako hlavnim OS. Dobra alternativa pro spousteni CP/Mkovych 
aplikaci, ale BS-DOS je proste BS-DOS!!! (a divIDE je divIDE) :) 
 
F6 
---------------------------------------------------------------------------- 
------------- 
Proc ale vyvijite to, co uz je vyvinuto? Je tu totiz pravdepodobnost, ze by 
se pri pokusu o evoluci 8-bit ala+3e IDE -> 16bit IDE 'z cisteho stolu' opet 
vynorily nektere zradne chyby ze starsich IDE navrhu, s kterymi pak uz nelze 
nic delat. Nechcete prevzit logiku z DivIDE? Je staveno od zacatku na miru 
Z80kove sbernici, a tedy je i pripojitelne k JAKEMUKOLI z80-based systemu. 
Jeho IO mapovani, zrovnatak jako definice pripojovacich bodu transparentni 
systemove nadstavby, jsou vsechny naprogramovany v A_GALu. Tedy prevzeti 
DivIDE na platformu SHARPa je jen otazkou prepsani disjunktni formy pro 
kombinacni piny mapterm, ideio0 a ideio1 (resp. jeste registrove mapcond a 
automap, tam jsem vyseparoval Betadiskovou oblast). Pro sharpistu, ktery vi, 
kde ma SHARP volne misto v IO prostoru (tj. nejake 3 adresne bity volne, a 

mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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zbytek dovolujici vzdy odlisit tento pristup od jinych pro ostatni 
existujici zarizeni), a kde ma pristupove body systemovych sluzeb a 
zakazovaci signal systemove ROM, je pak uprava zarizeni jen otazkou 5 minut. 
Krom toho si myslim, ze u SHARPA jsou porty xxxxxxxx101xxx11 take volne, tj. 
s vypojenym JP2 je mozne DivIDE primo tak, jak je, pripojit na odpovidajici 
signaly. Pripadne si pak uz jen zmenite rozlozeni systemoveho konektoru na 
plosnem spoji, a muzete hromadne vyrabet sharpisticky klon. 
 
Na Lancasterskem 8-bit IDE asi podvyzivena je, pochybuji, ze privadi na 
/DMAACK tvrdou jednicku, jestli vubec neco ;). Cerveny vodic konektoru 3,5" 
napajeni musi prijit na pin bliz k master/slave prepinaci. Zmer napeti na 
elektrolytu vedle napajeni, kdyz bude karta v provozu. LEDky rozhodne nesmi 
'mzourat'. Redukce by mela byt _na_konci_ kabelu, rozhodne pokud za ni bude 
jeste prazdny konektor, nebude to delat dobrotu, kor u mirne 'jeteho' 
nedokonale nacvaknuteho kabelu. 
 
Seagate pouzivaji vlastni logiku interface, ktere je posloupnost aktivaci 
/RD ci /WR vuci /CS0 jedno, a ktera umoznila vznik onech 
/CS0=/(/ADRx*/M1*//IORQ), tj. 3x 3vstupove NANDy, IDE dekoderu. Proc tam je 
i /M1 maskovani netusim (INT cyklus preci neaktivuje /WR ani /RD;). Tohle 
iface ale nemusi pouzivat NUTNE jen 50% kapacity, nektere starsi disky umely 
pomoci feature commandu nastavovat i 8-bit datove transfery (pak 512x HDRD 
na sektor misto 256 - dnes uz to je ale obsolete funkce). 
 
Z. 
 
 
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.487 / Virová báze: 286 - datum vydání: 1.6.2003 
 
 
--  
Eurotel spousti placene textovky! -> 
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay 

--  
Eurotel od pondělka spouští placené textovky! Aktuálně na 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 

25.10.2009

http://www.grisoft.cz
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 2. června 2003 7:33
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: novinky okolo 16bit IDE

25.10.2009

Kdyby jsi Petre potreboval udelat obsah EPROMky tak ti na to napisu program - z hlavy bych to delat 
nechtel :-)) Vlastne jen staci namyslet az 8 skupin I/O adres kterym pak bude odpovidat 8 datovych 
vodicu z EPROM 
  
Z 
  
>Tento fakt nicméně nebrání funkčnosti 
>mého zařízení, je třeba k tomu 
>přihlížet při vymýšlení obsahu 
>Eprom-dekodéru. 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.487 / Virová báze: 286 - datum vydání: 1.6.2003 

--  
Eurotel od pondělka spouští placené textovky! Aktuálně na 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: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 2. června 2003 7:18
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: novinky okolo 16bit IDE
Přílohy: MC74F543.pdf

25.10.2009

zbylé přílohy... 

--  
Eurotel od pondělka spouští placené textovky! Aktuálně na 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: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 2. června 2003 7:14
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: novinky okolo 16bit IDE
Přílohy: AT29C512.pdf

25.10.2009

zbylé přílohy... 

--  
Eurotel od pondělka spouští placené textovky! Aktuálně na 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: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 2. června 2003 7:10
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: novinky okolo 16bit IDE
Přílohy: 2732.pdf; AT29C1024.pdf

25.10.2009

 
Dnes jsem se rozhodl předložit další 
variantu 16ti bitového IDE, korekce byly 
významnější než jsem čekal, proto bych 
to rozvedl podrobněji. 
Díky za doplňující informaci od Marka 
Šmihly týkající se repetičních I/O 
instrukcí, pro nezasvěcené sděluji 
informaci, kterou jsem sám nevěděl: 
obsah B registru nejprve dekrementuje 
a pak se teprve odesílá na A8-A15! 
Tento fakt nicméně nebrání funkčnosti 
mého zařízení, je třeba k tomu 
přihlížet při vymýšlení obsahu 
Eprom-dekodéru. Pro sjednocení ovládání 
ovšem navrhuju užít původních konvencí, 
tj. je-li např. B=02h, pak se OUTem 
odesílá JEDNA 16tice, sudá hodnota B 
uvozuje 0. bajt, lichá 1. bajt (skutečnost, 
že je před odesláním nultého bajtu B=01h, 
se vyřeší tím, že dekodér zareaguje při 
A7..A0=78h a A8=1, při odesílání 1. bajtu 
je tomu naopak). 

 
Teď ještě jednou definice I/O přenosů: 

-při [OUT 78h a B je sudé] se posílá 0. bajt 
 z 16ti bitového páru na DD0-DD7. Tento bajt 
 se zachytí v registru, HDD není selektován. 
-při následném [OUT 78h a B je liché] se 
 zachycená hodnota z registru odbaví na DD0-DD7 
 HDD a právě odesílaný 1. bajt přes transreceiver 
 projde na DD8-DD15 HDD, disk je selektován. 
 "HDD ani netuší, že data do něj tekoucí byla 
 připravena nadvakrát", analogicky toto platí 
 i pro čtení. 
-při [IN 78h a B je sudé] je disk selektován, 
 dodá na DD0-DD7 a DD8-DD15 JEDNU 16tici dat 
 k převzetí procesorem. 0. bajt na DD0-DD7 
 projde transreceiverem na datovou sběrnici 
 počítače a zároveň dojde k zachycení bajtu 
 z DD8-DD15 do registru. 
-při [IN 78h a B je liché] disk není selektován 
 a zachycená hodnota z registru se převezme 
 do počítače jako 1. bajt. V tomto případě "HDD 
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 netuší, že počítač zbaštil data ve d! vou cyklech". 

-při libovolné I/O instrukci v rozsahu adres 
 79-7Fh se blokuje přístup na DD8-DD15 HDD, 
 řadič je průchozí pro datové přenosy 
 počítač <--> DD0-DD7 HDD. 
-jediné omezení se týká programové obsluhy 
 v režimu 8 bitového IDE, B se musí udržovat 
 sudé a čítání bajtů a dozor nad přenesenými 
 bajty musí vhodným způsobem zastat program 
 (to snad nevadí, těžiště zájmu snad přebere 
 16ti bitová varianta a tento režim zůstane 
 kvůli kompatibilitě a přenosnosti dat z disků 
 naplněných "8 bitově") 
-v režimu 16ti bitového IDE se B jen iniciuje, 
 I/O instrukcemi s nepřímou adresou(!!!) se 
 mění sám (myslím repetiční instrukce) 

 
Po analýze předchozího jsem objevil závažnou 
chybu v původním návrhu, pro zápis je IC pro 
dolní část IDE ve funkci registru a IC pro horní 
část IDE ve funkci transreceiveru; pro čtení  
je tomu naopak!!! Je to proto, že zápis jsou 
"dva bajty po sobě odeslané, do HDD najednou 
přijaté" a čtení jsou "dva bajty přijaté 
najednou po jednom procesorem zbaštěné" (to je 
matoucí sdělení, že???). 
Proto NELZE použít původně navrhovaných obvodů, 
nový návrh stále počítá s třemi obvody a jmenují 
se: 
-27xxx (Eprom-dekodér, dále jen dekodér) kusů: 1 
-74LS543 (8xtransreceiver-register) kusů:2 

Možné varianty 
-LS543 (HC543, HCT543, F543) jsou jen v pouzdrech 
 DIP24-úzké, resp. 543 SMD miniaturní pouzdro 
 pro povrchovou montáž, má smysl pro kombo desky, 
 kde se musí šetřit místem. 
 Má ho GES (podle víkendového stavu na fer-netu) 
 za neskutečných cca 100Kč bez DPH!!! 
 Obdobnou funkci plní LS646 a LS652, mají ovšem 
 jiné řídící piny a registry jsou řízeny hranou, 
 LS543 má registry typu LS573-latch transparent, 
 což mi přijde více kompatýbl pro časování I/O 
 operací. Ovšem bez výroby prototypu a malého 
 zkušebního programu to nepůjde, neberu 
 zodpovědnost absolutně za nic. Ze staré ISA karty 
 mám doma 1ks F543, ještě jednoho a můžeme zkoušet. 
-otázka dekodéru je mnohem širší: EPROM, EEPROM, 
 PEROM nejrůznějších kapacit a pouzder 

Přehled paměťových dekodérů 
-2732 4Kx8 

25.10.2009



 (+) pouzdro DIP24, minimální návrh "3 IC" řadiče 
     jako u 8 bitového s LS10 
 (-) dnes horší dostupnost a cena=? 
-27(C)64 8Kx8 DIP28 
 (+) cena 
 (-) větší pouzdro DIP28, dostupnost 
-27128 16Kx8 
 (+) jen kompatibilita (je to ROM Sharpa) 
 (-) cena 
 (-) větší pouzdro DIP28, dostupnost 
 (-) není ve verzi CMOS 
-27(C)256 32Kx8 
 (+) cena, dostupnost 
 (-) větší pouzdro DIP28 
-27(C)512 64Kx8 
 (+) cena, dostupnost 
 (-) větší pouzdro DIP28 
-28(C)64 8Kx8 
 (+) EEPROM (pro odladění prototypu sqjelé) 
 (+) pouzdro DIP28 i PLCC32 SMD (kombo desky) 
 (?) cena, dostupnost 
 (-) větší pouzdro DIP28 
-29C256 32Kx8 
 (+) PEROM, tj. nová generace EEPROM 
     (pro odladění prototypu sqjelé) 
 (+) pouzdro DIP28 i PLCC32 SMD 
     (v! erze DIP28 se hodí pro experimentální 
     vývoj ROMky Sharpa, pinově a obsahově 
     kompatibilní při A14=1) 
 (+) dostupnost, cena=? 
 (-) větší pouzdro DIP28 
-29C512 64Kx8 
 (+) PEROM, tj. nová generace EEPROM 
     (pro odladění prototypu sqjelé) 
 (+) pouzdro PLCC32 SMD (jediné má smysl) 
 (+) dostupnost, cena=? 
 (+) k mání na starších HDD Seagate např. 
     1.7GB (cvaká-li takovýto disk, máte 
     ho zadarmo a paměť šikovný člověk 
     snadno odebéře) 

-27C1024 OTP 64Kx16 
-29C1024 64Kx16 
 speciální varianta pro fajnšmekry, jedná 
 se o jedinkrát programovatelnou EPROM 
 (27C1024), resp. PEROM (29C1024), 
 organizace 64Kx16 umožňuje návrh 
 dvoukanálového IDE z pěti obvodů, struktura 
 s LS543 je pak na desce přítomna dvakrát, 
 dekodér je jediný, selekce I/O portů např. 
 68-6Fh by se prováděla z volných vyšších 
 osmi výstupů Q8-Q15 paměti. 

Poznámky 
-u nejjednodušší varianty "sólo IDE" 

25.10.2009



 doporučuju 2x F543 DIP24, 1x 2732 
 (záleží na jaké paměti z hlediska 
 ceny a dostupnosti se MZ-fórum dohodne) 
-u návrhů s rezervou pro FD/RD je nejlepší 
 řešení 29C512 SMD a 2x F543 SMD 
-základní schéma zapojení bude s 2732, 
 návrhy s jinými EPROM musí mít piny A12 
 a vyšší připojené na LOW, piny /WE, /PGM 
 RD/B, Upp musí být na takových úrovních, 
 aby byla paměť v režimu čtení (závisí na 
 typu paměti) 
-postupně uveřejním schéma, tabulky hodnot 
 dekodéru (z hlediska signálů z CPU i 
 z hlediska výstupních pinů přiřazených 
 signálům do obou xx543 a /SELP do HDD) 
-už něvládzem, jsem grogy; 2.6. 2003 0:36 
Petr de Zviqov 

--  
Eurotel od pondělka spouští placené textovky! Aktuálně na 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 

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 30. května 2003 17:04
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Este poznamka k inkrementalnym instrukciam

25.10.2009

Ahoj Petre, 
  
V súvislosti s inkrementálnymi inštrukciami ma napadla ešte jedna neštandardnosť, na ktorú treba dať pozor pri 
návrhu radiča: obsah B registra sa NAJPRV dekrementuje a až potom posiela na zbernicu A8..A15. Napr. LD B,0 
OTIR pri prvom výstupe vyšle na A8..A15 hodnotu FFh, pri druhom FEh, .. a pri poslednom 00h. Ide o 
nedokumentovanú vlastnosť Z80. 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Thursday, May 29, 2003 8:53 AM 
Subject: poznámka k poslední variantě IDE 16bit 
 
Všem zainteresovaným! 
Poslední varianta řadiče již leží na rýsovacím prkně, budou tam drobné korekce. 
Nebude to ovšem hned, potřebuju malinko orazit. 
 
Z dalších návrhů hlasuju pro (teoretickou) možnost připojení CD-ROMky, je to jen softwarová 
záležitost, jinak je přímo připojitelná k řadiči IDE, totéž platí o kartě Compact flash, deska 
Compact flash-->IDE byla k vidění na Nostalgia párty. To myslím postačuje, o masovém 
využití PCMCIA bych pochyboval, navíc to znamená noový vývoj hw, u obou výše zmíněných 
médií toto neplatí, bude postačovat bezvadně fungující IDE 16bit. 
Petr de Zviqov 

--  
Eurotel od pondělka spouští placené textovky! Aktuálně na Mobil.cz 

--  
Eurotel od pondělka spouští placené textovky! Aktuálně na 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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 29. května 2003 9:10
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: poznámka k poslední variantě IDE 16bit

25.10.2009

Pripojenie CD ROMky by bola bomba, už aj preto bolo dôležité usporiadať bajty do správneho poradia... ;-) 
  
Marek. 
  
P.S.: nemá niekto Z80 zdrojáky k CDFS? Pre mňa je CDFS španielskou dedinou (zatiaľ). 

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Thursday, May 29, 2003 8:53 AM 
Subject: poznámka k poslední variantě IDE 16bit 
 
Všem zainteresovaným! 
Poslední varianta řadiče již leží na rýsovacím prkně, budou tam drobné korekce. 
Nebude to ovšem hned, potřebuju malinko orazit. 
 
Z dalších návrhů hlasuju pro (teoretickou) možnost připojení CD-ROMky, je to jen softwarová 
záležitost, jinak je přímo připojitelná k řadiči IDE, totéž platí o kartě Compact flash, deska 
Compact flash-->IDE byla k vidění na Nostalgia párty. To myslím postačuje, o masovém 
využití PCMCIA bych pochyboval, navíc to znamená noový vývoj hw, u obou výše zmíněných 
médií toto neplatí, bude postačovat bezvadně fungující IDE 16bit. 
Petr de Zviqov 

--  
Eurotel od pondělka spouští placené textovky! Aktuálně na Mobil.cz 

--  
Eurotel od pondělka spouští placené textovky! Aktuálně na 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:smihla@ceit.sk
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http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 29. května 2003 7:54
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: poznámka k poslední variantě IDE 16bit

25.10.2009

Všem zainteresovaným! 
Poslední varianta řadiče již leží na rýsovacím prkně, budou tam drobné korekce. 
Nebude to ovšem hned, potřebuju malinko orazit. 
 
Z dalších návrhů hlasuju pro (teoretickou) možnost připojení CD-ROMky, je to jen softwarová 
záležitost, jinak je přímo připojitelná k řadiči IDE, totéž platí o kartě Compact flash, deska 
Compact flash-->IDE byla k vidění na Nostalgia párty. To myslím postačuje, o masovém využití 
PCMCIA bych pochyboval, navíc to znamená nový vývoj hw, u obou výše zmíněných médií toto 
neplatí, bude postačovat bezvadně fungující IDE 16bit. 
Petr de Zviqov 

--  
Eurotel od pondělka spouští placené textovky! Aktuálně na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 29. května 2003 8:16
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: poznámka k poslední variantě IDE 16bit

25.10.2009

Jen k tomu rysovacimu prknu - stáhni si Petře na adrese www.cadsoft.de demoverzi programu Eagle - je 
poměrně dobře vybavený (spousta knihoven se součástkami, konektory apod.) a jeho omezení tuším 
spočívá jen v tom, že autorouter neumí navrhnout desku větší jak 10x10 cm, což se dá překousnout.... 
Jinak k systému HDS 1,44 MB - sám ho doma používám s upraveným řadičem s WD 2797 a nemohu si 
stěžovat, chybovost je zhruba stejná jako u DD, ale přenosová rychlost je 2x vyšší ! 
  
Zdenek 
  
P.S.: Už mi dorazily 2 ks. redukcí CF-IDE tak snad po víkendu poreferuji, jak to chodí se SHARPem :-) 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.484 / Virová báze: 282 - datum vydání: 27.5.2003 

--  
Eurotel od pondělka spouští placené textovky! Aktuálně na 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: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 29. května 2003 7:37
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: FD 3/5"

25.10.2009

Ahoj Aleši, řadič floppy pro 3,5" disketu 720 kB se neliší od řadiče floppy pro disketu 5,25" 
360kB/720kB, formát 1,44MB nedoporučuju z důvodu nízké kvality dnešních disket. Navíc 
máme i jiné pracovní periferie, např.  se pracuje na standardu IDE, momentálně jen s šířkou dat 8 
bitů, ale 16ti bitová verze bude schválena co nevidět! 
Nová stavba řadiče floppy stojí a padá na obvodu WD2793, je dnes hůř k sehnání. 
Petr de Zviqov 

--  
Eurotel od pondělka spouští placené textovky! Aktuálně na 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: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 29. května 2003 7:36
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: FD 3/5"

25.10.2009

Ahoj Aleši, řadič floppy pro 3,5" disketu 720 kB se neliší od řadiče floppy pro disketu 5,25" 
360kB/720kB, formát 1,44MB nedoporučuju z důvodu nízké kvality dnešních disket. Navíc 
máme i jiné pracovní periferie, např.  se pracuje na standardu IDE, momentálně jen s šířkou dat 8 
bitů, ale 16ti bitová verze bude schválena co nevidět! 
Nová stavba řadiče floppy stojí a padá na obvodu WD2793, je dnes hůř k sehnání. 
Petr de Zviqov 

--  
Eurotel od pondělka spouští placené textovky! Aktuálně na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
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Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 28. května 2003 12:51
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Snad poslední návrh 16ti bitového IDE + shrnutí

25.10.2009

Uz je to takmer supéer, už iba prehodiť bajty tak, aby sa 0. bajt dostal na D0..D7, 1. bajt na D8..D15 HDD atd. (nie 
naopak). Držím palce! 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 28. máj 2003 10:04 
Subject: Snad poslední návrh 16ti bitového IDE + shrnutí 
 
 
Než jsem stačil dotvořit schéma s novou 
variantou řadiče, byl tu další námět... 

Cíl: aby můj "OTI(R)able" řadič uměl nikoliv 
princip "nabufferovat 256 bajtů určených pro 
odesílání přes data HI s následným odbavením 
při odesílání 256ti bajtů na data LO", nýbrž 
princip "0. bajt do bufferu; 1.bajt do data 
LO a zároveň buffer do data HI; 2. bajt do 
bufferu; 3. bajt do data LO a zároveň buffer 
do data HI...... 

Heuréka! Ono vlastně vyhovuje zapojení s LS245 
a statickou pamětí 6116!!! Neprve tedy popis 
řadiče 2x 256 bajtů nestřídaných: 
Místo obvodů LS541 a LS573 (LS574) jsem použil 
obousměrný třístavový zesilovač LS245 a paměť 
6116 2Kx8 (je na starých kartách MDA/Hercules, 
vadí-li rozměry pouzdra DIP24-WIDE, existuje 
varianta SMD, resp. paměť Winbond 2465 
DIP28-úzká 8Kx8 z cache aplikací pro PC desky), 
dostupnost paměti(í) je velká (viz výše), 
nadbytečné adresové vodiče >A7 se musí připojit 
na LOW. 

Příklad zápisu: 
do B nulu (256 bajtů přenést), do HL adresu 
dat v paměti, do C 77h (adresa bufferu-statické 
paměti), první OTIR, do C 78h, druhý OTIR. 
To je to, co mi vytýkáte-posloupnost dat 
z paměti a sektor na HDD není totéž, pokud ho 
procházíme bajt po bajtu. Pro zpětné čtení to 
nevadí (obdobný princip). Jde jen o ztíženou 
spolupráci při dvou discích, SharpWritten+PC disk. 
To je programátorská práce navíc, uznávám. 

Teď popis fukce HW (zápis): 

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


Při OUT 77h se otvírá "menší" LS245 (ve schematu) 
ve směru Sharp->IDE, D8-D15 HDD je ve stavu HI-Z 
(data tam neprojdou, nekolidují) a paměť 6116 
se otevře pro zápis 256ti bajtů, adresu do 
6116ky dodává registr B na A8-A15 (automaticky 
se mění během vykonávání OTIRu, i když 
s podivným pořadím 00h, FFh, FEh ... 01h). 
Při OUT 78h je "menší" LS245 uzavřen a data na 
D8-D15 HDD dodává 6116ka otevřená pro čtení, 
její adresu dodává opět reg. B na A8-A15. 

Čtení je obdobné, nejprve při I/Oad. 78h vstoupí 
prvním INIRem dolní 256tice bajtů dat a zároveň 
jde horní 256tice do 6116, odtud se odbaví  
druhým INIRem s I/O adr. 77h 
Komplikované, ale obvodově nenáročné a umí INIR, 
OTIR. 

 
Celé toto zapojení stačí lehce modifikovat, 
abychom dosáhli efektu "střídání bajtů". 
Ať odesíláme dva bajty (jedna 16tice) nebo 
512bajtů-celý sektor (256 16tic), vždy jde o 
sudý počet! Pak ovšem můžeme A8 Sharpa přidat 
mezi adresní vstupy na Eprom-dekodéru a je 
hotovo. 
Přiklad: 
Do B 02h, do C 78h, do HL adresu dat v paměti, 
OUTI. 
Hodnota B je sudá --> selekční výstupy z Eprom 
uvedou /SELP do HIGH (deselekt HDD a D0-D15 ve 
stavu HI-Z, jakkoliv se jedná o OUT 78h!)) 
menší LS245 se otevře a 6116ka přijme bajt 
z D0-D7. 
OUTI. 
První I/O instrukce zapsala do B 01h, lichá 
hodnota dovolí zapsat bajt na D0-D7 HDD, zároveň 
6116ka pošle zachycený bajt na D8-D15 HDD, menší 
LS245 je uzavřen. 
Po provedení druhé OUTI je B rovno nule a zápis 
končí. 
Pro 512 bajtů dat (odeslat 256 16tic) se naplní 
B 00h a následuje např. 2x OTIR. 
Sudost/lichost registru B sama indikuje povahu 
odesílaného bajtu, zda je určen k zachycení pro 
následné odeslání na D8-D15 nebo je určen přímo 
na D0-D7. 
Vadí nám ovšem tanec na A0-A7 6116ky. V režimu 
"střídání bajtů" potřebujeme jen adresu 00h této 
paměti, řešit to lze kontaktním polem jumperů, 
které by odpojily A0-A7 paměti od A8-A15 Sharpa 
a stáhly by vstupní adresu na 00h. 
Je to sice humpolácké, ale šikovné aspoň na 
výrobu prototypu, než se rozhodne, která varianta 
řadiče uspěje. 

25.10.2009



Proto předkládám poslední (snad) variantu: 
dvojice 6116ka+LS245 se dá nahradit obvodem 
LS646 (LS543)!!!!!!! Thank's to Jiří Roleček. 
Jedná se o obvod LS245, který má "na každém 
konci registr". Selekční vývody z Eprom-dekodéru 
se přivedou na ovládací vývody tohoto IC a máme 
to doma!!! Je to definitivní řešení??? 

 
Raději si to sesumarizujeme: 

1a) řadič Zdeněk Adler - s LS10 
   (+) jeden IC, láce, není nutná výroba desky 
   (-) neúplná I/O adresace, jen 8 bitový přenos 

1b) řadič Marek Šmihla - s LS138 
   (+) jeden IC, láce, není nutná výroba desky 
   (+) úplná I/O adresace 
   (-) jen 8 bitový přenos 

2) Žydkoidní řadič I. generace - s LS245, 27xxx, 
   LS541, LS573 (574)    
   (+) relativně malý počet IC 
   (+) 8 i 16ti bitový přenos 
   (+) úplná adresace 
   (-) neumí repetiční I/O instrukce 
   (-) nižší rychlost přenosu 

3) 2) Žydkoidní řadič II. generace - s 2x LS245, 
   27xxx, 6116 (W2465) 
   (+) relativně malý počet IC 
   (+) 8 i 16ti bitový přenos 
   (+) úplná adresace 
   (+) umí repetiční I/O instrukce 
   (+) rychlost srovnatelná s 8 bitovým přenosem 
   (-) špatný datový "slovosled" 

4) 2) Žydkoidní řadič III. generace - s 2x LS245, 
      27xxx, 6116 (W2465) 
      používá 6116ku jako registr 
   (+) relativně malý počet IC 
   (+) 8 i 16ti bitový přenos 
   (+) úplná adresace 
   (+) umí repetiční I/O instrukce 
   (+) rychlost srovnatelná s 8 bitovým přenosem 
   (+) správný datový "slovosled" 
   (-) nutnost (možná) modifikovat Eprom oproti 
       variantě 3), degradace 6116ky na registr, 
       nutno použít pole jumperů na adrese 
       do 6116 (vhodné pro desku s režimy 3, 4 
       a výrobu prototypu, jinak humpolácké) 
       nebo musí být adresa do 6116ky trvale 
       na 00h (nelze kombinovat režim 3,4) 

25.10.2009



5) 2) Žydkoidní řadič IV. generace - s LS245, 
      27xxx, LS646 (543) 
   (+) relativně malý počet IC (3!!!) 
   (+) 8 i 16ti bitový přenos 
   (+) úplná adresace 
   (+) umí repetiční I/O instrukce 
   (+) rychlost srovnatelná s 8 bitovým přenosem 
   (+) správný datový "slovosled" 
   (+) 8 bitový přenos při lichém obsahu B 
       a použití IN/OUT (C),A 
   (-) neumí režim "2x přenos 256ky bajtů za sebou" 
       (to asi lidem vadit nebude), jen režim 
       "střídání" 
   (-) IC LS646 (543) nutno koupit, ve starých PC 
       komponentech nebývá (ve variantách 3,4 se 
       dají ze starých komponentů získat všechny 
       obvody) 
   (-) nelze použít I/O instrukce s přímou adresou: 
       OUT (78h),A a IN A,(78h) 
       snad se dají oželet 

Teď babo raď, co je nejvýhodnější... 

Petr de Zviqov 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz! 

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.461 / Vírusová databáza: 260 - dátum vydania: 10.3.2003 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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 

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 28. května 2003 9:52
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Snad poslední návrh 16ti bitového IDE + shrnutí

25.10.2009

Jak to pročítám, tak zavrhuji variantu 1 :-))) (ikdyž sám mám postavený řadič s 74138) a téměř 
jednoznačně hlasuji pro variantu poslední s LS245, 27xxx a LS646 (543) - budu rád kdybychom se 
zaměřili spíše na moderní součástkovou základnu která je běžně k dostání ať již v takových 
kšeftech jako je GM, GES apod. nebo i od různých firem na dobírku - krom toho myslím, že tyto 
obvody nejsou nijak drahé (celkem to odhaduji na max. 200 Kč). 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Wednesday, May 28, 2003 10:04 AM 
Subject: Snad poslední návrh 16ti bitového IDE + shrnutí 
 
 
Než jsem stačil dotvořit schéma s novou 
variantou řadiče, byl tu další námět... 

Cíl: aby můj "OTI(R)able" řadič uměl nikoliv 
princip "nabufferovat 256 bajtů určených pro 
odesílání přes data HI s následným odbavením 
při odesílání 256ti bajtů na data LO", nýbrž 
princip "0. bajt do bufferu; 1.bajt do data 
LO a zároveň buffer do data HI; 2. bajt do 
bufferu; 3. bajt do data LO a zároveň buffer 
do data HI...... 

Heuréka! Ono vlastně vyhovuje zapojení s LS245 
a statickou pamětí 6116!!! Neprve tedy popis 
řadiče 2x 256 bajtů nestřídaných: 
Místo obvodů LS541 a LS573 (LS574) jsem použil 
obousměrný třístavový zesilovač LS245 a paměť 
6116 2Kx8 (je na starých kartách MDA/Hercules, 
vadí-li rozměry pouzdra DIP24-WIDE, existuje 
varianta SMD, resp. paměť Winbond 2465 
DIP28-úzká 8Kx8 z cache aplikací pro PC desky), 
dostupnost paměti(í) je velká (viz výše), 
nadbytečné adresové vodiče >A7 se musí připojit 
na LOW. 

Příklad zápisu: 
do B nulu (256 bajtů přenést), do HL adresu 
dat v paměti, do C 77h (adresa bufferu-statické 
paměti), první OTIR, do C 78h, druhý OTIR. 
To je to, co mi vytýkáte-posloupnost dat 
z paměti a sektor na HDD není totéž, pokud ho 
procházíme bajt po bajtu. Pro zpětné čtení to 
nevadí (obdobný princip). Jde jen o ztíženou 
spolupráci při dvou discích, SharpWritten+PC disk. 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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To je programátorská práce navíc, uznávám. 

Teď popis fukce HW (zápis): 
Při OUT 77h se otvírá "menší" LS245 (ve schematu) 
ve směru Sharp->IDE, D8-D15 HDD je ve stavu HI-Z 
(data tam neprojdou, nekolidují) a paměť 6116 
se otevře pro zápis 256ti bajtů, adresu do 
6116ky dodává registr B na A8-A15 (automaticky 
se mění během vykonávání OTIRu, i když 
s podivným pořadím 00h, FFh, FEh ... 01h). 
Při OUT 78h je "menší" LS245 uzavřen a data na 
D8-D15 HDD dodává 6116ka otevřená pro čtení, 
její adresu dodává opět reg. B na A8-A15. 

Čtení je obdobné, nejprve při I/Oad. 78h vstoupí 
prvním INIRem dolní 256tice bajtů dat a zároveň 
jde horní 256tice do 6116, odtud se odbaví  
druhým INIRem s I/O adr. 77h 
Komplikované, ale obvodově nenáročné a umí INIR, 
OTIR. 

 
Celé toto zapojení stačí lehce modifikovat, 
abychom dosáhli efektu "střídání bajtů". 
Ať odesíláme dva bajty (jedna 16tice) nebo 
512bajtů-celý sektor (256 16tic), vždy jde o 
sudý počet! Pak ovšem můžeme A8 Sharpa přidat 
mezi adresní vstupy na Eprom-dekodéru a je 
hotovo. 
Přiklad: 
Do B 02h, do C 78h, do HL adresu dat v paměti, 
OUTI. 
Hodnota B je sudá --> selekční výstupy z Eprom 
uvedou /SELP do HIGH (deselekt HDD a D0-D15 ve 
stavu HI-Z, jakkoliv se jedná o OUT 78h!) 
menší LS245 se otevře a 6116ka přijme bajt 
z D0-D7. 
OUTI. 
První I/O instrukce zapsala do B 01h, lichá 
hodnota dovolí zapsat bajt na D0-D7 HDD, zároveň 
6116ka pošle zachycený bajt na D8-D15 HDD, menší 
LS245 je uzavřen. 
Po provedení druhé OUTI je B rovno nule a zápis 
končí. 
Pro 512 bajtů dat (odeslat 256 16tic) se naplní 
B 00h a následuje např. 2x OTIR. 
Sudost/lichost registru B sama indikuje povahu 
odesílaného bajtu, zda je určen k z! achycení pro 
následné odeslání na D8-D15 nebo je určen přímo 
na D0-D7. 
Vadí nám ovšem tanec na A0-A7 6116ky. V režimu 
"střídání bajtů" potřebujeme jen adresu 00h této 
paměti, řešit to lze kontaktním polem jumperů, 
které by odpojily A0-A7 paměti od A8-A15 Sharpa 
a stáhly by vstupní adresu na 00h. 

25.10.2009



Je to sice humpolácké, ale šikovné aspoň na 
výrobu prototypu, než se rozhodne, která varianta 
řadiče uspěje. 
Proto předkládám poslední (snad) variantu: 
dvojice 6116ka+LS245 se dá nahradit obvodem 
LS646 (LS543)!!!!!!! Thank's to Jiří Roleček. 
Jedná se o obvod LS245, který má "na každém 
konci registr". Selekční vývody z Eprom-dekodéru 
se přivedou na ovládací vývody tohoto IC a máme 
to doma!!! Je to definitivní řešení??? 

 
Raději si to sesumarizujeme: 

1a) řadič Zdeněk Adler - s LS10 
   (+) jeden IC, láce, není nutná výroba desky 
   (-) neúplná I/O adresace, jen 8 bitový přenos 

1b) řadič Marek Šmihla - s LS138 
   (+) jeden IC, láce, není nutná výroba desky 
   (+) úplná I/O adresace 
   (-) jen 8 bitový přenos 

2) Žydkoidní řadič I. generace - s LS245, 27xxx, 
   LS541, LS573 (574)    
   (+) relativně malý počet IC 
   (+) 8 i 16ti bitový přenos 
   (+) úplná adresace 
   (-) neumí repetiční I/O instrukce 
   (-) nižší rychlost přenosu 

3) 2) Žydkoidní řadič II. generace - s 2x LS245, 
   27xxx, 6116 (W2465) 
   (+) relativně malý počet IC 
   (+) 8 i 16ti bitový přenos 
   (+) úplná adresace 
   (+) umí repetiční I/O instrukce 
   (+) rychlost srovnatelná s 8 bitovým přenosem 
   (-) špatný datový "slovosled" 

4) 2) Žydkoidní řadič III. generace - s 2x LS245, 
      27xxx, 6116 (W2465) 
      používá 6116ku jako registr 
   (+) relativně malý počet IC 
   (+) 8 i 16ti bitový přenos 
   (+) úplná adresace 
   (+) umí repetiční I/O instrukce 
   (+) rychlost srovnatelná s 8 bitovým přenosem 
   (+) správný datový "slovosled" 
   (-) nutnost (možná) modifikovat Eprom oproti 
       variantě 3), degradace 6116ky na registr, 
       nutno použít pole jumperů na adrese 
       do 6116 (vhodné pro desku s režimy 3, 4 
       a výrobu prototypu, jinak humpolácké) 

25.10.2009



       nebo musí být adresa do 6116ky trvale 
       na 00h (nelze kombinovat režim 3,4) 

5) 2) Žydkoidní řadič IV. generace - s LS245, 
      27xxx, LS646 (543) 
   (+) relativně malý počet IC (3!!!) 
   (+) 8 i 16ti bitový přenos 
   (+) úplná adresace 
   (+) umí repetiční I/O instrukce 
   (+) rychlost srovnatelná s 8 bitovým přenosem 
   (+) správný datový "slovosled" 
   (+) 8 bitový přenos při lichém obsahu B 
       a použití IN/OUT (C),A 
   (-) neumí režim "2x přenos 256ky bajtů za sebou" 
       (to asi lidem vadit nebude), jen režim 
       "střídání" 
   (-) IC LS646 (543) nutno koupit, ve starých PC 
       komponentech nebývá (ve variantách 3,4 se 
       dají ze starých komponentů získat všechny 
       obvody) 
 &nb! sp; (-) nelze použít I/O instrukce s přímou adresou: 
       OUT (78h),A a IN A,(78h) 
       snad se dají oželet 

Teď babo raď, co je nejvýhodnější... 

Petr de Zviqov 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz!  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.483 / Virová báze: 279 - datum vydání: 19.5.2003 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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 

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. května 2003 14:42
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: 3. service packec IDE 16bit_V2

25.10.2009

Petre, 
  
v žiadnom prípade som ťa nechcel kritizovať ani "nazlobiť", naopak, som príjemne prekvapený jednoduchosťou 
tvojich riešení. 
  
Správny sled bajtov je dôležitý preto, že v prípade FAT partícií je možné disk na PC prečítať priamo operačným 
systémom bez použitia špeciálneho dekódovacieho softvéru (komu by sa takýto softvér na PC chcelo písať?) 
  
Ešte poznámka k master/slave: prepínanie medzi master a slave je vyriešené čiste softwarovo, bez použitia SELS. 
  
Marek. 
  
  
----- Original Message -----  

From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, May 27, 2003 2:29 PM 
Subject: 3. service packec IDE 16bit_V2 
 
Jak tak na to koukám, tak jsem spustil lavinu názorů- 
po tom co jsem naznačil, jak by ono zařízení mohlo 
vypadat. 
Použití MCU 8052 nebo kontrolérů PIC-Microchip 
jsem zmínil jen jako jednu možnou alternativu(!), v tomto 
případě se řadič redukuje na 1 IC, což je sqjelé pro 
kombo desky, ale složité softwarově. 
První můj návrh je jednoduchý obvodově, kompatibilní s 8 bitovou verzí, ale není šitý na 
repetiční I/O instrukce (což nevadí, pokud chceme 
třeba jen autodetekci parametrů HDD) a tudíž údajně pomalý v přístupu. 
Dále jste tu nakousli onen princip s přepínáním datového toku na HDD: 2bajty ven z MZ-800, 
seřadit do 16bitového šiku a pak odbavit na HDD. 
Tato metoda má jediný drobný nedostatek, 8bitová verze MZ-IDE takto přijme jen každý 
druhý bajt=ne stopro kompatibilní. Navíc zřejmě Hw řešení bude mít více IC, to se nehodí do 
mé koncepce kombo desek. Nicméně-podumám o tom. ;-) ;-) ;-)  
Moje předkládaná varianta umí repetiční instrukce, 
zápis/čtení přes IN/OUT (C),A je sw kompatibilní 
s 8bitovou verzí. Schéma zatím nemá dodělané zapojení vývodů /CS, /OE, /WE statické paměti 
6116, která coby buffer přijme 256 bajtů dat a pak je odbavuje na D8-D15 HDD při současném 
zápisu 256tice do D0-D7 HDD. Pokud mi vytýkáte 
"rozházenost" dat odcházejících na HDD, namítám, že to nevadí! Jak je 512 bajtový sektor 
odeslán, tak se zase přečte, jen na tom disku je oněch 512 bajtů jinak uspořádaných než v 
paměti počítače. Je třeba s tím počítat, máme-li připojen PC disk jako slave s tím, že chceme 
přetahovat soubory oběma směry=záležitost softwaru. 
Ale nikoho k tomuto řešení nenutím. :-[ :-[  
Schéma dokončím a pak zkusím ještě tu "výhybkovou" verzi. A propos, má poslední varianta 
určitě není pomalejší než 8bit IDE (v případě "Sharp only connected" disku(ů)!!!). 
Sharp posílá dvě 256tice skrze repetiční instrukce (jako u 8bitové verze) a IDE přebírá jednu 
256tici širokou 16 bitů, o bufferování oba konce nevědí!! 

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


Uvidíme... 

Trochu nazlobený Petr de Zviqov 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz!  

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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 

25.10.2009

http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 28. května 2003 9:05
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Snad poslední návrh 16ti bitového IDE + shrnutí

25.10.2009

 
Než jsem stačil dotvořit schéma s novou 
variantou řadiče, byl tu další námět... 

Cíl: aby můj "OTI(R)able" řadič uměl nikoliv 
princip "nabufferovat 256 bajtů určených pro 
odesílání přes data HI s následným odbavením 
při odesílání 256ti bajtů na data LO", nýbrž 
princip "0. bajt do bufferu; 1.bajt do data 
LO a zároveň buffer do data HI; 2. bajt do 
bufferu; 3. bajt do data LO a zároveň buffer 
do data HI...... 

Heuréka! Ono vlastně vyhovuje zapojení s LS245 
a statickou pamětí 6116!!! Neprve tedy popis 
řadiče 2x 256 bajtů nestřídaných: 
Místo obvodů LS541 a LS573 (LS574) jsem použil 
obousměrný třístavový zesilovač LS245 a paměť 
6116 2Kx8 (je na starých kartách MDA/Hercules, 
vadí-li rozměry pouzdra DIP24-WIDE, existuje 
varianta SMD, resp. paměť Winbond 2465 
DIP28-úzká 8Kx8 z cache aplikací pro PC desky), 
dostupnost paměti(í) je velká (viz výše), 
nadbytečné adresové vodiče >A7 se musí připojit 
na LOW. 

Příklad zápisu: 
do B nulu (256 bajtů přenést), do HL adresu 
dat v paměti, do C 77h (adresa bufferu-statické 
paměti), první OTIR, do C 78h, druhý OTIR. 
To je to, co mi vytýkáte-posloupnost dat 
z paměti a sektor na HDD není totéž, pokud ho 
procházíme bajt po bajtu. Pro zpětné čtení to 
nevadí (obdobný princip). Jde jen o ztíženou 
spolupráci při dvou discích, SharpWritten+PC disk. 
To je programátorská práce navíc, uznávám. 

Teď popis fukce HW (zápis): 
Při OUT 77h se otvírá "menší" LS245 (ve schematu) 
ve směru Sharp->IDE, D8-D15 HDD je ve stavu HI-Z 
(data tam neprojdou, nekolidují) a paměť 6116 
se otevře pro zápis 256ti bajtů, adresu do 
6116ky dodává registr B na A8-A15 (automaticky 
se mění během vykonávání OTIRu, i když 
s podivným pořadím 00h, FFh, FEh ... 01h). 
Při OUT 78h je "menší" LS245 uzavřen a data na 
D8-D15 HDD dodává 6116ka otevřená pro čtení, 
její adresu dodává opět reg. B na A8-A15. 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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Čtení je obdobné, nejprve při I/Oad. 78h vstoupí 
prvním INIRem dolní 256tice bajtů dat a zároveň 
jde horní 256tice do 6116, odtud se odbaví  
druhým INIRem s I/O adr. 77h 
Komplikované, ale obvodově nenáročné a umí INIR, 
OTIR. 

 
Celé toto zapojení stačí lehce modifikovat, 
abychom dosáhli efektu "střídání bajtů". 
Ať odesíláme dva bajty (jedna 16tice) nebo 
512bajtů-celý sektor (256 16tic), vždy jde o 
sudý počet! Pak ovšem můžeme A8 Sharpa přidat 
mezi adresní vstupy na Eprom-dekodéru a je 
hotovo. 
Přiklad: 
Do B 02h, do C 78h, do HL adresu dat v paměti, 
OUTI. 
Hodnota B je sudá --> selekční výstupy z Eprom 
uvedou /SELP do HIGH (deselekt HDD a D0-D15 ve 
stavu HI-Z, jakkoliv se jedná o OUT 78h!) 
menší LS245 se otevře a 6116ka přijme bajt 
z D0-D7. 
OUTI. 
První I/O instrukce zapsala do B 01h, lichá 
hodnota dovolí zapsat bajt na D0-D7 HDD, zároveň 
6116ka pošle zachycený bajt na D8-D15 HDD, menší 
LS245 je uzavřen. 
Po provedení druhé OUTI je B rovno nule a zápis 
končí. 
Pro 512 bajtů dat (odeslat 256 16tic) se naplní 
B 00h a následuje např. 2x OTIR. 
Sudost/lichost registru B sama indikuje povahu 
odesílaného bajtu, zda je určen k z! achycení pro 
následné odeslání na D8-D15 nebo je určen přímo 
na D0-D7. 
Vadí nám ovšem tanec na A0-A7 6116ky. V režimu 
"střídání bajtů" potřebujeme jen adresu 00h této 
paměti, řešit to lze kontaktním polem jumperů, 
které by odpojily A0-A7 paměti od A8-A15 Sharpa 
a stáhly by vstupní adresu na 00h. 
Je to sice humpolácké, ale šikovné aspoň na 
výrobu prototypu, než se rozhodne, která varianta 
řadiče uspěje. 
Proto předkládám poslední (snad) variantu: 
dvojice 6116ka+LS245 se dá nahradit obvodem 
LS646 (LS543)!!!!!!! Thank's to Jiří Roleček. 
Jedná se o obvod LS245, který má "na každém 
konci registr". Selekční vývody z Eprom-dekodéru 
se přivedou na ovládací vývody tohoto IC a máme 
to doma!!! Je to definitivní řešení??? 

 
Raději si to sesumarizujeme: 

25.10.2009



1a) řadič Zdeněk Adler - s LS10 
   (+) jeden IC, láce, není nutná výroba desky 
   (-) neúplná I/O adresace, jen 8 bitový přenos 

1b) řadič Marek Šmihla - s LS138 
   (+) jeden IC, láce, není nutná výroba desky 
   (+) úplná I/O adresace 
   (-) jen 8 bitový přenos 

2) Žydkoidní řadič I. generace - s LS245, 27xxx, 
   LS541, LS573 (574)    
   (+) relativně malý počet IC 
   (+) 8 i 16ti bitový přenos 
   (+) úplná adresace 
   (-) neumí repetiční I/O instrukce 
   (-) nižší rychlost přenosu 

3) 2) Žydkoidní řadič II. generace - s 2x LS245, 
   27xxx, 6116 (W2465) 
   (+) relativně malý počet IC 
   (+) 8 i 16ti bitový přenos 
   (+) úplná adresace 
   (+) umí repetiční I/O instrukce 
   (+) rychlost srovnatelná s 8 bitovým přenosem 
   (-) špatný datový "slovosled" 

4) 2) Žydkoidní řadič III. generace - s 2x LS245, 
      27xxx, 6116 (W2465) 
      používá 6116ku jako registr 
   (+) relativně malý počet IC 
   (+) 8 i 16ti bitový přenos 
   (+) úplná adresace 
   (+) umí repetiční I/O instrukce 
   (+) rychlost srovnatelná s 8 bitovým přenosem 
   (+) správný datový "slovosled" 
   (-) nutnost (možná) modifikovat Eprom oproti 
       variantě 3), degradace 6116ky na registr, 
       nutno použít pole jumperů na adrese 
       do 6116 (vhodné pro desku s režimy 3, 4 
       a výrobu prototypu, jinak humpolácké) 
       nebo musí být adresa do 6116ky trvale 
       na 00h (nelze kombinovat režim 3,4) 

5) 2) Žydkoidní řadič IV. generace - s LS245, 
      27xxx, LS646 (543) 
   (+) relativně malý počet IC (3!!!) 
   (+) 8 i 16ti bitový přenos 
   (+) úplná adresace 
   (+) umí repetiční I/O instrukce 
   (+) rychlost srovnatelná s 8 bitovým přenosem 
   (+) správný datový "slovosled" 
   (+) 8 bitový přenos při lichém obsahu B 
       a použití IN/OUT (C),A 
   (-) neumí režim "2x přenos 256ky bajtů za sebou" 

25.10.2009



       (to asi lidem vadit nebude), jen režim 
       "střídání" 
   (-) IC LS646 (543) nutno koupit, ve starých PC 
       komponentech nebývá (ve variantách 3,4 se 
       dají ze starých komponentů získat všechny 
       obvody) 
 &nb! sp; (-) nelze použít I/O instrukce s přímou adresou: 
       OUT (78h),A a IN A,(78h) 
       snad se dají oželet 

Teď babo raď, co je nejvýhodnější... 

Petr de Zviqov 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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 

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: Ing. Peter Benko (sharpemu@pandora.cz) [benko@dstg.sk]
Odesláno: 13. června 2003 13:37
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: pomoc

25.10.2009

Nazdar 

Mám jednu otázočku týka sa paliet v režime 320x200 16 farieb a to: 

Dajú sa na MZ-800 v danom režime nastaviť všetky palety na čiernu? 

  

Peťo 

--  
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na 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: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 27. května 2003 13:30
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: 3. service packec IDE 16bit_V2
Přílohy: hdd_ide_V2.tif

25.10.2009

Jak tak na to koukám, tak jsem spustil lavinu názorů- 
po tom co jsem naznačil, jak by ono zařízení mohlo 
vypadat. 
Použití MCU 8052 nebo kontrolérů PIC-Microchip 
jsem zmínil jen jako jednu možnou alternativu(!), v tomto 
případě se řadič redukuje na 1 IC, což je sqjelé pro 
kombo desky, ale složité softwarově. 
První můj návrh je jednoduchý obvodově, kompatibilní s 8 bitovou verzí, ale není šitý na 
repetiční I/O instrukce (což nevadí, pokud chceme 
třeba jen autodetekci parametrů HDD) a tudíž údajně pomalý v přístupu. 
Dále jste tu nakousli onen princip s přepínáním datového toku na HDD: 2bajty ven z MZ-800, 
seřadit do 16bitového šiku a pak odbavit na HDD. 
Tato metoda má jediný drobný nedostatek, 8bitová verze MZ-IDE takto přijme jen každý druhý 
bajt=ne stopro kompatibilní. Navíc zřejmě Hw řešení bude mít více IC, to se nehodí do mé 
koncepce kombo desek. Nicméně-podumám o tom. ;-) ;-) ;-)  
Moje předkládaná varianta umí repetičn! í instrukce, 
zápis/čtení přes IN/OUT (C),A je sw kompatibilní 
s 8bitovou verzí. Schéma zatím nemá dodělané zapojení vývodů /CS, /OE, /WE statické paměti 
6116, která coby buffer přijme 256 bajtů dat a pak je odbavuje na D8-D15 HDD při současném 
zápisu 256tice do D0-D7 HDD. Pokud mi vytýkáte 
"rozházenost" dat odcházejících na HDD, namítám, že to nevadí! Jak je 512 bajtový sektor 
odeslán, tak se zase přečte, jen na tom disku je oněch 512 bajtů jinak uspořádaných než v paměti 
počítače. Je třeba s tím počítat, máme-li připojen PC disk jako slave s tím, že chceme přetahovat 
soubory oběma směry=záležitost softwaru. 
Ale nikoho k tomuto řešení nenutím. :-[ :-[  
Schéma dokončím a pak zkusím ještě tu "výhybkovou" verzi. A propos, má poslední varianta 
určitě není pomalejší než 8bit IDE (v případě "Sharp only connected" disku(ů)!!!). 
Sharp posílá dvě 256tice skrze repetiční instrukce (jako u 8bitové verze) a IDE přebírá jednu 
256tici širokou 16 bitů, o bufferování oba! konce nevědí!! 
Uvidíme... 

Trochu nazlobený Petr de Zviqov 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 26. května 2003 16:53
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: 2. service packec pro MZ-IDE 16bit

25.10.2009

Ešte som zabudol: delička by sa resetovala automaticky pri zápise na command port (7Fh), tým zároveň odpadá 
potreba jej čítania (vid Roldov mail). 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, May 26, 2003 10:33 AM 
Subject: 2. service packec pro MZ-IDE 16bit 
 
 
Tak tu máme service packec č. 2. 
K aktivitě mě inspirovala reakce Marka 
Šmihly na zveřejněný návrh 16bitového 
rozhraní HDD pro Sharpa. Sice jsem se 
nepokoušel počítat, jak se liší doba 
přenosu jednoho 512ti bajtového sektoru 
přes běžné I/O instrukce se současnou 
manipulací se všemi potřebnými registry 
A, BC, HL oproti použití repetičních 
instrukcí INIR, OTIR, ale přesto jsem zkusil 
podumat nad jinou alternativou... 

 
Co je třeba dodržet, docílit: 
-potřebujeme 16ti bitový přenos dat, aby 
 byla využita celá kapacita HDD 
-možnost přenosu dat z/na porty 
 repetičními I/O instrukcemi 
-možnost použít funkci autodetekce 
 parametrů disku 
-zařízení by mělo být kompatibilní 
 s původní 8bitovou verzí 
-obvodové řešení musí být co možná 
 nejjednodušší, malý počet IC snižuje cenu, 
 šetří místo v případě vývoje kombo desek 
-v případě manipulace se signálem disku 
 /sels se nabízí možnost obsluhy dvou 
 HDD, tedy princip master/slave jako u PC 
-pokud by byla akceptována možnost provozu 
 dvou HDD, pak se jasně nabízí možnost 
 využití souborových systémů FAT(32), tím 
 nemyslím přímé začlenění do CP/M, slave 
 disk by sloužil jako přenosný element 
 Sharp <-> PC. Konverzi souborových 
 systémů a vlastních dat může provádět 
 aplikační program pod CP/M typu 
 file-manažer; stejně tak CP/Movsky 
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 nahraný disk by byl čitelný pro 
 aplikační program v PC, ten by ho 
 přečetl celý raz dva 

Jak to tedy vyřešit: 

Tahhle nějak vypadá zápis 512ti bajtového 
sektoru na MZ-IDE 8bit (odhaduju): 

xxx             ; nastav příslušné hodnoty 
xxx             ; do registru stopy, 
xxx             ; sektoru atd. 
LD HL, "odkud"  ; adresa dat v paměti 
LD B,00h        ; 256 bajtů dat 
LD C,78h        ; adresa datového portu HDD 
OTIR***         ; přenese B bajtů na port 
                ; 78h od adresy v HL  
OTIR            ; ještě jednou totéž 

Doufám, že jsem se nespletl, už jsem si 
dlouho v asm Z80 nehrál, je-li pravda, že 
po instrukci *** B=00h, HL="odkud"+256 a C 
se nemění, pak se vykoná přenos jako dvě 
256tice I/O cyklů po sobě pomocí instrukcí 
OTIR (???) 

U PC bych si představil něco podobného, jen 
registry jsou víceslovné (to je výraz!) a 
datová sběrnice je 16ti bitová, takže se 
přenese jedním "OTIRem" (dejme tomu) jediná 
256tice najednou, protože je široká 16 bitů 
a ne 8. 

Pokud by měl na tomto místě fungovat nějaký 
obvodový supervizor, který by datový tok 
na port 78h střídavě přepínal tak, abychom 
docílili připravenosti 16ti bitů dat každé 
dva I/O zápisy a pak by se provedl jeden 
vybavovací zápis do HDD, připomíná mi to 
křižovatku se semafory kde se po každém 
projetém autě mění volný směr jízdy. 

Můj návrh zní: využít toho, že se v každém 
případě přenáší 256 bajtů 2x po sobě, navíc 
obsah registru B sám inkrementuje a posílá 
se na A8-A15 adresové sběrnice Sharpa!!! 
Obvodové řešení by vycházelo z mého 
původního návrhu 16ti bitového rozhraní tj.: 
   1x 74LS245 
   1x 27xxx 
   1-2 další 74LS241, 245 (podle výsledku) 
   1x SRAM 6116 2kB 

Příklad zápisu: 
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LD HL,"odkud"  ; adresa dat v paměti 
LD B,00h       ; 256 bajtů dat 
LD C,77h       ; adresa pomocného bufferu 
OTIR           ; naplní se pomocný 256ti 
               ; bajtový buffer (Statická RAM) 
LD C,78h       ; adresa datového portu HDD 
OTIR           ; přenos 256ti bajtů na 
               ; D0-D7 HDD, synchronně a 
               ; "skrytě" se také přenáší 
               ; obsah bufferu na D8-D15 HDD 

-čtení by probíhalo obdobným způsobem 
-rutina s příkladem přenosu je o jedinou 
 instrukci delší 
-je třeba vyřešit správnou návaznost a 
 kontinuitu dat (záležitost OS), neboť 
 u PC je při 16ti bitovém přenosu sled dat 
 následující (pokud se pletu, tak prosím 
 nenadávat): 
  
0. bajt na D0-D7 ; 1. 16ti bitový zápis 
1. bajt na D8-D15 

2. bajt na D0-D7 ; 2. 16ti bitový zápis 
3. bajt na D8-D15 

  . 
  . 
  . 
  . 
511. bajt na D0-D7 ; 256. 16ti bitový zápis 
512. bajt na D8=D15 

 a tady se posílá jedna 256ka dat, fik ho, 
 druhá 256ka, hotovo 
-je-li toto velký problém, pak zůstává ve 
 hře původní verze 16ti bitového rozhraní, 
 jednodušší Hw řešení nedovedu vymyslet 

 
V průběhu týdne možná opravím výkres a 
upřesním význam portů a počet IC. 

Petr de Zviqov 26.5. 2003 0:55hod 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz! 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 27. května 2003 12:53
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: 2. service packec pro MZ-IDE 16bit

25.10.2009

Nabizi se tu jeste jedno elegantni (ikdyz technicky i programatorsky zrejmne narocne reseni) pro rychly 
prenos mezi HDD a Sharpem, a to pouziti obvodu Z80-DMA ktery by po spravnem naprogramovani mel 
dokazat data bez zateze CPU primo transformovat do pameti Sharpa na urcene misto. Vyuziti by to jiste 
melo pro multimedia jako napr. prehravani samplovaneho zvuku, pripadne videosekvenci :-) 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, May 27, 2003 1:10 PM 
Subject: Re: 2. service packec pro MZ-IDE 16bit 
 
To riešene s 8255 sa mi zdá ešte pomalšie (až 3 inštrukcie OUT na zápis dvoch bajtov!) To radšej zostaňme u 
pôvodného Petrovho návrhu (tiež je možné využiť až 4 zaridenia, napr. sekundárny kanál na adresách 67h..6Fh - 
pri použití EPROM ako dekodéru by to nemal byť žiadny problém). 
  
Trochu som počítal strojové cykly: 
  
1. najrýchlejší výstup dvoch bajtov: 
  
OUTI 
OUTI 
  
16+16=32T 
  
versus 
  
LD A,(HL) 
INC HL 
LD B,(HL) 
INC HL 
OUT (C),A 
  
7+6+7+6+12=38T, čo neni až tak zlé. Dokonca rýchlejšie než OTIR (21+21=42T)! 
  
2. najrýchlejší vstup dvoch bajtov: 
  
INI 
INI 
  
16+16=32T 
  
versus 
  
IN A,(78H) 
LD (HL),A 
INC HL 
IN A,(77H) 
LD (HL),A 
INC HL 
  
11+7+6+11+7+6=48T, čo je už horšie, ale iba o 50%. 
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Tento mierny pokles rýchlosti je na druhú stranu vyvážený jednoduchosťou zapojenia, takže zvažujme... 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: rdolejsi@eurotel.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, May 27, 2003 7:53 AM 
Subject: Re: 2. service packec pro MZ-IDE 16bit 
 
 
 
Jen pro úplnost: 
 
  - zdaleka nejrozšířenější 16-bit IDE interface na ZX využívá obvodu 8255. 
Je připojen tak, že porty A a B jsou Low/High datové sběrnice 
a port C obsahuje A0-A2, IORD/IOWR signály, CS0 first IDE, CS0 second IDE. 
Interface umožňuje připojit až 4 IDE zařízení (dva kabely) 
a podporuje 16-bit porty pro všechny adresy, což však vzhledem k ATA 
designu samozřejmě není potřeba. Ovládání pak vypadá nějak takto: 
 
Zápis: 
OUT Ctrl, 0x80          ; přepnutí 8255 do output módu 
OUT A, data_low 
OUT B, data_high 
OUT C, IOWR+CS0+address 
 
Čtení je obdobné.. 
 
  Osobně jsem ale spíše za zachování jednoduchosti a snadnosti ovládání z 
ASM a tak hlasuji za již dříve Markem popsané řešení (překlápění lo/hi pro 
datový port). 
 
R. 
 
 
 
|---------+---------------------------> 
|         |           "rdolejsi@eurote| 
|         |           l.cz (sharpemu  | 
|         |           27.05.2003 07:38| 
|         |           Odpovězte prosím| 
|         |           uživateli       | 
|         |           "Konference     | 
|         |           "Počítač SHARP  | 
|         |           MZ-800 a        | 
|         |           emulátory""     | 
|         |                           | 
|---------+---------------------------> 
  >------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------| 
  |                                                                                                                               | 
  |        Komu:    "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
<sharpemu@pandora.cz>                                         | 
  |        Kopie:                                                                                                                 | 
  |        Předmět: Re: 2. service packec pro MZ-IDE 
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16bit                                                                        | 
  |                                                                                                                               | 
  |                                                                                                                               | 
  >------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------| 
 
 
 
 
 
Ahoj, 
 
  taky jsem pro takovéto řešení. Na ZX to implementovali přesně tímto 
způsobem (trio DTP; (P)VL byl na NP) a nemají s tím sebemenší problém. 
Čtení/zápis provádějí přes INI(R)/OTI(R) a nic jim neschází ;-) Jen si 
nejsem jistý, jestli jim vychází časování tak, aby sektor přečetli párem 
INIR instrukcí, ale myslím, že ano. 
 
R. 
 
P.S.: Navíc MCE už tento způsob čtení IDE podporuje, tak si ho, Marku, 
můžeš otestovat ;-) .. (port-type=16bit-lohi) 
 
 
 
|---------+---------------------------> 
|         |           "smihla@ceit.sk | 
|         |           (sharpemu       | 
|         |           26.05.2003 17:38| 
|         |           Odpovězte prosím| 
|         |           uživateli       | 
|         |           "Konference     | 
|         |           "Počítač SHARP  | 
|         |           MZ-800 a        | 
|         |           emulátory""     | 
|         |                           | 
|---------+---------------------------> 
  > 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------| 
 
  | 
| 
  |        Komu:    "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
<sharpemu@pandora.cz>                                         | 
  |        Kopie: 
| 
  |        Předmět: Re: 2. service packec pro MZ-IDE 16bit 
| 
  | 
| 
  | 
| 
  > 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------| 
 
 
 
 
Ahoj, 
 
 
 
Mal som na mysli nasledovné: 
 
Prvý OUT 78h: zápis D0..D7 do záchytného registra. 
Druhý OUT 78h: obsah záchytného registra do HDD (D0..D7) plus D0..D7 do HDD 
(D8..D15). 
 
A tak dalej striedavo... Podobne pri vstupe: 
 
Prvý IN 78h: D0..D7 z HDD do D0..D7 na MZ, D8..D15 z HDD do záchytného 
registra. 
Druhý IN 78h: čítanie D0..D7 zo záchytného registra. 
 
Iný sled resp. náväznosť bajtov neprichádza do úvahy (kvôli rýchlosti a 
kompatibilite s PC). 
 
V podstate ide o pridanie deličky jedna ku dvom na dekodér adresy 78h, 
ktorá by striedavo prepínala medzi HDD a záchytným registrom. To nemôže byť 
predsa až tak zložité, v žiadnom prípade netreba GAL či dokonca 8052! 
 
Marek. 
 
P.S. pokiaľ ide o filesystém FAT, už sa na ňom pracuje... ;-) 
 ----- Original Message ----- 
 From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) 
 To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
 Sent: Monday, May 26, 2003 10:33 AM 
 Subject: 2. service packec pro MZ-IDE 16bit 
 
 
 
 
 Tak tu máme service packec č. 2. 
 K aktivitě mě inspirovala reakce Marka 
 Šmihly na zveřejněný návrh 16bitového 
 rozhraní HDD pro Sharpa. Sice jsem se 
 nepokoušel počítat, jak se liší doba 
 přenosu jednoho 512ti bajtového sektoru 
 přes běžné I/O instrukce se současnou 
 manipulací se všemi potřebnými registry 
 A, BC, HL oproti použití repetičních 
 instrukcí INIR, OTIR, ale přesto jsem zkusil 
 podumat nad jinou alternativou... 
 
 
 
 Co je třeba dodržet, docílit: 

25.10.2009

mailto:sharpemu@pandora.cz


 -potřebujeme 16ti bitový přenos dat, aby 
  byla využita celá kapacita HDD 
 -možnost přenosu dat z/na porty 
  repetičními I/O instrukcemi 
 -možnost použít funkci autodetekce 
  parametrů disku 
 -zařízení by mělo být kompatibilní 
  s původní 8bitovou verzí 
 -obvodové řešení musí být co možná 
  nejjednodušší, malý počet IC snižuje cenu, 
  šetří místo v případě vývoje kombo desek 
 -v případě manipulace se signálem disku 
  /sels se nabízí možnost obsluhy dvou 
  HDD, tedy princip master/slave jako u PC 
 -pokud by byla akceptována možnost provozu 
  dvou HDD, pak se jasně nabízí možnost 
  využití souborových systémů FAT(32), tím 
  nemyslím přímé začlenění do CP/M, slave 
  disk by sloužil jako přenosný element 
  Sharp <-> PC. Konverzi souborových 
  systémů a vlastních dat může provádět 
  aplikační program pod CP/M typu 
  file-manažer; stejně tak CP/Movsky 
  nahraný disk by byl čitelný pro 
  aplikační program v PC, ten by ho 
  přečetl celý raz dva 
 
 
 Jak to tedy vyřešit: 
 
 
 Tahhle nějak vypadá zápis 512ti bajtového 
 sektoru na MZ-IDE 8bit (odhaduju): 
 
 
 xxx             ; nastav příslušné hodnoty 
 xxx             ; do registru stopy, 
 xxx             ; sektoru atd. 
 LD HL, "odkud"  ; adresa dat v paměti 
 LD B,00h        ; 256 bajtů dat 
 LD C,78h        ; adresa datového portu HDD 
 OTIR***         ; přenese B bajtů na port 
                 ; 78h od adresy v HL 
 OTIR            ; ještě jednou totéž 
 
 
 Doufám, že jsem se nespletl, už jsem si 
 dlouho v asm Z80 nehrál, je-li pravda, že 
 po instrukci *** B=00h, HL="odkud"+256 a C 
 se nemění, pak se vykoná přenos jako dvě 
 256tice I/O cyklů po sobě pomocí instrukcí 
 OTIR (???) 
 
 
 U PC bych si představil něco podobného, jen 
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 registry jsou víceslovné (to je výraz!) a 
 datová sběrnice je 16ti bitová, takže se 
 přenese jedním "OTIRem" (dejme tomu) jediná 
 256tice najednou, protože je široká 16 bitů 
 a ne 8. 
 
 
 Pokud by měl na tomto místě fungovat nějaký 
 obvodový supervizor, který by datový tok 
 na port 78h střídavě přepínal tak, abychom 
 docílili připravenosti 16ti bitů dat každé 
 dva I/O zápisy a pak by se provedl jeden 
 vybavovací zápis do HDD, připomíná mi to 
 křižovatku se semafory kde se po každém 
 projetém autě mění volný směr jízdy. 
 
 
 Můj návrh zní: využít toho, že se v každém 
 případě přenáší 256 bajtů 2x po sobě, navíc 
 obsah registru B sám inkrementuje a posílá 
 se na A8-A15 adresové sběrnice Sharpa!!! 
 Obvodové řešení by vycházelo z mého 
 původního návrhu 16ti bitového rozhraní tj.: 
    1x 74LS245 
    1x 27xxx 
    1-2 další 74LS241, 245 (podle výsledku) 
    1x SRAM 6116 2kB 
 
 
 Příklad zápisu: 
 LD HL,"odkud"  ; adresa dat v paměti 
 LD B,00h       ; 256 bajtů dat 
 LD C,77h       ; adresa pomocného bufferu 
 OTIR           ; naplní se pomocný 256ti 
                ; bajtový buffer (Statická RAM) 
 LD C,78h       ; adresa datového portu HDD 
 OTIR           ; přenos 256ti bajtů na 
                ; D0-D7 HDD, synchronně a 
                ; "skrytě" se také přenáší 
                ; obsah bufferu na D8-D15 HDD 
 
 
 -čtení by probíhalo obdobným způsobem 
 -rutina s příkladem přenosu je o jedinou 
  instrukci delší 
 -je třeba vyřešit správnou návaznost a 
  kontinuitu dat (záležitost OS), neboť 
  u PC je při 16ti bitovém přenosu sled dat 
  následující (pokud se pletu, tak prosím 
  nenadávat): 
 
 0. bajt na D0-D7 ; 1. 16ti bitový zápis 
 1. bajt na D8-D15 
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 2. bajt na D0-D7 ; 2. 16ti bitový zápis 
 3. bajt na D8-D15 
 
 
   . 
   . 
   . 
   . 
 511. bajt na D0-D7 ; 256. 16ti bitový zápis 
 512. bajt na D8=D15 
 
 
  a tady se posílá jedna 256ka dat, fik ho, 
  druhá 256ka, hotovo 
 -je-li toto velký problém, pak zůstává ve 
  hře původní verze 16ti bitového rozhraní, 
  jednodušší Hw řešení nedovedu vymyslet 
 
 
 
 V průběhu týdne možná opravím výkres a 
 upřesním význam portů a počet IC. 
 
 
 Petr de Zviqov 26.5. 2003 0:55hod 
 
 
 -- 
 Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz! 
 
 
-- 
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu -> 
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna 
 
 
 
 
 
 
--  
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu -> 
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna 
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--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz!  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.483 / Virová báze: 279 - datum vydání: 19.5.2003 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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: Jiří Roleček (sharpemu@pandora.cz) [rolda@seznam.cz]
Odesláno: 26. května 2003 9:58
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Řádič

25.10.2009

Je pravda, ze me se taky nelibi ten tok dat pres A7-A15, ale je to nejjednodussí z hlediska  provedeni. V 
tom musim dat Petrovi za pravdu. 
  
Vzpomen si Zdenku, je to rok, nebo jak dlouho, tak splacal navrh radice pro 16 bit, kterej (mozna) umel 
posilat data jen pres datovy I/O.(Neodzkousel jsem ho)  
Jenze k tomu je prave na desce toho radice potreba logika, ktera u Petra odpadá. 
Logika musi zajistit 1. ve smeru MZ-800 -> HDD zachycení 1. bytu, v opacnem smeru ale az 2. bytu. 
                             2. Musi se z ni dat vycist, v jakem je aktualne stavu, tj. Jestli nebyl vyslan jen 1 byte, 
protoze na HDD se musi 
                                 zapsat cele 2 byty zaroven 
                             3. Musi mit moznost nulovani - tj. nastaveni, ze ted se bude posilat 1. byte  
  
Body 2 a 3 maji vyznam jen pro smer MZ - > HDD 
  
No a tyhle podminky jsou vykoupeny 1) cenou, 2) mnozstvim IO - tusim, ze jich tam bylo asi 8 a tim 
padem i mistem na desce 
  
Jedine co me napada by bylo vyuziti 2x 74HC646 (A nebo 8255, nebo PIO), + nezbytna logika. Otazkou 
pro me zustava, jestli opavdu neni nejjednodussi naprogramovat jeden GAL nebo neco podobneho a mit 
po starostech s mistem pro dalsi obvody (RD, FDC, ...) 
  
Tak rozlouskneme problem, jak chceme data strkat a podle toho vymýšlet desku 
  
Zdravi  
Rolda 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 26. května 2003 16:39
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: 2. service packec pro MZ-IDE 16bit

25.10.2009

Ahoj, 
  
Mal som na mysli nasledovné: 
  
Prvý OUT 78h: zápis D0..D7 do záchytného registra. 
Druhý OUT 78h: obsah záchytného registra do HDD (D0..D7) plus D0..D7 do HDD (D8..D15). 
  
A tak dalej striedavo... Podobne pri vstupe: 
  
Prvý IN 78h: D0..D7 z HDD do D0..D7 na MZ, D8..D15 z HDD do záchytného registra. 
Druhý IN 78h: čítanie D0..D7 zo záchytného registra. 
  
Iný sled resp. náväznosť bajtov neprichádza do úvahy (kvôli rýchlosti a kompatibilite s PC). 
  
V podstate ide o pridanie deličky jedna ku dvom na dekodér adresy 78h, ktorá by striedavo prepínala medzi HDD a 
záchytným registrom. To nemôže byť predsa až tak zložité, v žiadnom prípade netreba GAL či dokonca 8052! 
  
Marek. 
  
P.S. pokiaľ ide o filesystém FAT, už sa na ňom pracuje... ;-) 

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, May 26, 2003 10:33 AM 
Subject: 2. service packec pro MZ-IDE 16bit 
 
 
Tak tu máme service packec č. 2. 
K aktivitě mě inspirovala reakce Marka 
Šmihly na zveřejněný návrh 16bitového 
rozhraní HDD pro Sharpa. Sice jsem se 
nepokoušel počítat, jak se liší doba 
přenosu jednoho 512ti bajtového sektoru 
přes běžné I/O instrukce se současnou 
manipulací se všemi potřebnými registry 
A, BC, HL oproti použití repetičních 
instrukcí INIR, OTIR, ale přesto jsem zkusil 
podumat nad jinou alternativou... 

 
Co je třeba dodržet, docílit: 
-potřebujeme 16ti bitový přenos dat, aby 
 byla využita celá kapacita HDD 
-možnost přenosu dat z/na porty 
 repetičními I/O instrukcemi 
-možnost použít funkci autodetekce 
 parametrů disku 
-zařízení by mělo být kompatibilní 
 s původní 8bitovou verzí 
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mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)


-obvodové řešení musí být co možná 
 nejjednodušší, malý počet IC snižuje cenu, 
 šetří místo v případě vývoje kombo desek 
-v případě manipulace se signálem disku 
 /sels se nabízí možnost obsluhy dvou 
 HDD, tedy princip master/slave jako u PC 
-pokud by byla akceptována možnost provozu 
 dvou HDD, pak se jasně nabízí možnost 
 využití souborových systémů FAT(32), tím 
 nemyslím přímé začlenění do CP/M, slave 
 disk by sloužil jako přenosný element 
 Sharp <-> PC. Konverzi souborových 
 systémů a vlastních dat může provádět 
 aplikační program pod CP/M typu 
 file-manažer; stejně tak CP/Movsky 
 nahraný disk by byl čitelný pro 
 aplikační program v PC, ten by ho 
 přečetl celý raz dva 

Jak to tedy vyřešit: 

Tahhle nějak vypadá zápis 512ti bajtového 
sektoru na MZ-IDE 8bit (odhaduju): 

xxx             ; nastav příslušné hodnoty 
xxx             ; do registru stopy, 
xxx             ; sektoru atd. 
LD HL, "odkud"  ; adresa dat v paměti 
LD B,00h        ; 256 bajtů dat 
LD C,78h        ; adresa datového portu HDD 
OTIR***         ; přenese B bajtů na port 
                ; 78h od adresy v HL  
OTIR            ; ještě jednou totéž 

Doufám, že jsem se nespletl, už jsem si 
dlouho v asm Z80 nehrál, je-li pravda, že 
po instrukci *** B=00h, HL="odkud"+256 a C 
se nemění, pak se vykoná přenos jako dvě 
256tice I/O cyklů po sobě pomocí instrukcí 
OTIR (???) 

U PC bych si představil něco podobného, jen 
registry jsou víceslovné (to je výraz!) a 
datová sběrnice je 16ti bitová, takže se 
přenese jedním "OTIRem" (dejme tomu) jediná 
256tice najednou, protože je široká 16 bitů 
a ne 8. 

Pokud by měl na tomto místě fungovat nějaký 
obvodový supervizor, který by datový tok 
na port 78h střídavě přepínal tak, abychom 
docílili připravenosti 16ti bitů dat každé 
dva I/O zápisy a pak by se provedl jeden 
vybavovací zápis do HDD, připomíná mi to 
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křižovatku se semafory kde se po každém 
projetém autě mění volný směr jízdy. 

Můj návrh zní: využít toho, že se v každém 
případě přenáší 256 bajtů 2x po sobě, navíc 
obsah registru B sám inkrementuje a posílá 
se na A8-A15 adresové sběrnice Sharpa!!! 
Obvodové řešení by vycházelo z mého 
původního návrhu 16ti bitového rozhraní tj.: 
   1x 74LS245 
   1x 27xxx 
   1-2 další 74LS241, 245 (podle výsledku) 
   1x SRAM 6116 2kB 

Příklad zápisu: 
LD HL,"odkud"  ; adresa dat v paměti 
LD B,00h       ; 256 bajtů dat 
LD C,77h       ; adresa pomocného bufferu 
OTIR           ; naplní se pomocný 256ti 
               ; bajtový buffer (Statická RAM) 
LD C,78h       ; adresa datového portu HDD 
OTIR           ; přenos 256ti bajtů na 
               ; D0-D7 HDD, synchronně a 
               ; "skrytě" se také přenáší 
               ; obsah bufferu na D8-D15 HDD 

-čtení by probíhalo obdobným způsobem 
-rutina s příkladem přenosu je o jedinou 
 instrukci delší 
-je třeba vyřešit správnou návaznost a 
 kontinuitu dat (záležitost OS), neboť 
 u PC je při 16ti bitovém přenosu sled dat 
 následující (pokud se pletu, tak prosím 
 nenadávat): 
  
0. bajt na D0-D7 ; 1. 16ti bitový zápis 
1. bajt na D8-D15 

2. bajt na D0-D7 ; 2. 16ti bitový zápis 
3. bajt na D8-D15 

  . 
  . 
  . 
  . 
511. bajt na D0-D7 ; 256. 16ti bitový zápis 
512. bajt na D8=D15 

 a tady se posílá jedna 256ka dat, fik ho, 
 druhá 256ka, hotovo 
-je-li toto velký problém, pak zůstává ve 
 hře původní verze 16ti bitového rozhraní, 
 jednodušší Hw řešení nedovedu vymyslet 
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V průběhu týdne možná opravím výkres a 
upřesním význam portů a počet IC. 

Petr de Zviqov 26.5. 2003 0:55hod 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz! 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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 

25.10.2009

http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 27. května 2003 12:10
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: 2. service packec pro MZ-IDE 16bit

25.10.2009

To riešene s 8255 sa mi zdá ešte pomalšie (až 3 inštrukcie OUT na zápis dvoch bajtov!) To radšej zostaňme u 
pôvodného Petrovho návrhu (tiež je možné využiť až 4 zaridenia, napr. sekundárny kanál na adresách 67h..6Fh - pri 
použití EPROM ako dekodéru by to nemal byť žiadny problém). 
  
Trochu som počítal strojové cykly: 
  
1. najrýchlejší výstup dvoch bajtov: 
  
OUTI 
OUTI 
  
16+16=32T 
  
versus 
  
LD A,(HL) 
INC HL 
LD B,(HL) 
INC HL 
OUT (C),A 
  
7+6+7+6+12=38T, čo neni až tak zlé. Dokonca rýchlejšie než OTIR (21+21=42T)! 
  
2. najrýchlejší vstup dvoch bajtov: 
  
INI 
INI 
  
16+16=32T 
  
versus 
  
IN A,(78H) 
LD (HL),A 
INC HL 
IN A,(77H) 
LD (HL),A 
INC HL 
  
11+7+6+11+7+6=48T, čo je už horšie, ale iba o 50%. 
  
Tento mierny pokles rýchlosti je na druhú stranu vyvážený jednoduchosťou zapojenia, takže zvažujme... 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: rdolejsi@eurotel.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, May 27, 2003 7:53 AM 
Subject: Re: 2. service packec pro MZ-IDE 16bit 
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Jen pro úplnost: 
 
  - zdaleka nejrozšířenější 16-bit IDE interface na ZX využívá obvodu 8255. 
Je připojen tak, že porty A a B jsou Low/High datové sběrnice 
a port C obsahuje A0-A2, IORD/IOWR signály, CS0 first IDE, CS0 second IDE. 
Interface umožňuje připojit až 4 IDE zařízení (dva kabely) 
a podporuje 16-bit porty pro všechny adresy, což však vzhledem k ATA 
designu samozřejmě není potřeba. Ovládání pak vypadá nějak takto: 
 
Zápis: 
OUT Ctrl, 0x80          ; přepnutí 8255 do output módu 
OUT A, data_low 
OUT B, data_high 
OUT C, IOWR+CS0+address 
 
Čtení je obdobné.. 
 
  Osobně jsem ale spíše za zachování jednoduchosti a snadnosti ovládání z 
ASM a tak hlasuji za již dříve Markem popsané řešení (překlápění lo/hi pro 
datový port). 
 
R. 
 
 
 
|---------+---------------------------> 
|         |           "rdolejsi@eurote| 
|         |           l.cz (sharpemu  | 
|         |           27.05.2003 07:38| 
|         |           Odpovězte prosím| 
|         |           uživateli       | 
|         |           "Konference     | 
|         |           "Počítač SHARP  | 
|         |           MZ-800 a        | 
|         |           emulátory""     | 
|         |                           | 
|---------+---------------------------> 
  >--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------| 
  |                                                                                                                               | 
  |        Komu:    "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
<sharpemu@pandora.cz>                                         | 
  |        Kopie:                                                                                                                 | 
  |        Předmět: Re: 2. service packec pro MZ-IDE 
16bit                                                                        | 
  |                                                                                                                               | 
  |                                                                                                                               | 
  >--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------| 
 
 
 
 
 
Ahoj, 
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  taky jsem pro takovéto řešení. Na ZX to implementovali přesně tímto 
způsobem (trio DTP; (P)VL byl na NP) a nemají s tím sebemenší problém. 
Čtení/zápis provádějí přes INI(R)/OTI(R) a nic jim neschází ;-) Jen si 
nejsem jistý, jestli jim vychází časování tak, aby sektor přečetli párem 
INIR instrukcí, ale myslím, že ano. 
 
R. 
 
P.S.: Navíc MCE už tento způsob čtení IDE podporuje, tak si ho, Marku, 
můžeš otestovat ;-) .. (port-type=16bit-lohi) 
 
 
 
|---------+---------------------------> 
|         |           "smihla@ceit.sk | 
|         |           (sharpemu       | 
|         |           26.05.2003 17:38| 
|         |           Odpovězte prosím| 
|         |           uživateli       | 
|         |           "Konference     | 
|         |           "Počítač SHARP  | 
|         |           MZ-800 a        | 
|         |           emulátory""     | 
|         |                           | 
|---------+---------------------------> 
  > 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------| 
 
  | 
| 
  |        Komu:    "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
<sharpemu@pandora.cz>                                         | 
  |        Kopie: 
| 
  |        Předmět: Re: 2. service packec pro MZ-IDE 16bit 
| 
  | 
| 
  | 
| 
  > 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------| 
 
 
 
 
Ahoj, 
 
 
 
Mal som na mysli nasledovné: 
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Prvý OUT 78h: zápis D0..D7 do záchytného registra. 
Druhý OUT 78h: obsah záchytného registra do HDD (D0..D7) plus D0..D7 do HDD 
(D8..D15). 
 
A tak dalej striedavo... Podobne pri vstupe: 
 
Prvý IN 78h: D0..D7 z HDD do D0..D7 na MZ, D8..D15 z HDD do záchytného 
registra. 
Druhý IN 78h: čítanie D0..D7 zo záchytného registra. 
 
Iný sled resp. náväznosť bajtov neprichádza do úvahy (kvôli rýchlosti a 
kompatibilite s PC). 
 
V podstate ide o pridanie deličky jedna ku dvom na dekodér adresy 78h, 
ktorá by striedavo prepínala medzi HDD a záchytným registrom. To nemôže byť 
predsa až tak zložité, v žiadnom prípade netreba GAL či dokonca 8052! 
 
Marek. 
 
P.S. pokiaľ ide o filesystém FAT, už sa na ňom pracuje... ;-) 
 ----- Original Message ----- 
 From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) 
 To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
 Sent: Monday, May 26, 2003 10:33 AM 
 Subject: 2. service packec pro MZ-IDE 16bit 
 
 
 
 
 Tak tu máme service packec č. 2. 
 K aktivitě mě inspirovala reakce Marka 
 Šmihly na zveřejněný návrh 16bitového 
 rozhraní HDD pro Sharpa. Sice jsem se 
 nepokoušel počítat, jak se liší doba 
 přenosu jednoho 512ti bajtového sektoru 
 přes běžné I/O instrukce se současnou 
 manipulací se všemi potřebnými registry 
 A, BC, HL oproti použití repetičních 
 instrukcí INIR, OTIR, ale přesto jsem zkusil 
 podumat nad jinou alternativou... 
 
 
 
 Co je třeba dodržet, docílit: 
 -potřebujeme 16ti bitový přenos dat, aby 
  byla využita celá kapacita HDD 
 -možnost přenosu dat z/na porty 
  repetičními I/O instrukcemi 
 -možnost použít funkci autodetekce 
  parametrů disku 
 -zařízení by mělo být kompatibilní 
  s původní 8bitovou verzí 
 -obvodové řešení musí být co možná 
  nejjednodušší, malý počet IC snižuje cenu, 
  šetří místo v případě vývoje kombo desek 
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 -v případě manipulace se signálem disku 
  /sels se nabízí možnost obsluhy dvou 
  HDD, tedy princip master/slave jako u PC 
 -pokud by byla akceptována možnost provozu 
  dvou HDD, pak se jasně nabízí možnost 
  využití souborových systémů FAT(32), tím 
  nemyslím přímé začlenění do CP/M, slave 
  disk by sloužil jako přenosný element 
  Sharp <-> PC. Konverzi souborových 
  systémů a vlastních dat může provádět 
  aplikační program pod CP/M typu 
  file-manažer; stejně tak CP/Movsky 
  nahraný disk by byl čitelný pro 
  aplikační program v PC, ten by ho 
  přečetl celý raz dva 
 
 
 Jak to tedy vyřešit: 
 
 
 Tahhle nějak vypadá zápis 512ti bajtového 
 sektoru na MZ-IDE 8bit (odhaduju): 
 
 
 xxx             ; nastav příslušné hodnoty 
 xxx             ; do registru stopy, 
 xxx             ; sektoru atd. 
 LD HL, "odkud"  ; adresa dat v paměti 
 LD B,00h        ; 256 bajtů dat 
 LD C,78h        ; adresa datového portu HDD 
 OTIR***         ; přenese B bajtů na port 
                 ; 78h od adresy v HL 
 OTIR            ; ještě jednou totéž 
 
 
 Doufám, že jsem se nespletl, už jsem si 
 dlouho v asm Z80 nehrál, je-li pravda, že 
 po instrukci *** B=00h, HL="odkud"+256 a C 
 se nemění, pak se vykoná přenos jako dvě 
 256tice I/O cyklů po sobě pomocí instrukcí 
 OTIR (???) 
 
 
 U PC bych si představil něco podobného, jen 
 registry jsou víceslovné (to je výraz!) a 
 datová sběrnice je 16ti bitová, takže se 
 přenese jedním "OTIRem" (dejme tomu) jediná 
 256tice najednou, protože je široká 16 bitů 
 a ne 8. 
 
 
 Pokud by měl na tomto místě fungovat nějaký 
 obvodový supervizor, který by datový tok 
 na port 78h střídavě přepínal tak, abychom 
 docílili připravenosti 16ti bitů dat každé 
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 dva I/O zápisy a pak by se provedl jeden 
 vybavovací zápis do HDD, připomíná mi to 
 křižovatku se semafory kde se po každém 
 projetém autě mění volný směr jízdy. 
 
 
 Můj návrh zní: využít toho, že se v každém 
 případě přenáší 256 bajtů 2x po sobě, navíc 
 obsah registru B sám inkrementuje a posílá 
 se na A8-A15 adresové sběrnice Sharpa!!! 
 Obvodové řešení by vycházelo z mého 
 původního návrhu 16ti bitového rozhraní tj.: 
    1x 74LS245 
    1x 27xxx 
    1-2 další 74LS241, 245 (podle výsledku) 
    1x SRAM 6116 2kB 
 
 
 Příklad zápisu: 
 LD HL,"odkud"  ; adresa dat v paměti 
 LD B,00h       ; 256 bajtů dat 
 LD C,77h       ; adresa pomocného bufferu 
 OTIR           ; naplní se pomocný 256ti 
                ; bajtový buffer (Statická RAM) 
 LD C,78h       ; adresa datového portu HDD 
 OTIR           ; přenos 256ti bajtů na 
                ; D0-D7 HDD, synchronně a 
                ; "skrytě" se také přenáší 
                ; obsah bufferu na D8-D15 HDD 
 
 
 -čtení by probíhalo obdobným způsobem 
 -rutina s příkladem přenosu je o jedinou 
  instrukci delší 
 -je třeba vyřešit správnou návaznost a 
  kontinuitu dat (záležitost OS), neboť 
  u PC je při 16ti bitovém přenosu sled dat 
  následující (pokud se pletu, tak prosím 
  nenadávat): 
 
 0. bajt na D0-D7 ; 1. 16ti bitový zápis 
 1. bajt na D8-D15 
 
 
 2. bajt na D0-D7 ; 2. 16ti bitový zápis 
 3. bajt na D8-D15 
 
 
   . 
   . 
   . 
   . 
 511. bajt na D0-D7 ; 256. 16ti bitový zápis 
 512. bajt na D8=D15 
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  a tady se posílá jedna 256ka dat, fik ho, 
  druhá 256ka, hotovo 
 -je-li toto velký problém, pak zůstává ve 
  hře původní verze 16ti bitového rozhraní, 
  jednodušší Hw řešení nedovedu vymyslet 
 
 
 
 V průběhu týdne možná opravím výkres a 
 upřesním význam portů a počet IC. 
 
 
 Petr de Zviqov 26.5. 2003 0:55hod 
 
 
 -- 
 Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz! 
 
 
-- 
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu -> 
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna 
 
 
 
 
 
 
--  
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu -> 
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 26. května 2003 9:33
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: 2. service packec pro MZ-IDE 16bit

25.10.2009

 
Tak tu máme service packec č. 2. 
K aktivitě mě inspirovala reakce Marka 
Šmihly na zveřejněný návrh 16bitového 
rozhraní HDD pro Sharpa. Sice jsem se 
nepokoušel počítat, jak se liší doba 
přenosu jednoho 512ti bajtového sektoru 
přes běžné I/O instrukce se současnou 
manipulací se všemi potřebnými registry 
A, BC, HL oproti použití repetičních 
instrukcí INIR, OTIR, ale přesto jsem zkusil 
podumat nad jinou alternativou... 

 
Co je třeba dodržet, docílit: 
-potřebujeme 16ti bitový přenos dat, aby 
 byla využita celá kapacita HDD 
-možnost přenosu dat z/na porty 
 repetičními I/O instrukcemi 
-možnost použít funkci autodetekce 
 parametrů disku 
-zařízení by mělo být kompatibilní 
 s původní 8bitovou verzí 
-obvodové řešení musí být co možná 
 nejjednodušší, malý počet IC snižuje cenu, 
 šetří místo v případě vývoje kombo desek 
-v případě manipulace se signálem disku 
 /sels se nabízí možnost obsluhy dvou 
 HDD, tedy princip master/slave jako u PC 
-pokud by byla akceptována možnost provozu 
 dvou HDD, pak se jasně nabízí možnost 
 využití souborových systémů FAT(32), tím 
 nemyslím přímé začlenění do CP/M, slave 
 disk by sloužil jako přenosný element 
 Sharp <-> PC. Konverzi souborových 
 systémů a vlastních dat může provádět 
 aplikační program pod CP/M typu 
&n! bsp;file-manažer; stejně tak CP/Movsky 
 nahraný disk by byl čitelný pro 
 aplikační program v PC, ten by ho 
 přečetl celý raz dva 

Jak to tedy vyřešit: 

Tahhle nějak vypadá zápis 512ti bajtového 
sektoru na MZ-IDE 8bit (odhaduju): 

xxx             ; nastav příslušné hodnoty 
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xxx             ; do registru stopy, 
xxx             ; sektoru atd. 
LD HL, "odkud"  ; adresa dat v paměti 
LD B,00h        ; 256 bajtů dat 
LD C,78h        ; adresa datového portu HDD 
OTIR***         ; přenese B bajtů na port 
                ; 78h od adresy v HL  
OTIR            ; ještě jednou totéž 

Doufám, že jsem se nespletl, už jsem si 
dlouho v asm Z80 nehrál, je-li pravda, že 
po instrukci *** B=00h, HL="odkud"+256 a C 
se nemění, pak se vykoná přenos jako dvě 
256tice I/O cyklů po sobě pomocí instrukcí 
OTIR (???) 

U PC bych si představil něco podobného, jen 
registry jsou víceslovné (to je výraz!) a 
datová sběrnice je 16ti bitová, takže se 
přenese jedním "OTIRem" (dejme tomu) jediná 
256tice najednou, protože je široká 16 bitů 
a ne 8. 

Pokud by měl na tomto místě fungovat nějaký 
obvodový supervizor, který by datový tok 
na port 78h střídavě přepínal tak, abychom 
docílili připravenosti 16ti bitů dat každé 
dva I/O zápisy a pak by se provedl jeden 
vybavovací zápis do HDD, připomíná mi to 
křižovatku se semafory kde se po každém 
projetém autě mění volný směr jízdy. 

Můj návrh zní: využít toho, že se v každém 
případě přenáší 256 bajtů 2x po sobě, navíc 
obsah registru B sám inkrementuje a posílá 
se na A8-A15 adresové sběrnice Sharpa!!! 
Obvodové řešení by vycházelo z mého 
původního návrhu 16ti bitového rozhraní tj.: 
   1x 74LS245 
   1x 27xxx 
   1-2 další 74LS241, 245 (podle výsledku) 
   1x SRAM 6116 2kB 

Příklad zápisu: 
LD HL,"odkud"  ; adresa dat v paměti 
LD B,00h       ; 256 bajtů dat 
LD C,77h       ; adresa pomocného bufferu 
OTIR           ; naplní se pomocný 256ti 
               ; bajtový buffer (Statická RAM) 
LD C,78h       ; adresa datového portu HDD 
OTIR           ; přenos 256ti bajtů na 
               ; D0-D7 HDD, synchronně a 
               ; "skrytě" se také přenáší 
               ; obsah bufferu na D8-D15 HDD 
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-čtení by probíhalo obdobným způsobem 
-rutina s příkladem přenosu je o jedinou 
 instrukci delší 
-je třeba vyřešit správnou návaznost a 
 kontinuitu dat (záležitost OS), neboť 
 u PC je při 16ti bitovém přenosu sled dat 
 následující (pokud se pletu, tak prosím 
 nenadávat): 
  
0. bajt na D0-D7 ; 1. 16ti bitový zápis 
1. bajt na D8-D15 

2. bajt na D0-D7 ; 2. 16ti bitový zápis 
3. bajt na D8-D15 

  . 
  . 
  . 
  . 
511. bajt na D0-D7 ; 256. 16ti bitový zápis 
512. bajt na D8=D15 

 a tady se posílá jedna 256ka dat, fik ho, 
 druhá 256ka, hotovo 
-je-li toto velký problém, pak zůstává ve 
 hře původní verze 16ti bitového rozhraní, 
 jednodušší Hw řešení nedovedu vymyslet 

 
V průběhu týdne možná opravím výkres a 
upřesním význam portů a počet IC. 

Petr de Zviqov 26.5. 2003 0:55hod 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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 

25.10.2009

http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 26. května 2003 9:05
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: 1. service packec pro MZ-IDE 16bit

25.10.2009

Asi budu souhlasit s Markem a jeho navrhem na provedeni radice tak, aby bylo mozne provadet cteni dat 
pomoci blokovych instrukci - myslim ze rozdil mezi zminovanou programovou obsluhou a pouzitim napr. 
instrukce INIR (pripadne jeste lepe sady za sebou jdoucich INI) by byl vice nez dvojnasobny. A posudme 
sami, ze uz pri soucasnem reseni je rychlost prenosu dat z IDE jen mirne nad urovni rychlosti FDD (v 
HDS rezimu kde je DRQ generovano 2xrychleji mi prijde floppy dokonce i rychlejsi - cca ). Pokud by to ale 
znamenalo vyznamne zesloziteni radice, tak to radeji ponechej takto.... 
  
Zdenek 
  
P.S.: Co se tyce programovani jednocipu, myslim ze se mezi Sharpisty najdou zdatni adepti napriklad na 
PICy ktere by sly take jiste pouzit :-))) 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.483 / Virová báze: 279 - datum vydání: 19.5.2003 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 24. května 2003 22:37
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: 1. service packec pro MZ-IDE 16bit

25.10.2009

Kdo se pozastavuje nad volbou součástek, pro toho dodávám, že: 
LS245 není nutný jen pro interně napájené 2.5" HDD, 
Eprom je jasná - více v popisu zapojení 
LS241 je běžnější zesilovač než LS541, ale jeho dva selekční piny aktivují nezávisle čtyři bity 
obvodu a LS541 je průchozí při obou pinech na úrovni LOW (na všech osmi bitech), což je v 
daném zapojení potřeba 
LS373 (nebo LS374, záleží, jak dopadne prototyp) je také možná náhrada obvodů LS573 a 
LS574, jen jsou jinak orientované vývody, u mnou navržených brouků je vždy všech 8 vstupů na 
jedné straně, což může být pro konstrukci výhodnější (?) 
 
ohledně použití repetičních I/O instrukcí jsem poněkud skeptický, návrh jsem prováděl s 
ohledem na kompatibilitu s původní koncepcí, pro zápis se musí akorát všechny registry naplnit 
předem a pak následuje nepřímý OUT (C), A; čtení se realizuje ve dvou "cyklech", instrukce IN 
78h, resp. 77h. 
Pokud by to šlo jinak, bylo by to rozhodně obvodově daleko složitější(!! !!), příkladem by mohla 
být mezipaměť s čítačem a "supervizorem", pomocí OTIR by se při zápisu naplnila 256bajty na 
I/O adrese např. 76h a pak by se synchronně odesílaly bajty při "běžném" zápisu pomocí OTIR 
na adrese 78h, klasická část řadiče by nevěděla nic o tom, že tam někdo něco přimíchává. 
Podobně by se dal udělat i vstup dat, horní část dat by šla do mezipaměti a četla by se INIRem 
např. 75h. Myslím, že by tato varianta měla moc brouků a vývoj Hw by byl podstatně delší. 
Varianta s MCU 8052 je elegantní, naznačil jsem ji v popisu zařízení dříve, ale zas je tu problém 
s programem do tohoto jednočipu, je to fakt otročina. Ještě budu chvíli optimalizovat a 
analyzovat správnost původního návrhu, ale myslím, že to jako 1. generace stačí. Howgh ;-)  
Petr de Zviqov 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 24. května 2003 22:02
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Objevil jsem hodně zajímavý bazárek (dou fám, že ne Ameriku)

25.10.2009

To není špatné, ovšem za platformu MZ-800 musím dodat, že nejdůležitější a totálně 
strategickou součástkou, kvůli které bychom vyhledali podobné obchody, je IC WD279x pro 
floppy řadič, nejraději 
v pouzdře PLCC 44, samozřejmě sqjelý kup za přiměřenou cenu je i IC v pouzdře DIP40. Kde je 
těchto brouků ovšem dostatek??? 
Petr de Zviqov  

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 23. května 2003 16:05
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Popis MZ-IDE 16bit

25.10.2009

Ahoj Petre, 
  
Je to super, mam ale este jednu pripomienku: neslo by predsa len upravit radic tak, aby bolo mozne pouzit blokove 
instrukcie vstupu/vystupu? V podstate by islo o to, aby sa prepinanie medzi nizsim a vyssim bajtom automaticky 
odvijalo od signalu RD resp. WR (hlavne kvoli rychlosti - bez pouzitia blokovych instrukcii by sa cely prenos dat 
spomalil zhruba na polovicu). Ale samozrejme ak by kvoli tomu mala neumerne narast zlozitost celeho zapojenia, 
blokove instrukcie samozrejme ozeliem. Paci sa mi, ze cely interface je kompatibilny s povodnym 8 bitovym, takze 
je mozne pouzit ho v oboch rezimoch (rychlost na ukor kapacity (8 bit) vs. kapacita na ukor rychlosti (16 bit)). 
  
Kazdopadne drzim palce a tesim sa na vysledky. 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Friday, May 23, 2003 8:49 AM 
Subject: Popis MZ-IDE 16bit 
 
 
Rozhraní IDE 16bit odpovídá přesně konvencím návrhu Zdeňka Adlera na 
http://www.mz-800.aktualne.cz 
Původní návrh počítá s ovládáním disku přes I/O porty 78h-7F. Jediný z nich (78h) 
je určen pro vlastní přenosy dat a využívá při tom v ideálním případě 16 datových 
vodičů. Adresace zařízení je však neúplná, v podstatě se testuje jen 7. adresový 
bit, chip select disku je aktivní při jakékoliv I/O instrukci v rozsahu adres 
00h-7Fh. To je jednoduché (a tedy geniální) pro jednoúčelovou desku. Náhrada 
logického obvodu 74LS10 jiným, např. 74LS138 (varianta Marek Šmihla) tento 
nedostatek řeší, jen je třeba vhodně obsadit příslušné vstupní adresní a selekční 
vývody tak, aby to "vyšlo jak potřebuju". I tak je ale adresace zařízení neúplná, 
3 vstupy A, B, C tvoří 3bitový kód, který se projeví jako log. LOW na jednom 
z výstupů, pokud jsou na třech selekčních vstupech hodnoty LOW, LOW, HIGH. 
Pokud chceme přesně selektovat celý I/O prostor, potřebujeme minimálně 11 vstupních 
pinů (AD0-AD7, /IORQ, /RD, /WR). Tomu vyhoví jen dva dekodéry 74LS138 v kaskádě 
nebo pameť EPROM minimálně 2716 2kB. Ta je však dnes špatně dostupná, vyžaduje 
programování s Upp=25V, domácí programátory s Upp 12V a 21V s ní nepočítají. Proto 
je rozumné minimum EPROM 2732 4kB. Má 12 vstupních pinů A0-A11 a 8 datových výstupů 
D0-D7, z nichž každý může být chip selektem pro různé obvody řadiče(ů). Je-li 
argumentem rozměrnost součástky (s dvěma 74LS138 myslím srovnatelná), dnes existují 
varianty ve čtvercovém pouzdře PLCC 32 SMD, jsou k nim i patice! Univerzální 
je EPROM 27(C)64 8kB, existuje varianta 28C64 EEPROM PLCC a snad i PEROM s 
Upp=5V 
29C64 (pokud neexistuje, vyhoví 29C256 32kB). 

Výhody: 
-13 vstupních vodičů pokrývá celý I/O prostor 
 (lze zahrnout i /WR, /RD, /IORQ) 
-8 datových výstupů pro selekci obvodů 
 (rezerva je nutná pro kombo desky FD-HD, FD-RD, HD-RD!!!) 
-obvod v patici lze vyměnit 
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-pokud "česká I-netová normalizační skupina" změní definici I/O adres 
 je náprava snadno realizovatelná záměnou EPROM s jiným obsahem, řešení 
 s dekodéry 74LS138 by znamenalo nový návrh a stavbu desky 
 (pro čtení dat z D8-D15 HDD jsem zvolil z množiny 70h-77h) 
-cena nové paměti: sranda oproti mým poststudentským letům 90-94 
-Epromek jsou všude mraky: faxy, tiskárny, PC komponenty (všechno z vyřazených dílů) 
 2732: karty Hercules/MDA, CGA 
 2764: XT BIOS 
 27128: karta EGA, LAN-ISA 
 27256, 27512: karta VGA, AT BIOSy, tiskárny, faxy 
 28C64 PLCC32: GES, GM electronic 
 29C256 PLCC32: -----||---------- 
 29C512 PLCC32: modemy, CD-ROMky, HD Seagate např. 1.7GB 
-ramdisk s DRAM, autoinkrementem a dvojíí adresací E9h-EBh a F8h-FAh vyžaduje pro 
 selekci jednotlivých funkcí i /MREQ a /M1, pak je 2764 8kB minimum a nejefektnější 
 řešení(?) 
-definitivní verzi obsahu paměti lze publikovat, pokud by nějaká ta kombo deska 
 byla úspěšná (chodí to výborně, ale (ne)seje to!!!) a došlo by na nějakou 
 (ne)výdělečnou malosériovku jako u adaptéru IDE-->Compact Flash, bylo by to sqjelé! 
-návrh desky jsem měl hotov dříve, než jsem začal dumat o obsahu EPROM-dekodéru 
 (Je ještě jedno "dokonalé řešení", tím je použití MCU řady 8052 s programem 
 v EEPROM, má 4 brány a byl by ideální jako transparetní obvod pro všechny I/O 
 adresy HDD kromě datové 78h, zde by plnil funkci převodníku dvoubajtového přenosu 
 z MZ-800 na 16ti bitová data pro HDD a naopak. Ale kdo by se s tím programoval, 
 bylo by to ve spánku, na WC, i při "sdílení se" s přítelkyní? Tak to je sousto 
 jen pro silné pgm. fanatiky.) 
-už mě nic nenapadá 

Popis rozhraní IDE 16bit 

 
 Obvod 74LS245 lze aplikovat i na MZ-IDE Zdeňka Adlera, propouští obousměrně data 
(D0-D7) na dolních 8bitů konektoru IDE. Nutný pro externí disky 3.5" a 2.5", které 
nejsou napájeny z počítače, již jsem četl o kolapsu počítače zapnutém dříve než 
externí HDD. Pro interní (MZ-800 napájené) 2.5" HDD není zapotřebí a ušetří se tím 
jeden obvod, to neplatí pro univerzální zapojení na desku s plošnými spoji 
(včetně kombo desek) a s možností připojení externího 3.5" HDD. Má ho každá AT 
deska 286-Pentium, nový není drahý. 

 
Obvod EPROM 27xxx slouží jako adresový dekodér k selekci jednotlivých obvodů 
MZ-IDE 16bit. Volné datové výstupy jsou rezervovány pro FD, resp. RD, pokud budou 
na jedné desce. Pro In/Out 78-7F uvede Q0 do log. LOW, pro In 78h uvede Q1 do 
log. LOW, pro In 77h uvede Q2 do log. LOW. Dostupnost: viz sloupek o pamětech 

Poznámka: adresu portu 77h jsem navrhl já 

 
Obvod 74LS541 je osmibitový jednosměrný neinvertující zesilovač+Schmitt trigger. 
Jeho úkolem je dopravit vyšší datový bajt z počítače do HDD: 
  LD B, "vyšší bajt"    ; vyšší bajt vystoupí na AD8-AD15 
  LD C,78h              ; adresa datového portu HDD 
  LD A, "nižší bajt"    ; nižší bajt vystoupí na D0-D7 
  OUT (C),A             ; LS245 propustí nižší bajt, LS541 vyšší bajt 

25.10.2009



Poznámka: bohužel nelze použít instrukce OUTI, OTIR atd. - používají reg. B jako čítač; 
          jednou I/O instrukcí se provede 16bitový přenos dat 

Obvod 74LS574 je 8bitový registr řízený hranou CLK. Má dvě funkce - zachytí vyšší 
datový bajt při čtení z HDD a následně vybaví zachycený obsah do počítače: 
  IN (78h),A            ; obvodem LS245 vstoupí nižší bajt na D0-D7  
                        ; LS574 zachytí vyšší bajt z HDD 
      . 
      . 
      . 
  IN (77h),A            ; obvodem LS574 vstoupí zachycený vyšší bajt z HDD na D0-D7 

Poznámka: pokud nesouhlasí časování při "zachytávání", snad pomůže 74LS573 
          s invertorem (tr. BC237) na vstupu LE (zde CLK); při selekci LS574 je 
          na pinu CLK log. LOW a náběžná hrana CLK při ukončování instrukce 
          strobuje data do registru, LS573 je při log. LOW na pinu LE pasivní, 
          po změně na HIGH propouští data ze vstupů na výstupy a sestupnou hranou 
          LE zachytí data do registru 
          uvidíme co prototyp 

Petr de Zviqov 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz! 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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 

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 23. května 2003 11:34
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Ještě jednou MZ-IDE 16bit

25.10.2009

Mas pravdu Petre, pouziti EPROM ve funkci dekoderu adres je genialni v tom, ze vlastne muze selektovat 
az 8 zarizeni coz je velice vyhodne pri pouziti soucasne s ramdiskem, ROM kartou ci jinymi periferiemi. 
Omlouvam se tedy za prihlouply dotaz a nadale ti drzim palce 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Friday, May 23, 2003 12:19 PM 
Subject: Ještě jednou MZ-IDE 16bit 
 
Tak se mi to v okně konference nějak zmršilo, takže ten popis raději přikládám... 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz!  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.483 / Virová báze: 279 - datum vydání: 19.5.2003 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 23. května 2003 11:19
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Ještě jednou MZ-IDE 16bit
Přílohy: Popis_HDD_16bit.txt

25.10.2009

Tak se mi to v okně konference nějak zmršilo, takže ten popis raději přikládám... 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 23. května 2003 7:50
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Popis MZ-IDE 16bit

25.10.2009

 
Rozhraní IDE 16bit odpovídá přesně konvencím návrhu Zdeňka Adlera na 
http://www.mz-800.aktualne.cz 
Původní návrh počítá s ovládáním disku přes I/O porty 78h-7F. Jediný z nich (78h) 
je určen pro vlastní přenosy dat a využívá při tom v ideálním případě 16 datových 
vodičů. Adresace zařízení je však neúplná, v podstatě se testuje jen 7. adresový 
bit, chip select disku je aktivní při jakékoliv I/O instrukci v rozsahu adres 
00h-7Fh. To je jednoduché (a tedy geniální) pro jednoúčelovou desku. Náhrada 
logického obvodu 74LS10 jiným, např. 74LS138 (varianta Marek Šmihla) tento 
nedostatek řeší, jen je třeba vhodně obsadit příslušné vstupní adresní a selekční 
vývody tak, aby to "vyšlo jak potřebuju". I tak je ale adresace zařízení neúplná, 
3 vstupy A, B, C tvoří 3bitový kód, který se projeví jako log. LOW na jednom 
z výstupů, pokud jsou na třech selekčních vstupech hodnoty LOW, LOW, HIGH. 
Pokud chc! eme přesně selektovat celý I/O prostor, potřebujeme minimálně 11 vstupních 
pinů (AD0-AD7, /IORQ, /RD, /WR). Tomu vyhoví jen dva dekodéry 74LS138 v kaskádě 
nebo pameť EPROM minimálně 2716 2kB. Ta je však dnes špatně dostupná, vyžaduje 
programování s Upp=25V, domácí programátory s Upp 12V a 21V s ní nepočítají. Proto 
je rozumné minimum EPROM 2732 4kB. Má 12 vstupních pinů A0-A11 a 8 datových výstupů 
D0-D7, z nichž každý může být chip selektem pro různé obvody řadiče(ů). Je-li 
argumentem rozměrnost součástky (s dvěma 74LS138 myslím srovnatelná), dnes existují 
varianty ve čtvercovém pouzdře PLCC 32 SMD, jsou k nim i patice! Univerzální 
je EPROM 27(C)64 8kB, existuje varianta 28C64 EEPROM PLCC a snad i PEROM s Upp=5V 
29C64 (pokud neexistuje, vyhoví 29C256 32kB). 

Výhody: 
-13 vstupních vodičů pokrývá celý I/O prostor 
 (lze zahrnout i /WR, /RD, /IORQ) 
-8 datových výstupů pro selekci obvodů 
 (rezerva je nutná pro kombo desky FD-HD, FD-RD, HD-RD!!!) 
-obvod v patici lze vyměnit 
-pokud "česká I-netová normalizační skupina" změní definici I/O adres 
 je náprava snadno realizovatelná záměnou EPROM s jiným obsahem, řešení 
 s dekodéry 74LS138 by znamenalo nový návrh a stavbu desky 
 (pro čtení dat z D8-D15 HDD jsem zvolil z množiny 70h-77h) 
-cena nové paměti: sranda oproti mým poststudentským letům 90-94 
-Epromek jsou všude mraky: faxy, tiskárny, PC komponenty (všechno z vyřazených dílů) 
 2732: karty Hercules/MDA, CGA 
 2764: XT BIOS 
 27128: karta EGA, LAN-ISA 
 27256, 27512: karta VGA, AT BIOSy, tiskárny, faxy 
 28C64 PLCC32: GES, GM electronic 
 29C256 PLCC32: -----||---------- 
 29C512 PLCC32: modemy, CD-ROMky, HD Seagate např. 1.7G! B 
-ramdisk s DRAM, autoinkrementem a dvojí adresací E9h-EBh a F8h-FAh vyžaduje pro 
 selekci jednotlivých funkcí i /MREQ a /M1, pak je 2764 8kB minimum a nejefektnější 
 řešení(?) 
-definitivní verzi obsahu paměti lze publikovat, pokud by nějaká ta kombo deska 
 byla úspěšná (chodí to výborně, ale (ne)seje to!!!) a došlo by na nějakou 
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 (ne)výdělečnou malosériovku jako u adaptéru IDE-->Compact Flash, bylo by to sqjelé! 
-návrh desky jsem měl hotov dříve, než jsem začal dumat o obsahu EPROM-dekodéru 
 (Je ještě jedno "dokonalé řešení", tím je použití MCU řady 8052 s programem 
 v EEPROM, má 4 brány a byl by ideální jako transparetní obvod pro všechny I/O 
 adresy HDD kromě datové 78h, zde by plnil funkci převodníku dvoubajtového přenosu 
 z MZ-800 na 16ti bitová data pro HDD a naopak. Ale kdo by se s tím programoval, 
 bylo by to ve spánku, na WC, i při "sdílení se" s přítelkyní? Tak to je sousto 
&nbs! p;jen pro silné pgm. fanatiky.) 
-už mě nic nenapadá 

Popis rozhraní IDE 16bit 

 
 Obvod 74LS245 lze aplikovat i na MZ-IDE Zdeňka Adlera, propouští obousměrně data 
(D0-D7) na dolních 8bitů konektoru IDE. Nutný pro externí disky 3.5" a 2.5", které 
nejsou napájeny z počítače, již jsem četl o kolapsu počítače zapnutém dříve než 
externí HDD. Pro interní (MZ-800 napájené) 2.5" HDD není zapotřebí a ušetří se tím 
jeden obvod, to neplatí pro univerzální zapojení na desku s plošnými spoji 
(včetně kombo desek) a s možností připojení externího 3.5" HDD. Má ho každá AT 
deska 286-Pentium, nový není drahý. 

 
Obvod EPROM 27xxx slouží jako adresový dekodér k selekci jednotlivých obvodů 
MZ-IDE 16bit. Volné datové výstupy jsou rezervovány pro FD, resp. RD, pokud budou 
na jedné desce. Pro In/Out 78-7F uvede Q0 do log. LOW, pro In 78h uvede Q1 do 
log. LOW, pro In 77h uvede Q2 do log. LOW. Dostupnost: viz sloupek o pamětech 

Poznámka: adresu portu 77h jsem navrhl já 

 
Obvod 74LS541 je osmibitový jednosměrný neinvertující zesilovač+Schmitt trigger. 
Jeho úkolem je dopravit vyšší datový bajt z počítače do HDD: 
  LD B, "vyšší bajt"    ; vyšší bajt vystoupí na AD8-AD15 
  LD C,78h              ; adresa datového portu HDD 
  LD A, "nižší bajt"    ; nižší bajt vystoupí na D0-D7 
  OUT (C),A             ; LS245 propustí nižší bajt, LS541 vyšší bajt 

Poznámka: bohužel nelze použít instrukce OUTI, OTIR atd. - používají reg. B jako čítač; 
          jednou I/O instrukcí se provede 16bitový přenos dat 

Obvod 74LS574 je 8bitový registr řízený hranou CLK. Má dvě funkce - zachytí vyšší 
datový bajt při čtení z HDD a následně vybaví zachycený obsah do počítače: 
  IN (78h),A            ; obvodem LS245 vstoupí nižší bajt na D0-D7  
                        ; LS574 zachytí vyšší bajt z HDD 
      . 
      . 
      . 
  IN (77h),A            ; obvodem LS574 vstoupí zachycený vyšší bajt z HDD na D0-D7 

Poznámka: pokud nesouhlasí časování při "zachytávání", snad pomůže 74LS573 
          s invertorem (tr. BC237) na vstupu LE (zde CLK); při selekci LS574 je 
          na pinu CLK log. LOW a náběžná hrana CLK při ukončování instrukce 
          strobuje data do registru, LS573 je při log. LOW na pinu LE pasivní, 
          po změně na HIGH propouští data ze vstupů na výstupy a sestupnou hranou 
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          LE zachytí data do registru 
          uvidíme co prototyp 

Petr de Zviqov 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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 

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 22. května 2003 19:34
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZ-IDE 16bit

25.10.2009

Ahoj Petre, 
  
Gratulujem, schema vyzera super a je velmi jednoducha. Vyzera ze aj uprava NIPOSu pre novy interface bude 
minimalna vzhladom na to ze sa nemeni sposob adresacie. V podstate aj sucasna verzia NIPOSu a FDISKu by mala 
s novym radicom behat, iba bude hlasit polovicnu kapacitu (vzhladom na to, ze LBA transformacie su stavane na 
8bitovy radic). Na otestovanie by to ale mohlo stacit. 
  
V kazdom pripade drzim palce a ak by sa nasiel niekto kto by k tomu vyrobil aj dosku, hlasim sa ako zaujemca 
medzi prvymi. 
  
S pozdravom, Marek. 

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Thursday, May 22, 2003 10:41 AM 
Subject: MZ-IDE 16bit 
 
Zdar mizernému jaru! 
Jako kompenzaci na tu hrůzu počasí si dovoluju předložit první "babeta" verzi 16bitového 
rozhraní pro HDD k Sharpovi. Vychází ze schematu a definice I/O adres publikovanými 
Zdeňkem Adlerem na http://mz-800.aktualne.cz 
Snažil jsem se o co nejjednodušší obvodové řešení a zároveň univerzálnost (vzhledem k 
zamýšlené integraci s deskou FD nebo RD). Popis dodám později. Případné překlepy nebo 
chyby laskavě omluvte. Prototyp se chystám vyrobit v červnu. 
Petr de Zviqov 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz!  

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 22. května 2003 10:04
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZ-IDE 16bit

25.10.2009

Zběžně jsem to shlédnul a nevypadá to vůbec zle - funkčnost sice nejsem schopný na první pohled 
posoudit (poreferuji později), ale možná bych vznesl jen drobnou připomínku k použití EPROM namísto 
dekodéru adres. Nebylo by snažší místo ní raději použít běžné obvody typu 74LS138 které jsou v 
mnohem kompaktnějším pouzdře? Jinak ale Petře super, fandím tvé práci a těším se na první testy :-) 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Thursday, May 22, 2003 10:41 AM 
Subject: MZ-IDE 16bit 
 
Zdar mizernému jaru! 
Jako kompenzaci na tu hrůzu počasí si dovoluju předložit první "babeta" verzi 16bitového 
rozhraní pro HDD k Sharpovi. Vychází ze schematu a definice I/O adres publikovanými 
Zdeňkem Adlerem na http://mz-800.aktualne.cz 
Snažil jsem se o co nejjednodušší obvodové řešení a zároveň univerzálnost (vzhledem k 
zamýšlené integraci s deskou FD nebo RD). Popis dodám později. Případné překlepy nebo 
chyby laskavě omluvte. Prototyp se chystám vyrobit v červnu. 
Petr de Zviqov 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz!  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.483 / Virová báze: 279 - datum vydání: 19.5.2003 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 22. května 2003 14:54
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: poznámka

25.10.2009

Vše vysvětlím v popisu zařízení. Rozhodně jsem tam nedal Epromku jen tak z rozmaru. 
Petr de Zviqov 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 27. května 2003 13:35
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: 2. service packec pro MZ-IDE 16bit

25.10.2009

To by dokonca umožnilo veľmi rýchlo swapovať obsah pamäti na disk a simulovať tak bankswitching - otvorili by 
sa dvere k takým možnostiam, ako je implementácia multiprocessingu, UNIXu, Javy, a pod. (Len kto by to všetko 
vyvíjal, že?) 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, May 27, 2003 1:53 PM 
Subject: Re: 2. service packec pro MZ-IDE 16bit 
 
Nabizi se tu jeste jedno elegantni (ikdyz technicky i programatorsky zrejmne narocne reseni) pro rychly 
prenos mezi HDD a Sharpem, a to pouziti obvodu Z80-DMA ktery by po spravnem naprogramovani mel 
dokazat data bez zateze CPU primo transformovat do pameti Sharpa na urcene misto. Vyuziti by to 
jiste melo pro multimedia jako napr. prehravani samplovaneho zvuku, pripadne videosekvenci :-) 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, May 27, 2003 1:10 PM 
Subject: Re: 2. service packec pro MZ-IDE 16bit 
 
To riešene s 8255 sa mi zdá ešte pomalšie (až 3 inštrukcie OUT na zápis dvoch bajtov!) To radšej zostaňme u 
pôvodného Petrovho návrhu (tiež je možné využiť až 4 zaridenia, napr. sekundárny kanál na adresách 67h..6Fh 
- pri použití EPROM ako dekodéru by to nemal byť žiadny problém). 
  
Trochu som počítal strojové cykly: 
  
1. najrýchlejší výstup dvoch bajtov: 
  
OUTI 
OUTI 
  
16+16=32T 
  
versus 
  
LD A,(HL) 
INC HL 
LD B,(HL) 
INC HL 
OUT (C),A 
  
7+6+7+6+12=38T, čo neni až tak zlé. Dokonca rýchlejšie než OTIR (21+21=42T)! 
  
2. najrýchlejší vstup dvoch bajtov: 
  
INI 
INI 
  
16+16=32T 
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versus 
  
IN A,(78H) 
LD (HL),A 
INC HL 
IN A,(77H) 
LD (HL),A 
INC HL 
  
11+7+6+11+7+6=48T, čo je už horšie, ale iba o 50%. 
  
Tento mierny pokles rýchlosti je na druhú stranu vyvážený jednoduchosťou zapojenia, takže zvažujme... 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: rdolejsi@eurotel.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, May 27, 2003 7:53 AM 
Subject: Re: 2. service packec pro MZ-IDE 16bit 
 
 
 
Jen pro úplnost: 
 
  - zdaleka nejrozšířenější 16-bit IDE interface na ZX využívá obvodu 8255. 
Je připojen tak, že porty A a B jsou Low/High datové sběrnice 
a port C obsahuje A0-A2, IORD/IOWR signály, CS0 first IDE, CS0 second IDE. 
Interface umožňuje připojit až 4 IDE zařízení (dva kabely) 
a podporuje 16-bit porty pro všechny adresy, což však vzhledem k ATA 
designu samozřejmě není potřeba. Ovládání pak vypadá nějak takto: 
 
Zápis: 
OUT Ctrl, 0x80          ; přepnutí 8255 do output módu 
OUT A, data_low 
OUT B, data_high 
OUT C, IOWR+CS0+address 
 
Čtení je obdobné.. 
 
  Osobně jsem ale spíše za zachování jednoduchosti a snadnosti ovládání z 
ASM a tak hlasuji za již dříve Markem popsané řešení (překlápění lo/hi pro 
datový port). 
 
R. 
 
 
 
|---------+---------------------------> 
|         |           "rdolejsi@eurote| 
|         |           l.cz (sharpemu  | 
|         |           27.05.2003 07:38| 
|         |           Odpovězte prosím| 
|         |           uživateli       | 
|         |           "Konference     | 
|         |           "Počítač SHARP  | 
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|         |           MZ-800 a        | 
|         |           emulátory""     | 
|         |                           | 
|---------+---------------------------> 
  >-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------| 
  |                                                                                                                               | 
  |        Komu:    "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
<sharpemu@pandora.cz>                                         | 
  |        Kopie:                                                                                                                 | 
  |        Předmět: Re: 2. service packec pro MZ-IDE 
16bit                                                                        | 
  |                                                                                                                               | 
  |                                                                                                                               | 
  >-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------| 
 
 
 
 
 
Ahoj, 
 
  taky jsem pro takovéto řešení. Na ZX to implementovali přesně tímto 
způsobem (trio DTP; (P)VL byl na NP) a nemají s tím sebemenší problém. 
Čtení/zápis provádějí přes INI(R)/OTI(R) a nic jim neschází ;-) Jen si 
nejsem jistý, jestli jim vychází časování tak, aby sektor přečetli párem 
INIR instrukcí, ale myslím, že ano. 
 
R. 
 
P.S.: Navíc MCE už tento způsob čtení IDE podporuje, tak si ho, Marku, 
můžeš otestovat ;-) .. (port-type=16bit-lohi) 
 
 
 
|---------+---------------------------> 
|         |           "smihla@ceit.sk | 
|         |           (sharpemu       | 
|         |           26.05.2003 17:38| 
|         |           Odpovězte prosím| 
|         |           uživateli       | 
|         |           "Konference     | 
|         |           "Počítač SHARP  | 
|         |           MZ-800 a        | 
|         |           emulátory""     | 
|         |                           | 
|---------+---------------------------> 
  > 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------| 
 
  | 
| 
  |        Komu:    "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
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<sharpemu@pandora.cz>                                         | 
  |        Kopie: 
| 
  |        Předmět: Re: 2. service packec pro MZ-IDE 16bit 
| 
  | 
| 
  | 
| 
  > 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------| 
 
 
 
 
Ahoj, 
 
 
 
Mal som na mysli nasledovné: 
 
Prvý OUT 78h: zápis D0..D7 do záchytného registra. 
Druhý OUT 78h: obsah záchytného registra do HDD (D0..D7) plus D0..D7 do HDD 
(D8..D15). 
 
A tak dalej striedavo... Podobne pri vstupe: 
 
Prvý IN 78h: D0..D7 z HDD do D0..D7 na MZ, D8..D15 z HDD do záchytného 
registra. 
Druhý IN 78h: čítanie D0..D7 zo záchytného registra. 
 
Iný sled resp. náväznosť bajtov neprichádza do úvahy (kvôli rýchlosti a 
kompatibilite s PC). 
 
V podstate ide o pridanie deličky jedna ku dvom na dekodér adresy 78h, 
ktorá by striedavo prepínala medzi HDD a záchytným registrom. To nemôže byť 
predsa až tak zložité, v žiadnom prípade netreba GAL či dokonca 8052! 
 
Marek. 
 
P.S. pokiaľ ide o filesystém FAT, už sa na ňom pracuje... ;-) 
 ----- Original Message ----- 
 From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) 
 To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
 Sent: Monday, May 26, 2003 10:33 AM 
 Subject: 2. service packec pro MZ-IDE 16bit 
 
 
 
 
 Tak tu máme service packec č. 2. 
 K aktivitě mě inspirovala reakce Marka 
 Šmihly na zveřejněný návrh 16bitového 
 rozhraní HDD pro Sharpa. Sice jsem se 

25.10.2009

mailto:sharpemu@pandora.cz
mailto:sharpemu@pandora.cz


 nepokoušel počítat, jak se liší doba 
 přenosu jednoho 512ti bajtového sektoru 
 přes běžné I/O instrukce se současnou 
 manipulací se všemi potřebnými registry 
 A, BC, HL oproti použití repetičních 
 instrukcí INIR, OTIR, ale přesto jsem zkusil 
 podumat nad jinou alternativou... 
 
 
 
 Co je třeba dodržet, docílit: 
 -potřebujeme 16ti bitový přenos dat, aby 
  byla využita celá kapacita HDD 
 -možnost přenosu dat z/na porty 
  repetičními I/O instrukcemi 
 -možnost použít funkci autodetekce 
  parametrů disku 
 -zařízení by mělo být kompatibilní 
  s původní 8bitovou verzí 
 -obvodové řešení musí být co možná 
  nejjednodušší, malý počet IC snižuje cenu, 
  šetří místo v případě vývoje kombo desek 
 -v případě manipulace se signálem disku 
  /sels se nabízí možnost obsluhy dvou 
  HDD, tedy princip master/slave jako u PC 
 -pokud by byla akceptována možnost provozu 
  dvou HDD, pak se jasně nabízí možnost 
  využití souborových systémů FAT(32), tím 
  nemyslím přímé začlenění do CP/M, slave 
  disk by sloužil jako přenosný element 
  Sharp <-> PC. Konverzi souborových 
  systémů a vlastních dat může provádět 
  aplikační program pod CP/M typu 
  file-manažer; stejně tak CP/Movsky 
  nahraný disk by byl čitelný pro 
  aplikační program v PC, ten by ho 
  přečetl celý raz dva 
 
 
 Jak to tedy vyřešit: 
 
 
 Tahhle nějak vypadá zápis 512ti bajtového 
 sektoru na MZ-IDE 8bit (odhaduju): 
 
 
 xxx             ; nastav příslušné hodnoty 
 xxx             ; do registru stopy, 
 xxx             ; sektoru atd. 
 LD HL, "odkud"  ; adresa dat v paměti 
 LD B,00h        ; 256 bajtů dat 
 LD C,78h        ; adresa datového portu HDD 
 OTIR***         ; přenese B bajtů na port 
                 ; 78h od adresy v HL 
 OTIR            ; ještě jednou totéž 

25.10.2009



 
 
 Doufám, že jsem se nespletl, už jsem si 
 dlouho v asm Z80 nehrál, je-li pravda, že 
 po instrukci *** B=00h, HL="odkud"+256 a C 
 se nemění, pak se vykoná přenos jako dvě 
 256tice I/O cyklů po sobě pomocí instrukcí 
 OTIR (???) 
 
 
 U PC bych si představil něco podobného, jen 
 registry jsou víceslovné (to je výraz!) a 
 datová sběrnice je 16ti bitová, takže se 
 přenese jedním "OTIRem" (dejme tomu) jediná 
 256tice najednou, protože je široká 16 bitů 
 a ne 8. 
 
 
 Pokud by měl na tomto místě fungovat nějaký 
 obvodový supervizor, který by datový tok 
 na port 78h střídavě přepínal tak, abychom 
 docílili připravenosti 16ti bitů dat každé 
 dva I/O zápisy a pak by se provedl jeden 
 vybavovací zápis do HDD, připomíná mi to 
 křižovatku se semafory kde se po každém 
 projetém autě mění volný směr jízdy. 
 
 
 Můj návrh zní: využít toho, že se v každém 
 případě přenáší 256 bajtů 2x po sobě, navíc 
 obsah registru B sám inkrementuje a posílá 
 se na A8-A15 adresové sběrnice Sharpa!!! 
 Obvodové řešení by vycházelo z mého 
 původního návrhu 16ti bitového rozhraní tj.: 
    1x 74LS245 
    1x 27xxx 
    1-2 další 74LS241, 245 (podle výsledku) 
    1x SRAM 6116 2kB 
 
 
 Příklad zápisu: 
 LD HL,"odkud"  ; adresa dat v paměti 
 LD B,00h       ; 256 bajtů dat 
 LD C,77h       ; adresa pomocného bufferu 
 OTIR           ; naplní se pomocný 256ti 
                ; bajtový buffer (Statická RAM) 
 LD C,78h       ; adresa datového portu HDD 
 OTIR           ; přenos 256ti bajtů na 
                ; D0-D7 HDD, synchronně a 
                ; "skrytě" se také přenáší 
                ; obsah bufferu na D8-D15 HDD 
 
 
 -čtení by probíhalo obdobným způsobem 
 -rutina s příkladem přenosu je o jedinou 
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  instrukci delší 
 -je třeba vyřešit správnou návaznost a 
  kontinuitu dat (záležitost OS), neboť 
  u PC je při 16ti bitovém přenosu sled dat 
  následující (pokud se pletu, tak prosím 
  nenadávat): 
 
 0. bajt na D0-D7 ; 1. 16ti bitový zápis 
 1. bajt na D8-D15 
 
 
 2. bajt na D0-D7 ; 2. 16ti bitový zápis 
 3. bajt na D8-D15 
 
 
   . 
   . 
   . 
   . 
 511. bajt na D0-D7 ; 256. 16ti bitový zápis 
 512. bajt na D8=D15 
 
 
  a tady se posílá jedna 256ka dat, fik ho, 
  druhá 256ka, hotovo 
 -je-li toto velký problém, pak zůstává ve 
  hře původní verze 16ti bitového rozhraní, 
  jednodušší Hw řešení nedovedu vymyslet 
 
 
 
 V průběhu týdne možná opravím výkres a 
 upřesním význam portů a počet IC. 
 
 
 Petr de Zviqov 26.5. 2003 0:55hod 
 
 
 -- 
 Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz! 
 
 
-- 
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu -> 
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http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna 
 
 
 
 
 
 
--  
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu -> 
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz!  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.483 / Virová báze: 279 - datum vydání: 19.5.2003 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz!  

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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 

25.10.2009

http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 15. května 2003 11:37
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: OT: Virus

25.10.2009

Omlouvám se všem v této konferenci za OT, ale je možné, že někdo z Vás kdo mne má ve svém adresáři 
má počítač zasažený virem I-Worm/Ganda který odesílá své kopie s falešnou hlavičkou ve které je 
uvedený můj e-mail. Více informací naleznete zde: http://www.grisoft.cz/php/cs_faq.php3?
typ=viry&co=ganda 
  
Díky za pochopení a rychlé vyřízení 
  
Zdenek 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.481 / Virová báze: 277 - datum vydání: 13.5.2003 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
http://www.grisoft.cz/php/cs_faq.php3
http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz) [miksovsky@controltech.cz]
Odesláno: 12. května 2003 11:55
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prodám SHARPa

25.10.2009

ted jsem to docetl jednim dechem...je to parada a i to je slaby slovo, 
  
Petr 

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, May 12, 2003 12:03 PM 
Subject: Re: Prodám SHARPa 
 
Spojenie CompactFlash a SHARPa uz je davno realitou vdaka Tomasovi Lorencovi (skoda ze nebol na NP) - vid 
clanok na Zdenkovych strankach. 
  

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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:miksovsky@controltech.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:miksovsky@controltech.cz
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 12. května 2003 11:04
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prodám SHARPa

25.10.2009

Spojenie CompactFlash a SHARPa uz je davno realitou vdaka Tomasovi Lorencovi (skoda ze nebol na NP) - vid 
clanok na Zdenkovych strankach. 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, May 12, 2003 11:48 AM 
Subject: Re: Prodám SHARPa 
 
no ostatne pokud by se vam podarilo spojit CompactFlash a Sharpa bylo 
by to nadherne. 
  
  
skoda ze mam jen cas na cteni teto konfenrence. 
  
Petr 
  

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, May 12, 2003 11:13 AM 
Subject: Re: Prodám SHARPa 
 
Ona byla nova i ta, kterou nabizel ten clovek, ovsem za podstatne rozdilnou cenu :-)  
  
  
 

tady je redukce ale "bohuzel" nova 
http://adis.ca/store/products.php 
  
CompactFlash to IDE Adapters  
  
Petr 
  

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz!  

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz!  

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:miksovsky@controltech.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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Brázda Pavel 

Od: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz) [miksovsky@controltech.cz]
Odesláno: 12. května 2003 10:48
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prodám SHARPa

25.10.2009

no ostatne pokud by se vam podarilo spojit CompactFlash a Sharpa bylo 
by to nadherne. 
  
  
skoda ze mam jen cas na cteni teto konfenrence. 
  
Petr 
  

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, May 12, 2003 11:13 AM 
Subject: Re: Prodám SHARPa 
 
Ona byla nova i ta, kterou nabizel ten clovek, ovsem za podstatne rozdilnou cenu :-)  
  
  
 

tady je redukce ale "bohuzel" nova 
http://adis.ca/store/products.php 
  
CompactFlash to IDE Adapters  
  
Petr 
  

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz!  

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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:miksovsky@controltech.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:miksovsky@controltech.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://adis.ca/store/products.php
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 12. května 2003 11:01
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prodám SHARPa

25.10.2009

>no ostatne pokud by se vam podarilo spojit CompactFlash a Sharpa bylo by to nadherne. 
>skoda ze mam jen cas na cteni teto konfenrence. 
  
To je opravdu skoda, nebot ono uz se to davno podarilo (viz clanek doplneny fotografiemi na http://mz-
800.aktualne.cz ) :-))) Akorat uz chybela tahle redukce k tomu, aby to vypadalo alespon trosku kulturne. 
Jinak stranky s dokumentaci a fotografiemi te redukce jsem uz nasel: http://zilog.sh.cvut.cz/~zilog 
  

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 12. května 2003 10:15
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prodám SHARPa

25.10.2009

No vidis, ja som si tu redukciu ani nevsimol - tiez by sa mi hodila  ;-) 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, May 12, 2003 10:31 AM 
Subject: Re: Prodám SHARPa 
 
Souhlasim, na NP toho bylo hodne k videni, sam jsem az zasnul, co vsechno dokazal za ta leta 
pocitacovy prumysl vyprodukovat. Fotografie nejake mam, takze az se mi to podari nejak uhledne 
zpracovat, tak to dam na stranky i s nejakym tim komentarem. 
  
Zdenek 
  
P.S.: Ted si vycitam ze jsem si nekoupil tu redukci z CompactFlash na IDE (za velice slusnych 280 
Kc) - nemate nekdo e-mail, pripadne stranky toho cloveka co to prodaval? 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz!  

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz) [miksovsky@controltech.cz]
Odesláno: 12. května 2003 9:54
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prodám SHARPa

25.10.2009

tady je redukce ale "bohuzel" nova 
http://adis.ca/store/products.php 
  
CompactFlash to IDE Adapters  
  
Petr 
  
  

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, May 12, 2003 10:31 AM 
Subject: Re: Prodám SHARPa 
 
Souhlasim, na NP toho bylo hodne k videni, sam jsem az zasnul, co vsechno dokazal za ta leta 
pocitacovy prumysl vyprodukovat. Fotografie nejake mam, takze az se mi to podari nejak uhledne 
zpracovat, tak to dam na stranky i s nejakym tim komentarem. 
  
Zdenek 
  
P.S.: Ted si vycitam ze jsem si nekoupil tu redukci z CompactFlash na IDE (za velice slusnych 280 
Kc) - nemate nekdo e-mail, pripadne stranky toho cloveka co to prodaval? 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz!  

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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:miksovsky@controltech.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:miksovsky@controltech.cz
http://adis.ca/store/products.php
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 12. května 2003 10:13
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prodám SHARPa

25.10.2009

Ona byla nova i ta, kterou nabizel ten clovek, ovsem za podstatne rozdilnou cenu :-)  
  
  
 

tady je redukce ale "bohuzel" nova 
http://adis.ca/store/products.php 
  
CompactFlash to IDE Adapters  
  
Petr 
  

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
http://adis.ca/store/products.php
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 11. května 2003 18:40
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prodám SHARPa

25.10.2009

Jasne, na party bolo super, mna to tiez velmi povzbudilo. Chcel by som takto podakovat Milanovi Kleiblovi aj 
dalsim organizatorom za tuto akciu, uz teraz sa tesim na dalsi rocnik (aj moj syn). 
  
Marek 

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Saturday, May 10, 2003 10:25 PM 
Subject: Re: Prodám SHARPa 
 
Myslím, že je to trochu škoda! Byl jsem na té akci nostalgia párty, viděl řadu lidí a dostal chuť 
v MZ-aktivitách pokračovat!!! 
Petr de Zviqov, Judeware Ltd. 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz! 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 12. května 2003 9:32
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prodám SHARPa

25.10.2009

Souhlasim, na NP toho bylo hodne k videni, sam jsem az zasnul, co vsechno dokazal za ta leta 
pocitacovy prumysl vyprodukovat. Fotografie nejake mam, takze az se mi to podari nejak uhledne 
zpracovat, tak to dam na stranky i s nejakym tim komentarem. 
  
Zdenek 
  
P.S.: Ted si vycitam ze jsem si nekoupil tu redukci z CompactFlash na IDE (za velice slusnych 280 Kc) - 
nemate nekdo e-mail, pripadne stranky toho cloveka co to prodaval? 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 11. května 2003 11:48
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Trocha nevyžádané reklamy, to ZA aj.

25.10.2009

Zde jsou slíbené odkazy z našich JČ končin, radost pohledět, ideální pro letní výlet (dovolenou) s 
dívčinou svého srdce (a taky počítačovou mluvu). 

http://www.zvikovskepodhradi.cz 
http://www.hotelzvikov.cz 

Na vývoji nového HDC, FDC, SIO, RD začínám pracovat. 
Petr de Zviqov 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
http://www.zvikovskepodhradi.cz
http://www.hotelzvikov.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 11. května 2003 12:05
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: schema epromeru, to Falcen99

25.10.2009

Slíbené schéma MZ epromeru dodám hned jak se mi podaří nafotit a naskenovat originální 
výkres. 

Petr de Zviqov 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: KolTek (sharpemu@pandora.cz) [koltek@seznam.cz]
Odesláno: 10. května 2003 13:20
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Prodám SHARPa

25.10.2009

Vzhledem k naprostému nedostatku času prodám SHARP MZ800 chodící bez jakékoliv 
dodělané IF (nebyl čas) nabídněte. koltek@seznam.cz 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:koltek@seznam.cz
mailto:koltek@seznam.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 10. května 2003 21:26
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prodám SHARPa

25.10.2009

Myslím, že je to trochu škoda! Byl jsem na té akci nostalgia párty, viděl řadu lidí a dostal chuť v 
MZ-aktivitách pokračovat!!! 
Petr de Zviqov, Judeware Ltd. 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [jarspa@atlas.cz]
Odesláno: 6. května 2003 20:54
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Pozdrav a nabídka
Přílohy: Nabídka SHARP MZ.doc

25.10.2009

Ahoj všichni Šarpisté, Šarpouni, Šarpáci a eMZeťáci na Pandoře. 
Zdravím zejména účastníky megasešlosti Nostalgia-párty ´03. Momentální zdravotní stav i finanční situace 
důchodce mi nedovolují, abych se sešel s některými známými, se kterými jsem před ...(jéminánku, jakpak je to 
dlouho? - snad 15 let? - ach, jak ten čas  letí) vedl čilou korespondenci, putoval po různých šarpáckých seminářích a 
měnil programy. Asi před půl rokem jsem zveřejnil na Pandoře nabídku přístrojů a příslušenství, které mi postoupily 
do komise někteří bývalí členové Sharp MZ Clubu Brno. Ohlasy nebyly špatné, zájem byl zejména o doplňky, ale ty 
nemohu ze souprav vyjímat, pokud se neprodá sólo přístroj mimo soupravu. Byly i tři zájemci o Sharp MZ 821 v 
základním vybavení, ale prodej ztroskotal na mém požadavku osobního převzetí v Brně. Přístroje mají sice 
originální krabici s výztuhami z pěnového polystyrénu, takže by bylo možné je svěřit poště, ale chci se vyvarovat 
případné reklamaci a nebo nepřevzetí zásilky (i to se stává, že, pane Otto Zemku, pokud tento e-mail čtete), kdy 
jsem musel zaplatit zpětné porto za vrácený nepřijatý balík. Připojuji tedy nabídku znova a požádal jsem Zdeňka 
Adlera, aby na setkání nabídku podpořil. Případní zájemci by mohli spojit cestu do Brna s návštěvou Sharp MZ 
Clubu Brno, klub existuje už 17 let, prošlo jím 158 členů, bohužel, do dneška nás zůstalo pět mohykánů a scházíme 
se každou sudou středu v Centru volného času v Lužánkách (bývalý Dům pionýrů) od 17 do 19 hodin. I nahodilí 
návštěvníci Brna jsou vítáni. 
Přeji účastníkům NP´03 dobrou náladu a příjemné zážitky. 
  
P.S. Neví někdo o "krátké" CD-ROM cca 17 cm? Vyměním za normální "dlouhou" 20 cm, model CHA-50, 
téměř nepoužívanou s originální pečetí, kterou jsem musel z PC vyjmout při instalaci vypalovačky. Do nižší šachty 
totiž zasahují součástky základní desky, takže šachta je hluboká jen uvedených 17 cm a aby CD-ROMka vyčnívala 3 
cm před čelo bedny, se mi zdá poněkud neestetické (bližší informaci o "mých" šachtách může také podat 
Zdeněk). Tu CD-ROM bych mohl případnému zájemci i prodat, nabídněte cenu, předpokládám asi 600 Kč. 
  
Jára ŠPAČEK 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:jarspa@atlas.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 30. dubna 2003 9:26
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: EPROM a PROM

25.10.2009

Tuto EPROM ve svem SHARPu dokonce mam - je to klasicka bezokenkova verze ktera nesla premazat. 
Jinak ten clanek bych docela rad videl - nemohl by to nekdo oskenovat? Rad bych to dal na stranky :-)) 
Jinak pro vsechny co se tesi na novou verzi emulatoru mam dobrou zpravu - pred chvili jsem dal na web 
verzi 0.095. 
  
Zdenek 
  
P.S.: Sharpiste, Nostalgia Party se nezadrzitelne blizi (10.5.2003) - kdo bude chybet, do smrti toho bude 
litovat :-)) 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.476 / Virová báze: 273 - datum vydání: 24.4.2003 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 30. dubna 2003 8:58
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: EPROM a PROM

25.10.2009

Zdravim vespolek, 

dostal se mi do rukou Sharp, ktery mel misto poctive EPROM v keramickem pouzdru plastovou 
PROM "SC613128E83". Jake jsou Vase zkusenosti, je to rarita nebo se dodaval Sharp i s temito 
chipy ? 

(Cetli jste ten stary clanek, kde autor oznacil ROMku Sharpa jako 16k sena ? ;) 

Bye  

zelez 

  

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zelezo@seznam.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 19. dubna 2003 21:34
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Poznámka

25.10.2009

<P>Nazdárek,<BR>důvod malého zájmu o I-netové dění okolo Sharpa je jasný-malá 
informovanost lidí! Navíc dospělý život mnohých bývalých Sharpistů (těch co to zažili jako SŠ v 
letech 87-90) přináší spoustu jiných otravných povinností, takže problém je v nedostatku času. 
Podrobně jsem se o tom rozepsal při zápisu do knihy hostí Zdeňka Adlera na stránce <A 
href="http://mz-800.aktualne.cz">http://mz-800.aktualne.cz</A>. S oním člověkem jsem už 
navázal kontakt, příspěvků mám víc, možná bych se taky s něčím ozval.<BR>Petr de 
Zviqov</P> 

--  
Mobil.cz: Jaké je připojení k internetu za paušál? No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
http://mz-800.aktualne.cz
http://mz-800.aktualne.cz</A>
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 8. dubna 2003 14:22
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: tip pro připojení HDD

25.10.2009

Mám zdvořilý dotaz: nebylo by přece jen možné nějakým způsobem využívat 16bitový přístup 
na IDE HDD? Jednak kvůli plnému využití kapacity disku a jednak kvůli přenositelnosti na PC. 
Instrukcí Z-80 OUT (C),A by šlo odeslat vyšších 8 bitů dat směrem do HDD. Čtení horních 8 
bitů dat by snad šlo vyřešit pomocným záchytným registrem ... Neznám ale specifikaci IDE, 
potřeboval bych poradit kde sehnat dokumentaci s popisem I/O ovládání IDE disku. Ještě mě 
napadlo, zda by to nešlo řešit připojením SCSI disku, starší varianty s 50pinovým konektorem 
měly šířku dat 8 bitů, otázkou zůstává jednoduchost připojení a softwarová obsluha HDD, o tom 
nemám ponětí vůbec. 
Petr de Zviqov 

--  
Právě vychází řada herních trháků roku. 
Nakupujte online na GameStore.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:judeware@volny.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Jiří Roleček (sharpemu@pandora.cz) [rolda@seznam.cz]
Odesláno: 8. dubna 2003 17:40
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: tip pro připojení HDD

25.10.2009

Samozřejmě připojení HDD k 16 bitové sbernici mozne je. Zabyval jsem se tim chvili. Nasledujici 
problemy me ale na chvili, zastavily (nedostatek casu vynechavam): 
1) Deska plošných spoju. Preci jen by slo o obvod, ktery by obsahoval krome primeho datoveho toku 
jeste ridici logiku (prepinani mezi hornimi a spodnimi 8 bity) 
2) Cena. Preci jen argumentace Zdenka, ze jeden IO stoji 10 K a mych 10 (to byl muj prvni navrh) by bylo 
preci jen o dost vic a jeste k tomu u zdenka neni potreba deska plosnych spoju. 
  
Puvodne jsem vyuzil obvody HC574 nebo HC623 (nebo tak nejak). Za prve jsou dost drahe, za druhe je 
problem s tistakem. 
Ale ted me napadlo jeste jedno reseni. S trochou ridici logiky by sel vyuzit obvod Z-80 PIO, nebo 8255.  
  
Ale ted v dohledne dobe na to moc casu nemam (rozumej mam na planu veci s vetsi prioritou z me 
strany :-))) 
  
Rolda 
  
PS: Mozna by pri tak slozitem zapojeni melo smysl navrhnout desku typu univerzalni prevodnik 8 bit -> 
(16, 32 bit) , ktery by fungoval jako rozsireni sbernice. K nemu by se pak dalo pripojit cokoliv dalsiho, 
nejen IDE HDD. Ale to jsem se zas rozepsal do zatim utopickych scenaru... 
  
 Original Message -----  

From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, April 08, 2003 3:22 PM 
Subject: tip pro připojení HDD 
 
Mám zdvořilý dotaz: nebylo by přece jen možné nějakým způsobem využívat 16bitový přístup 
na IDE HDD? Jednak kvůli plnému využití kapacity disku a jednak kvůli přenositelnosti na 
PC. Instrukcí Z-80 OUT (C),A by šlo odeslat vyšších 8 bitů dat směrem do HDD. Čtení 
horních 8 bitů dat by snad šlo vyřešit pomocným záchytným registrem ... Neznám ale 
specifikaci IDE, potřeboval bych poradit kde sehnat dokumentaci s popisem I/O ovládání IDE 
disku. Ještě mě napadlo, zda by to nešlo řešit připojením SCSI disku, starší varianty s 
50pinovým konektorem měly šířku dat 8 bitů, otázkou zůstává jednoduchost připojení a 
softwarová obsluha HDD, o tom nemám ponětí vůbec. 
Petr de Zviqov 

--  
Právě vychází řada herních trháků roku. 
Nakupujte online na GameStore.cz  

--  
Právě vychází řada herních trháků roku. 
Nakupujte online na GameStore.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:rolda@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 31. března 2003 12:08
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: tip pro FDD controller

25.10.2009

Toto řešení jsem zmínil z důvodu velkého rozšíření obvodu WD37C65 PLCC44 na AT řadičích. 
V dobách 286/386 to měly mraky řadičů. Obvod I8272 (Nec/Zilog765) byl zase na spoustě 
XT/286 řadičích==velký zdroj součástek. Kde dnes seženu WD2793??? Verze 2797 měla 
odlišnou množinu příkazů, filtrovala je ROM jako selekční dekodér. Obvod 2791 měl oproti 
2793 invertovanou sběrnici a ušetřil se tak jeden IC, ale nikde jsem ho nikdy neviděl. Pokud by 
měla nastat renesance Sharpa jako zábavného a kutilského počítače, pak je Hw rozšíření o 
FDD+HDD+RD jediná možná motivace. Proto stále hledám... 

--  
Právě vychází řada herních trháků roku. 
Nakupujte online na GameStore.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:judeware@volny.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 31. března 2003 10:27
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: tip pro FDD controller

25.10.2009

Ahoj, 
  
pokud je obvod kompatibilní s I8272 tak by nám to moc nepomohlo - tato řada obvodů se bohužel řídí 
naprosto odlišně než WD 279X pro které bylo na SHARPu stvořeno 99% softwaru včetně originální 
ROMky, takže je pro nás bohužel nepoužitelný. 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, March 31, 2003 11:18 AM 
Subject: tip pro FDD controller 
 
Hezký předaprílový den! 
Při hledání výrazu "WD37C65" jsem narazil na 
http://nicolas.marchildon.net/electro/wdc37c65c/wd37c65.html 
Je tu dokumentace k tomuto obvodu. Má charakter řadiče Intel 8272, avšak v pouzdře PLCC44 
(čtvercové pouzdro jako uC řady 805x). Pokud by šel ovládat softwarem z ROM Sharpa, je tu 
elegantní řešení combo-řadiče MZ-IDE+FDD! Možná by se to vešlo na jednu desku i s RAM 
diskem, vzhledem k malým rozměrům i počtu obvodů. Připravuju RAM disk 1MB s paměťmi 
62512 (64Kx8bit), měl by 16 stránek po 64kB (co stránka, to jeden IC), tyto obvody se hojně 
vyskytovaly na PC deskách pro 486/Pentium, sloužily zde jako "kaše" druhé úrovně. 
Uvidíme... 

--  
Právě vychází řada herních trháků roku. 
Nakupujte online na GameStore.cz  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.465 / Virová báze: 263 - datum vydání: 25.3.2003 

--  
Právě vychází řada herních trháků roku. 
Nakupujte online na GameStore.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
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://nicolas.marchildon.net/electro/wdc37c65c/wd37c65.html
http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 31. března 2003 10:18
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: tip pro FDD controller

25.10.2009

Hezký předaprílový den! 
Při hledání výrazu "WD37C65" jsem narazil na 
http://nicolas.marchildon.net/electro/wdc37c65c/wd37c65.html 
Je tu dokumentace k tomuto obvodu. Má charakter řadiče Intel 8272, avšak v pouzdře PLCC44 
(čtvercové pouzdro jako uC řady 805x). Pokud by šel ovládat softwarem z ROM Sharpa, je tu 
elegantní řešení combo-řadiče MZ-IDE+FDD! Možná by se to vešlo na jednu desku i s RAM 
diskem, vzhledem k malým rozměrům i počtu obvodů. Připravuju RAM disk 1MB s paměťmi 
62512 (64Kx8bit), měl by 16 stránek po 64kB (co stránka, to jeden IC), tyto obvody se hojně 
vyskytovaly na PC deskách pro 486/Pentium, sloužily zde jako "kaše" druhé úrovně. 
Uvidíme... 

--  
Právě vychází řada herních trháků roku. 
Nakupujte online na GameStore.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:judeware@volny.cz
http://nicolas.marchildon.net/electro/wdc37c65c/wd37c65.html
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 31. března 2003 10:20
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: tip pro FDD controller

25.10.2009

Hezký předaprílový den! 
Při hledání výrazu "WD37C65" jsem narazil na 
http://nicolas.marchildon.net/electro/wdc37c65c/wd37c65.html 
Je tu dokumentace k tomuto obvodu. Má charakter řadiče Intel 8272, avšak v pouzdře PLCC44 
(čtvercové pouzdro jako uC řady 805x). Pokud by šel ovládat softwarem z ROM Sharpa, je tu 
elegantní řešení combo-řadiče MZ-IDE+FDD! Možná by se to vešlo na jednu desku i s RAM 
diskem, vzhledem k malým rozměrům i počtu obvodů. Připravuju RAM disk 1MB s paměťmi 
62512 (64Kx8bit), měl by 16 stránek po 64kB (co stránka, to jeden IC), tyto obvody se hojně 
vyskytovaly na PC deskách pro 486/Pentium, sloužily zde jako "kaše" druhé úrovně. 
Uvidíme... 

--  
Právě vychází řada herních trháků roku. 
Nakupujte online na GameStore.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:judeware@volny.cz
http://nicolas.marchildon.net/electro/wdc37c65c/wd37c65.html
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 24. března 2003 8:17
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: možnosti připojení k monitorům???

25.10.2009

Ahojte, 
připojením VGA monitoru jsem se také před časem zabýval a mohu potvrdit, že se jedná nejenom o 
složitou, ale poměrně i drahou věc. V principu se jedná víceméně o to, že běžné VGA monitory jsou 
schopny synchronizovat obraz s vertikální frekvencí až od cca 30-ti KHz, přičemž u SHARPa je tento 
kmitočet poloviční (15,625 KHz). Jedná se tedy o to, že je třeba zdvojnásobit jednak vertikální 
synchronizační impulzy, ale s nimi také obrazová data posílat 2x rychleji a k tomu ještě každý řádek 2x 
(pokud nechceme zrovna dosáhnout efektu prokládaného obrazu, tj. jedna řádka obraz, druhá řádka je 
černá, ....atd.). Znamená to tedy, že je třeba vytvořit tzv framebuffer - pamět pro uchování jednoho 
snímku obrazovky a z této paměti data posílat upravená na VGA monitor. Pokud by se našel nekdo 
schopný se znalostí programování jednočipových mikropočítačů, možná by to pro něj byla hračka. 
Jinak hotové zařízení se již prodává k počítačům Amiga - vyrábí jej tuším firma Mikronik pod názvem 
ScanDoubler, jeho cena je však žel bohu celkem astronomická (cca 3500,- Kč) a je zřejmně i těžko k 
sehnání. 
  
Zdenek 
  
P.S.: To připojení HDD je opravdu snažší - vřele doporučuji :-) 
  

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Sunday, March 23, 2003 7:39 PM 
Subject: možnosti připojení k monitorům??? 
 
Zdravím všechny příznivce Sharpa! 
Již delší dobu přemýšlím o "stabilnějším a dlouhodobějším" připojení Sharpa k monitoru. Tak 
jsem zkusil zadat v Seznamu výraz: "EGA AND TO AND VGA AND CONVERSION". 
Vrátilo mi to asi 7000 odkazů. Ale asi hned v druhé desítce byl 
tento:http://http://www.repairfaq.org/sam/vidconv.htm 
Velmi zajímavé čtení! V dalších odkazech byly uvedeny příklady zařízení "scan doubler". Bylo 
by to terno a řešení by bylo "doživotní". Řádková frekvence 31.5kHz a vertikální 50Hz 
(100Hz?!), to je sousto jako stvořené pro TFT displej, žádné unavené oči z blikání. 
Problematika převodů různých videosignálů je rozsáhlá a řešení vidím tak do konce roku. 
Zatím jsem provozoval monitor EGA (CGA nejsou k sehnání), stačí vyrobit kabel na míru DIN 
8pin --> Canon 9pin a v monitoru invertovat synchronizační impulzy. Je zde ale potíž s 
překvapivě velkým borderem oproti televizoru (jak to řešil origináln! í monitor pro Sharp, 
opravdu netuším). Pokud se roztáhne obraz vertikálně, začnou být viditelné mezery mezi řádky 
(jen estetický problém). Horší je to s rozměrem vodorovně - prakticky vždy je seřizovací prvek 
(cívka) uvnitř přístroje. Mám ale pocit, že tím přetěžuji monitor, část borderu kterou nechci, se 
vlastně vykresluje mimo přední sklo a nyní mi už to nechce vůbec chodit. Proto budu bádat nad 
připojením k VGA monitoru, bylo by to skvělé, jako inspirativní vidím i připojení k HDD, ale 
ještě jsem se k realizaci nedostal. Ten nedostatek času v dospělosti, to je k zlosti... 

Petr de Zviqov 

--  
Právě vychází řada herních trháků roku. 
Nakupujte online na GameStore.cz  

 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://http://www.repairfaq.org/sam/vidconv.htm


--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.463 / Virová báze: 262 - datum vydání: 17.3.2003 

--  
Právě vychází řada herních trháků roku. 
Nakupujte online na GameStore.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
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 23. března 2003 19:39
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: možnosti připojení k monitorům???

25.10.2009

Zdravím všechny příznivce Sharpa! 
Již delší dobu přemýšlím o "stabilnějším a dlouhodobějším" připojení Sharpa k monitoru. Tak 
jsem zkusil zadat v Seznamu výraz: "EGA AND TO AND VGA AND CONVERSION". Vrátilo 
mi to asi 7000 odkazů. Ale asi hned v druhé desítce byl 
tento:http://http://www.repairfaq.org/sam/vidconv.htm 
Velmi zajímavé čtení! V dalších odkazech byly uvedeny příklady zařízení "scan doubler". Bylo 
by to terno a řešení by bylo "doživotní". Řádková frekvence 31.5kHz a vertikální 50Hz 
(100Hz?!), to je sousto jako stvořené pro TFT displej, žádné unavené oči z blikání. Problematika 
převodů různých videosignálů je rozsáhlá a řešení vidím tak do konce roku. Zatím jsem 
provozoval monitor EGA (CGA nejsou k sehnání), stačí vyrobit kabel na míru DIN 8pin --> 
Canon 9pin a v monitoru invertovat synchronizační impulzy. Je zde ale potíž s překvapivě 
velkým borderem oproti televizoru (jak to řešil origináln! í monitor pro Sharp, opravdu netuším). 
Pokud se roztáhne obraz vertikálně, začnou být viditelné mezery mezi řádky (jen estetický 
problém). Horší je to s rozměrem vodorovně - prakticky vždy je seřizovací prvek (cívka) uvnitř 
přístroje. Mám ale pocit, že tím přetěžuji monitor, část borderu kterou nechci, se vlastně 
vykresluje mimo přední sklo a nyní mi už to nechce vůbec chodit. Proto budu bádat nad 
připojením k VGA monitoru, bylo by to skvělé, jako inspirativní vidím i připojení k HDD, ale 
ještě jsem se k realizaci nedostal. Ten nedostatek času v dospělosti, to je k zlosti... 

Petr de Zviqov 

--  
Právě vychází řada herních trháků roku. 
Nakupujte online na GameStore.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:judeware@volny.cz
http://http://www.repairfaq.org/sam/vidconv.htm
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 4. března 2003 9:38
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Dizzy 1
Přílohy: online_icq=133566693&img=21.dat

25.10.2009

Ahojte, 
  
nemáte někdo čirou náhodou hru DIZZY 1 pro MZ? Vydaná byla, pry se ale nikdy nedostala do 
distribuce....  
  
__________________________________________________________________ 

Zdenek Adler 
ICQ#: 133566693 

+  More ways to contact me  
__________________________________________________________________ 
  
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.459 / Virová báze: 258 - datum vydání: 25.2.2003 

--  
Mobil.cz - Jak je to doopravdy s odposlechem poslanců? No virus found in this incoming message. 
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: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [jarspa@atlas.cz]
Odesláno: 4. března 2003 21:47
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Dizzy 1

25.10.2009

Zdeňku, po této hře jsem se kdysi pídil, aby řada byla úplná. Už si nepamatuji, za to byl Ota Zemek a nebo BBS z 
Děčína, kdo mi odpověděl, že hra je natolik stupidní, že nestojí za distribuci. Přesto jsem přesvědčen, že ji někdo pro 
Sharp přepsal. Více zítra v klubu. 
  
Jára Špaček 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, March 04, 2003 9:37 AM 
Subject: Dizzy 1 
 
Ahojte, 
  
nemáte někdo čirou náhodou hru DIZZY 1 pro MZ? Vydaná byla, pry se ale nikdy nedostala do 
distribuce....  
  
__________________________________________________________________ 

Zdenek Adler 
ICQ#: 133566693 

+  More ways to contact me  
__________________________________________________________________ 
  
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.459 / Virová báze: 258 - datum vydání: 25.2.2003 

--  
Mobil.cz - Jak je to doopravdy s odposlechem poslanců?  

--  
Mobil.cz - Jak je to doopravdy s odposlechem poslanců? No virus found in this incoming message. 
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:jarspa@atlas.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Diblík (sharpemu@pandora.cz) [petr.diblik@EMAIL.CZ]
Odesláno: 12. února 2003 16:16
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: hra NIBBLER

25.10.2009

Mockrát děkuju, Jirko! Až se dostanu k emulátoru, hned to vyzkouším. Ségra bude mít radost :-)  

Petr 

--  
Mobil.cz - Nokia 3650 - odvážný mobil nové koncepce nebo slepá ulička vývoje? No virus found 
in this incoming message. 
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:petr.diblik@EMAIL.CZ
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Martin.Karen@pvt.cz (sharpemu@pandora.cz) [Martin.Karen@pvt.cz]
Odesláno: 26. února 2003 12:55
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: To snad ne!!???

25.10.2009

Ani by jste nevěřili, co dokázali udělat z našeho Flappyho - nejenom že jej přenesli na mobilní telefony (to 
bych ještě chápal), ale pojmenovali ho jako "Tlappy" - fuj....  
  
...zajimave! Mozna by byla sranda jim lehce pripomenout, ze za stejne praktiky jsou provadeny razie ve 
vietnamskych trznicich, protoze pokud se nepletu, japonsky dB-SOFT, autor hry, stale existuje a hru jako 
free nepustil :) 
  
BTW: Stejne je to osklivejsi nez original... 

--  
Mobil.cz - Jak je to doopravdy s odposlechem poslanců? No virus found in this incoming message. 
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: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 26. února 2003 12:44
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: To snad ne!!???

25.10.2009

Ani by jste nevěřili, co dokázali udělat z našeho Flappyho - nejenom že jej přenesli na mobilní telefony (to 
bych ještě chápal), ale pojmenovali ho jako "Tlappy" - fuj.... 
  
http://www.mojelogo.cz/javahry.asp 
  
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.458 / Virová báze: 257 - datum vydání: 24.2.2003 

--  
Mobil.cz - Jak je to doopravdy s odposlechem poslanců? No virus found in this incoming message. 
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.mojelogo.cz/javahry.asp
http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Pavel Baroň (sharpemu@pandora.cz) [Pavel.Baron@sme.cz]
Odesláno: 26. února 2003 12:56
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: To snad ne!!???

25.10.2009

No nebudu si kvuli tomu porizovat novy telefon :-) 

-----Original Message----- 
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [mailto:zdeneka@seznam.cz] 
Sent: Wednesday, February 26, 2003 12:44 PM 
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
Subject: To snad ne!!??? 
 
Ani by jste nevěřili, co dokázali udělat z našeho Flappyho - nejenom že jej přenesli na mobilní 
telefony (to bych ještě chápal), ale pojmenovali ho jako "Tlappy" - fuj.... 
  
http://www.mojelogo.cz/javahry.asp 
  
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.458 / Virová báze: 257 - datum vydání: 24.2.2003 

--  
Mobil.cz - Jak je to doopravdy s odposlechem poslanců?  

--  
Mobil.cz - Jak je to doopravdy s odposlechem poslanců? No virus found in this incoming message. 
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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
http://www.mojelogo.cz/javahry.asp
http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


1

Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 18. srpna 2003 9:54
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZ-IDE 16 a jeho prvni testovani - omluva

> Ahoj Petře,
> 
> předem díky za vyčerpávající popis testování interface
 
Take dekuji Petrovi za podrobny navod. 
Nejenze me motivoval k dalsim zkouskam, ale utvrdil me v tom, ze pred stavbou dalsiho 
radice musim dukladne otestovat obvody 74F543.

V nedeli rano jsem vyrezal dalsi dva F543 (zdokonaluji technologii, bohuzel zasoby se 
tenci :| a pustil se do testovani.

Spotreba samotneho IO F543 je 70 mA
dva samotne F543 maji spotrebu 140 mA
2xF543 + 1x27C256 210 mA

Vecer uz jsem mel prodratovanou cast noveho radice.

preji pekny den
Pavel

PS: kam zapojujete pin 1 (Vpp) Eprom ? Uzemnit ?

A jeste jeden dotaz: nemate nekdo doma par 74188 PROM pameti ?

____________________________________________________________
Hrajte o 100.000 Kč a dalsi ceny! http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=56911%
26url=http://www.soutezni-anketa.cz

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00

1

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zelezo@seznam.cz
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=56911
http://www.soutezni-anketa.cz
http://www.bonusweb.cz/leto/
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 15. srpna 2003 8:46
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: MZ-IDE 16 a jeho prvni testovani...

Ahojte,
tak jsem vcera konecne dodelal cele rozhrani IDE16 - verzi s 2x 74F543 a
EPROM 27C256. Po dukladnem premereni jsem zkusil dat do Sharpa zpocatku jen
samotne rozhrani, posleze jsem k nemu pripojil i CF adapter se 128 MB
kartou. Pocitac to bez problemu prezil, ovsem IDE 16 se mi stale tvari, jako
by se mu nechtelo - nepomohly testy ani s novym FDISKem, ani mi to nechtelo
chodit v 8-mi bitovem rezimu...
Jedine k cemu jsem se jeste dopracoval byl test, co se mi podari vycist z
jednotlivych IDE registru - s prekvapenim jsem zjistil, ze tam "neco" bylo:

Data reg.: C8h
Param. reg.: 00h
Sec.count reg.:80h
Start sec.  reg.:80h
Cylinder Lo: 00h
Cylinder Hi: 00h
Head reg.: A0h
Status: 8Ah

Na funkcnim 8-bitovem rozhrani tyto registry vypadaly takto:

Data reg.: 00h
Param. reg.: 00h
Sec.count reg.:01h
Start sec.  reg.:01h
Cylinder Lo: 00h
Cylinder Hi: 00h
Head reg.: A0h
Status: 50h

Zatim jedine co mi prijde podezrele je odber radice - kdyz vytahnu EPROM,
tak dvema obvody 74F543 prochazi celkem 200 mA, coz mi prijde trochu dost -
je mozne, ze je nektery z obvodu vadny? Dale mam uz jedine podezreni na to,
ze by byla EPROMka 27C256 prilis pomala (mam od AMD - rok 1986, pristupova
doba na ni neni psana, predpokladam ze bude asi 150 ns). Co se tyce
zapojeni, jsem si na 90 procent jisty jeho spravnosti (asi 3x kontrolovano a
kompletne "propiskano"). Co se tyce nahrazeni EPROM 2732 ve schematu moji
27256, tak vrchni 3 adresove vodice mam uzemnene, Vpp na +5V a zbyvajici
vyvody jsem zapojil tak, aby odpovidaly vyvodum 2732 ve schematu.  Poradi mi
nekdo, jak radic privest k zivotu, pripadne co muze byt spatne (cekam ze
Pavel Zelezo, pripadne Petr Zydek budou uz mit nejake zkusenosti) ?

Diky,

Zdenek

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.510 / Virová báze: 307 - datum vydání: 14.8.2003

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
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.bonusweb.cz/leto/
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: rdolejsi@eurotel.cz (sharpemu@pandora.cz) [rdolejsi@eurotel.cz]
Odesláno: 15. srpna 2003 8:43
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: mzf vs novy tape format

Zdar,

  co se tyce doplnovani veci pro MZ, myslel jsem to tak, ze pokud by
nevyhovoval normalni turbo blok s definovatelnou delkou pulzu, museli
bychom navrhnout MZ blok. Zatim jsem to zkousel implementovat pres turbo
blok (typ 15-17 tusim), ale nejak mi to nebezi - ani Intercopy, ani Turbo
Copy nahravany blok nezdetekuji. Jeste to poradne projdu.

  Kdybychom navrhli MZ blok, samozrejme bychom se museli domluvit s autory
TZX, aby nas zaclenili do oficialni specifikace formatu. Kazdopadne se driv
nebo pozdeji k tomu dostanu, protoze MCE (ten muj javovy emulator) pouziva
pro interni reprezentaci pasky prave TZX - vsechny formaty do nej po
nahrani prevadi. Jestli chci podporovat realne nahravani z pasky, budu to
muset vyresit ;-))

  Docela bych byl rad, kdyby se to povedlo.. Spectristi pred par lety
rozjeli kampan na prevedeni vsech dostupnych zaznamu kazetovych her prave
do TZX, aby ziskali autenticnost. Myslim, ze by si to Sharp taky
zaslouzil..

  Jeste k pripone - TMZ se hodi kvuli analogii s TZX. Jeste by treba slo
navrhnout MZT (analogie se snapshoty, ktere generuje Zdenkuv emulator), ale
to uz koliduje s jinym formatem - pospojovanymi MZF soubory (obcas jsou MZT
soubory na netu videt)...

R.

P.S.: Jsem rad, ze se TZX alespon nekomu libi (to bylo rejpnuti, Zdenku ;-)

|---------+--------------------------->
|         |           "Feri           |
|         |           (sharpemu@pandor|
|         |           a.cz)" <umze    |
|         |           15.08.2003 09:00|
|         |           Odpovězte prosím|
|         |           uživateli       |
|         |           "Konference     |
|         |           "Počítač SHARP  |
|         |           MZ-800 a        |
|         |           emulátory""     |
|         |                           |
|---------+--------------------------->
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------|
  |                                                                                    
|
  |        Komu:    "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
<sharpemu@pandora.cz>                                         |
  |        Kopie:                                                                      
|
  |        Předmět: Re: mzf vs novy tape format                                        
|
  |                                                                                    
|
  |                                                                                    

mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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|
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------|

suhlasim bez vyhrad. zostava otazkou, ci vznikne nejaky mega-jumbo archiv
veci, ktore je problem (viac manualny ako technicky) nahravat v MZF. inak
nema zavedenie formatu TMZ (hej, vyhovuje aj nova extension) zmysel.

inak, podla toho co som tam videl, zrejme by format mal vznikat v
koordinacii so spektristami - obshuje viacero "typov! podformatov a my by
sme sa tam mali doplnit, nie si vymyslat upravu...

a otazka na zaver: trufa si niekto do takeho formatu (po vytvoreni
specifikacie) prekopat hry, najma tie chranene proti kopirovaniu? napr
R-type, ktore mam osobne aj zakupene, takze legalne by problem nemal byt
:-)

Feri

============================

Zdar,

  pri diskuzi o lepsim formatu pro reprezentaci pasky jednoznacne hlasuji
pro TZX. Jde o format vyvinuty puvodne pro ZX Spectrum, ale nyni pouzivany
i na Commodore C-64, Amstrad CPC
a dalsich (ZX-81, ..). Umoznuje v sobe zapsat vernou reprezentaci pasky
vcetne ruznych zavadecu, prerusovanych tonu a dalsich 'uchylnosti', ktere
byly pouzivany pri ruznych ochranach na originalnich kazetovych verzich
programu pro 8-bity (Speedlock, Dinamic, ..).
  Diky TZX by napriklad bylo velmi pohodlne mozne uchovat presnou kopii
Hechtova Antiriadu (zavadec v MZ modu, bloky v ZX modu) nebo treba ruzne
hry, ktere maji obrazek v zakladni rychlosti a druhou cast nahravani
vyzaduji pouze v turbo modu 2400 (tusim, ze jedna verze Drilleru nebo
Saboteur 1).
  Dalsi vyhodou je to, ze TZX umoznuje definovat tzv. rozskokove bloky, pri
jejichz interpretaci by mel emulator nabidnout uzivateli okno, ve kterem si
vybere, kterou cast 'pasky' chce spustit.. Toho se s velkou vyhodou vyuziva
u vicedilnych her (Renegade 2/3, ..).
  No, veci je tam jiz vyreseno plno (ruzna upozorneni do emulacniho okna,
obecne zpravy uzivateli, zdrzovani pasky, smycky pres bloky, apod.), proto
bych asi zbytecne nevymyslel Ameriku ;-)

  Mohli bychom soubory nazyvat TMZ, aby se dalo podle pripony poznat, ze
jde o TZX format s daty pro Sharp MZ (Commodoristi a Amstradisti udelali
neco podobneho).

  Specifikace TZX je na http://www.worldofspectrum.org/TZXformat.html.
Zatim zkusim zakladni implementaci a pokud by byly nejake zasadni problemy
s uchovanim MZ pasky, muzeme TZX podle potreb rozsirit..

tak zatim,
Roman

P.S.: Kdybyste chteli videt, jak vypada zpracovani takoveho "monstrozni"
TZX souboru, mrknete na nekterou ze Speedlockovych her pro ZX - napr. "Head
Over Heels (The Hit Squad).tzx" na tzxvaultu a pustte ji v MCE s otevrenou
konfiguraci na zalozce Tape/Paska  - je krasne videt, jak pri nahravani
projizdi vsech 156 kazetovych bloku (vetsina z nich nema ani zavadec a
nektere jsou ve smyckach ;-)

http://www.worldofspectrum.org/TZXformat.html
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--
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00

6
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 15. srpna 2003 8:00
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: mzf vs novy tape format

suhlasim bez vyhrad. zostava otazkou, ci vznikne nejaky mega-jumbo archiv
veci, ktore je problem (viac manualny ako technicky) nahravat v MZF. inak
nema zavedenie formatu TMZ (hej, vyhovuje aj nova extension) zmysel.

inak, podla toho co som tam videl, zrejme by format mal vznikat v
koordinacii so spektristami - obshuje viacero "typov! podformatov a my by
sme sa tam mali doplnit, nie si vymyslat upravu...

a otazka na zaver: trufa si niekto do takeho formatu (po vytvoreni
specifikacie) prekopat hry, najma tie chranene proti kopirovaniu? napr
R-type, ktore mam osobne aj zakupene, takze legalne by problem nemal byt
:-)

Feri

============================

Zdar,

  pri diskuzi o lepsim formatu pro reprezentaci pasky jednoznacne hlasuji
pro TZX. Jde o format vyvinuty puvodne pro ZX Spectrum, ale nyni pouzivany
i na Commodore C-64, Amstrad CPC
a dalsich (ZX-81, ..). Umoznuje v sobe zapsat vernou reprezentaci pasky
vcetne ruznych zavadecu, prerusovanych tonu a dalsich 'uchylnosti', ktere
byly pouzivany pri ruznych ochranach na originalnich kazetovych verzich
programu pro 8-bity (Speedlock, Dinamic, ..).
  Diky TZX by napriklad bylo velmi pohodlne mozne uchovat presnou kopii
Hechtova Antiriadu (zavadec v MZ modu, bloky v ZX modu) nebo treba ruzne
hry, ktere maji obrazek v zakladni rychlosti a druhou cast nahravani
vyzaduji pouze v turbo modu 2400 (tusim, ze jedna verze Drilleru nebo
Saboteur 1).
  Dalsi vyhodou je to, ze TZX umoznuje definovat tzv. rozskokove bloky, pri
jejichz interpretaci by mel emulator nabidnout uzivateli okno, ve kterem si
vybere, kterou cast 'pasky' chce spustit.. Toho se s velkou vyhodou vyuziva
u vicedilnych her (Renegade 2/3, ..).
  No, veci je tam jiz vyreseno plno (ruzna upozorneni do emulacniho okna,
obecne zpravy uzivateli, zdrzovani pasky, smycky pres bloky, apod.), proto
bych asi zbytecne nevymyslel Ameriku ;-)

  Mohli bychom soubory nazyvat TMZ, aby se dalo podle pripony poznat, ze
jde o TZX format s daty pro Sharp MZ (Commodoristi a Amstradisti udelali
neco podobneho).

  Specifikace TZX je na http://www.worldofspectrum.org/TZXformat.html.
Zatim zkusim zakladni implementaci a pokud by byly nejake zasadni problemy
s uchovanim MZ pasky, muzeme TZX podle potreb rozsirit..

tak zatim,
Roman

P.S.: Kdybyste chteli videt, jak vypada zpracovani takoveho "monstrozni"
TZX souboru, mrknete na nekterou ze Speedlockovych her pro ZX - napr. "Head
Over Heels (The Hit Squad).tzx" na tzxvaultu a pustte ji v MCE s otevrenou
konfiguraci na zalozce Tape/Paska  - je krasne videt, jak pri nahravani

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:umze@szm.sk
http://www.worldofspectrum.org/TZXformat.html
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projizdi vsech 156 kazetovych bloku (vetsina z nich nema ani zavadec a
nektere jsou ve smyckach ;-)

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00

8
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http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: rdolejsi@eurotel.cz (sharpemu@pandora.cz) [rdolejsi@eurotel.cz]
Odesláno: 14. srpna 2003 13:26
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: mzf vs novy tape format

Zdar,

  pri diskuzi o lepsim formatu pro reprezentaci pasky jednoznacne hlasuji
pro TZX. Jde o format vyvinuty puvodne pro ZX Spectrum, ale nyni pouzivany
i na Commodore C-64, Amstrad CPC
a dalsich (ZX-81, ..). Umoznuje v sobe zapsat vernou reprezentaci pasky
vcetne ruznych zavadecu, prerusovanych tonu a dalsich 'uchylnosti', ktere
byly pouzivany pri ruznych ochranach na originalnich kazetovych verzich
programu pro 8-bity (Speedlock, Dinamic, ..).
  Diky TZX by napriklad bylo velmi pohodlne mozne uchovat presnou kopii
Hechtova Antiriadu (zavadec v MZ modu, bloky v ZX modu) nebo treba ruzne
hry, ktere maji obrazek v zakladni rychlosti a druhou cast nahravani
vyzaduji pouze v turbo modu 2400 (tusim, ze jedna verze Drilleru nebo
Saboteur 1).
  Dalsi vyhodou je to, ze TZX umoznuje definovat tzv. rozskokove bloky, pri
jejichz interpretaci by mel emulator nabidnout uzivateli okno, ve kterem si
vybere, kterou cast 'pasky' chce spustit.. Toho se s velkou vyhodou vyuziva
u vicedilnych her (Renegade 2/3, ..).
  No, veci je tam jiz vyreseno plno (ruzna upozorneni do emulacniho okna,
obecne zpravy uzivateli, zdrzovani pasky, smycky pres bloky, apod.), proto
bych asi zbytecne nevymyslel Ameriku ;-)

  Mohli bychom soubory nazyvat TMZ, aby se dalo podle pripony poznat, ze
jde o TZX format s daty pro Sharp MZ (Commodoristi a Amstradisti udelali
neco podobneho).

  Specifikace TZX je na http://www.worldofspectrum.org/TZXformat.html.
Zatim zkusim zakladni implementaci a pokud by byly nejake zasadni problemy
s uchovanim MZ pasky, muzeme TZX podle potreb rozsirit..

tak zatim,
Roman

P.S.: Kdybyste chteli videt, jak vypada zpracovani takoveho "monstrozni"
TZX souboru, mrknete na nekterou ze Speedlockovych her pro ZX - napr. "Head
Over Heels (The Hit Squad).tzx" na tzxvaultu a pustte ji v MCE s otevrenou
konfiguraci na zalozce Tape/Paska  - je krasne videt, jak pri nahravani
projizdi vsech 156 kazetovych bloku (vetsina z nich nema ani zavadec a
nektere jsou ve smyckach ;-)

|---------+--------------------------->
|         |           "Feri           |
|         |           (sharpemu@pandor|
|         |           a.cz)" <umze    |
|         |           14.08.2003 09:19|
|         |           Odpovězte prosím|
|         |           uživateli       |
|         |           "Konference     |
|         |           "Počítač SHARP  |
|         |           MZ-800 a        |
|         |           emulátory""     |
|         |                           |
|---------+--------------------------->
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------|

mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:rdolejsi@eurotel.cz
http://www.worldofspectrum.org/TZXformat.html
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  |                                                                                    
|
  |        Komu:    "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
<sharpemu@pandora.cz>                                         |
  |        Kopie:                                                                      
|
  |        Předmět: Re: mzf                                                            
|
  |                                                                                    
|
  |                                                                                    
|
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------|

shanim popis formatu mzf...
==========================

velmi jednoduche:
128 bytes hlavicky, tak ako je na sharpe: typ suboru, nazov, start, length,
exec address a komentar.
nasleduje blok dat vo velkosti ako je definovane v hlavicke - size (max
64k)

so Zdenkom sme pretriasali aj ine formaty - ja osobne mam v plane format,
ktory by uchovaval informaciu o viacsuborovych programoch vratane
informacie o rychloste, type loadera, ci shlavickou ci bez a tak, ale
zatial je to len v teoretickej rovine do buducich verzii UMZE.

Feri

--
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00

10
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Brázda Pavel

Od: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [fifik@reality-janosek.cz]
Odesláno: 14. srpna 2003 10:10
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: důležitá poznámka ke konečné variant ě D IDE 1 6

rychlost odezvy, neni problem 200ns/instrukce, pri 8bitovem prenosu to
vychazi max. 1,6us na pristup na 1 port.

Pokud neni v procesoru zadna aritmetika, vystaci se opravdu s
1cyklem/instrukce. I kdyby instrukci bylo 1000, jsme na 200usec tj.
0,2msec.

Maly pocet IO portu by se prave dal vyresit jednoduchym multiplexovanim
 tri osmibitovych mx.

> No to by byla uplna bomba, kdyby se to takto dalo vyresit - jedine z ceho
> mam obavy je asi maly pocet I/O bran u PIC mikroprocesoru (budou asi treba
> min. 3 osmibitove brany, mozna i 4) a take rychlosti odezvy procesoru.
> Elegantni reseni by bylo takove, ze MZ by vyslal pouze prikaz pro cteni
> (zapis) a PIC by se postaral o nacteni celeho sektoru budto do sve
> mezipameti, pripadne do externi SRAM - z te by si pak MZ mohl data v klidu
> "vycucavat" ve spravnem poradi....
>
> 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: Thursday, August 14, 2003 10:59 AM
> Subject: Re: důležitá poznámka ke konečné variantě D IDE1 6
>
>
>>
>> Zdravím, pokud pošlete specifikace co má do obvodu "lézt" a co z něj,
>> při max. 8bit vstup / 8 bit výstup nemultiplexovaně, není problém to
>> vyřešit SW s mikrokontrolérem např. PIC16F628, který stojí 60kč bez DPH
>> a
>> zastal by více diskrétních invertorů atd.
>>
>> M. Janošek
>>
>>
>> > Včera se mi dostala do ruky dokumentace k obvodu74F652 (od Philipse,
>> > původně jsem měl od SGSThomson).Vyšla mi z toho jedna nepříjemná
>> > skutečnost,návrh D s obvody 74xx652 je chybný! Špatně jsemsi
>> prostudoval
>> > pravdivostní tabulky k obvodu apřechod z řadiče s 74xx543 si vyžádá
>> jiné
>> > zapojení řídících vývodů do IC a jiný obsah Eprom!!!Jak je vidět, nic
>> se
>> > nemá uspěchat, chtěl jsemrychle vyhovět Zdeňu Adlerovi, který hledal
>> > levnějšía dostupnější alternativu k 74xx543.Vše dříve publikované
>> ovšem
>> > platí, varianty B a Ck pokusům a zkušebním prototypům přímo
>> vybízí.Nová
>> > "supersnášenlivá" varianta E již leží narýsovacím prkně, nevylučuje se
>> s
> B
>> > a C, jsou toalternativy podle potřeb konkrétního uživatele.Programová
>> > obsluha je v jádru ve všech případechshodná!Zhruba do týdne bych

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:fifik@reality-janosek.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<fifik@reality-janosek.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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> předložil
>> > návrh varianty E.
>> > Petr de Zviqov
>> > --
>> > Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu
>> her!
>> > http://www.bonusweb.cz/leto/
>> >
>>
>>
>> --
>> Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
>> http://www.bonusweb.cz/leto/
>>
>
>
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.509 / Virová báze: 306 - datum vydání: 12.8.2003
>
>
> --
> Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
> http://www.bonusweb.cz/leto/
>

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00

12
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http://www.bonusweb.cz/leto/
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 14. srpna 2003 10:06
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: důležitá poznámka ke konečné variant ě D IDE1 6

No to by byla uplna bomba, kdyby se to takto dalo vyresit - jedine z ceho
mam obavy je asi maly pocet I/O bran u PIC mikroprocesoru (budou asi treba
min. 3 osmibitove brany, mozna i 4) a take rychlosti odezvy procesoru.
Elegantni reseni by bylo takove, ze MZ by vyslal pouze prikaz pro cteni
(zapis) a PIC by se postaral o nacteni celeho sektoru budto do sve
mezipameti, pripadne do externi SRAM - z te by si pak MZ mohl data v klidu
"vycucavat" ve spravnem poradi....

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: Thursday, August 14, 2003 10:59 AM
Subject: Re: důležitá poznámka ke konečné variantě D IDE1 6

>
> Zdravím, pokud pošlete specifikace co má do obvodu "lézt" a co z něj,
> při max. 8bit vstup / 8 bit výstup nemultiplexovaně, není problém to
> vyřešit SW s mikrokontrolérem např. PIC16F628, který stojí 60kč bez DPH a
> zastal by více diskrétních invertorů atd.
>
> M. Janošek
>
>
> > Včera se mi dostala do ruky dokumentace k obvodu74F652 (od Philipse,
> > původně jsem měl od SGSThomson).Vyšla mi z toho jedna nepříjemná
> > skutečnost,návrh D s obvody 74xx652 je chybný! Špatně jsemsi prostudoval
> > pravdivostní tabulky k obvodu apřechod z řadiče s 74xx543 si vyžádá jiné
> > zapojení řídících vývodů do IC a jiný obsah Eprom!!!Jak je vidět, nic se
> > nemá uspěchat, chtěl jsemrychle vyhovět Zdeňu Adlerovi, který hledal
> > levnějšía dostupnější alternativu k 74xx543.Vše dříve publikované ovšem
> > platí, varianty B a Ck pokusům a zkušebním prototypům přímo vybízí.Nová
> > "supersnášenlivá" varianta E již leží narýsovacím prkně, nevylučuje se s
B
> > a C, jsou toalternativy podle potřeb konkrétního uživatele.Programová
> > obsluha je v jádru ve všech případechshodná!Zhruba do týdne bych
předložil
> > návrh varianty E.
> > Petr de Zviqov
> > --
> > Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
> > http://www.bonusweb.cz/leto/
> >
>
>
> -- 
> Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
> http://www.bonusweb.cz/leto/
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.509 / Virová báze: 306 - datum vydání: 12.8.2003

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<fifik@reality-janosek.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
http://www.bonusweb.cz/leto/
http://www.bonusweb.cz/leto/
http://www.grisoft.cz)
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-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00

14
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Brázda Pavel

Od: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [fifik@reality-janosek.cz]
Odesláno: 14. srpna 2003 10:00
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: důležitá poznámka ke konečné variantě D IDE1 6

Zdravím, pokud pošlete specifikace co má do obvodu "lézt" a co z něj,
při max. 8bit vstup / 8 bit výstup nemultiplexovaně, není problém to
vyřešit SW s mikrokontrolérem např. PIC16F628, který stojí 60kč bez DPH a
zastal by více diskrétních invertorů atd.

M. Janošek

> Včera se mi dostala do ruky dokumentace k obvodu74F652 (od Philipse,
> původně jsem měl od SGSThomson).Vyšla mi z toho jedna nepříjemná
> skutečnost,návrh D s obvody 74xx652 je chybný! Špatně jsemsi prostudoval
> pravdivostní tabulky k obvodu apřechod z řadiče s 74xx543 si vyžádá jiné
> zapojení řídících vývodů do IC a jiný obsah Eprom!!!Jak je vidět, nic se
> nemá uspěchat, chtěl jsemrychle vyhovět Zdeňu Adlerovi, který hledal
> levnějšía dostupnější alternativu k 74xx543.Vše dříve publikované ovšem
> platí, varianty B a Ck pokusům a zkušebním prototypům přímo vybízí.Nová
> "supersnášenlivá" varianta E již leží narýsovacím prkně, nevylučuje se s B
> a C, jsou toalternativy podle potřeb konkrétního uživatele.Programová
> obsluha je v jádru ve všech případechshodná!Zhruba do týdne bych předložil
> návrh varianty E.
> Petr de Zviqov
> --
> Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
> http://www.bonusweb.cz/leto/
>

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 14. srpna 2003 8:19
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: mzf

shanim popis formatu mzf...
==========================

velmi jednoduche:
128 bytes hlavicky, tak ako je na sharpe: typ suboru, nazov, start, length,
exec address a komentar.
nasleduje blok dat vo velkosti ako je definovane v hlavicke - size (max
64k)

so Zdenkom sme pretriasali aj ine formaty - ja osobne mam v plane format,
ktory by uchovaval informaciu o viacsuborovych programoch vratane
informacie o rychloste, type loadera, ci shlavickou ci bez a tak, ale
zatial je to len v teoretickej rovine do buducich verzii UMZE.

Feri

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 11. srpna 2003 12:38
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[5]: Podpora - nestandard

Dobrý den,
11. srpna 2003, 13:28:17, napsal jste:

To znamena ze je to 8272 z separatorem v sobe ??

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.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.avg.com


18

Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 11. srpna 2003 11:57
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[3]: Podpora - nestandard

Dobrý den,
8. srpna 2003, 9:39:11, napsal jste:

Smnel bych se zeptat co je to za typ ramdisku a typ radice pokud je z
8272 cim je delana separace hodinovych impulzu

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00

18

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

Od: rdolejsi@eurotel.cz (sharpemu@pandora.cz) [rdolejsi@eurotel.cz]
Odesláno: 8. srpna 2003 10:25
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Podpora - nestandard

Super, diky! Hned na to mrknu a treba budu mit i vysledek.. bez diskety to
ale tezko odzkousim..

Co hlasil ten CPDRead? neslo by data z diskety nejak prenest na PC? (sektor
po sektoru). Pak by k rekonstrukci stacilo jen vedet mnozstvi a poradi
sektoru na stope a rozlozeni stop na disku (geometrie diskety).

diky,
Roman

|---------+--------------------------->
|         |           "David Luftner  |
|         |           (sharpemu@pandor|
|         |           a.cz)"          |
|         |           <david.luftner  |
|         |           08.08.2003 09:39|
|         |           Odpovězte prosím|
|         |           uživateli       |
|         |           "Konference     |
|         |           "Počítač SHARP  |
|         |           MZ-800 a        |
|         |           emulátory""     |
|         |                           |
|---------+--------------------------->
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------|
  |                                                                                    
|
  |        Komu:    "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
<sharpemu@pandora.cz>                                         |
  |        Kopie:                                                                      
|
  |        Předmět: Re: Re: Podpora - nestandard                                       
|
  |                                                                                    
|
  |                                                                                    
|
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------|

Tak co slo jsem ulozil na http://inet4.campbell.cz/sharp

A je tam

popis.doc - (Word) popis V/V bran a nekompletni popis NEC765 (jen to so
pouzivam)

mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
http://inet4.campbell.cz/sharp
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ZmenyEprom.doc - (Word) okomentovany vypis zmen v eprom

EPROM.BIN - vlastni eprom (posledni uprava 15.12.1997 :-) )

xxx.jpg - obrazky radice

Image diskety mi nejde vytvorit ani v tom programu ani v Linuxu.

--
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00

20
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Brázda Pavel

Od: moje@mail.cz (sharpemu@pandora.cz) [moje@mail.cz]
Odesláno: 6. srpna 2003 13:51
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZ-1500 programy

Tady: http://www.sharpmz.org/mz-800/dldgames.htm
...je jedna hra ke stazeni, u ktere pisou ze je na MZ 1500. Vypada jako
nektery hry co se delaly na principu MZ700 ale s predefinovanyma znakama,
jakoby na grafiku... Predpokladam ze na MZ800 to bude chodit taky.

Original Message:
-----------------
From: rdolejsi@eurotel.cz (sharpemu@pandora.cz) rdolejsi@eurotel.cz
Date: Wed, 6 Aug 2003 11:46:12 +0200
To: sharpemu@pandora.cz
Subject: Re: MZ-1500 programy

  Nemam ho, zatim jsem chtel prozkoumat situaci se softwarem.. kdybych si
ho nechal dovezt z Japonska (na tamnich bazarech ho celkem levne inzeruji),
bylo by mi na nic, kdybych nemel programy. A Japonci jsou, zda se, dost
lakomi co se kopirovani programu tyce :-(

  Tak proto spoleham na domovinu - nemá n?jaká dobrá du?e alespo? zrnko
MZ-1500 softwaru?

díky,
Roman

|---------+--------------------------->
|         |           "marcel vasak   |
|         |           (sharpemu@pandor|
|         |           a.cz)" <falcen99|
|         |           06.08.2003 11:23|
|         |           Odpov?zte prosím|
|         |           u?ivateli       |
|         |           "Konference     |
|         |           "Po?íta? SHARP  |
|         |           MZ-800 a        |
|         |           emulátory""     |
|         |                           |
|---------+--------------------------->
  >-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------|
  |                                                                        
|
  |        Komu:    "Konference "Po?íta? SHARP MZ-800 a emulátory""
<sharpemu@pandora.cz>                                         |
  |        Kopie:                                                          
|
  |        P?edm?t: Re: MZ-1500 programy                                   
|
  |                                                                        
|
  |                                                                        
|
  >-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------|

mailto:moje@mail.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:moje@mail.cz
http://www.sharpmz.org/mz-800/dldgames.htm
mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:sharpemu@pandora.cz
mailto:<sharpemu@pandora.cz>


22

Dobrý den,
6. srpna 2003, 10:59:07, napsal jste:
Kde si sehnal mz 1500 ?? taky ho shanim a nemuzu vymnenim treba za
mz-800 nebo comodore 128D
falcen99

recspc>   Zdravím,

recspc>   nemáte n?kdo cokoli pro Sharp MZ-1500? To byl nástupce MZ-700 jen
pro
recspc> Japonsko. Na netu je jen pár prográmk?, ale v??ím, ?e toho vzniklo
recspc> spousta..
recspc> Cht?l bych to prozkoumat..

recspc> R.

--
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

--
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/

--------------------------------------------------------------------
mail2web - Check your email from the web at
http://mail2web.com/ .

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00

22
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http://www.bonusweb.cz/leto/
http://www.bonusweb.cz/leto/
http://mail2web.com/
http://www.bonusweb.cz/leto/
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz) [miksovsky@controltech.cz]
Odesláno: 6. srpna 2003 12:21
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZ-1500 programy

bylo to velice zajimave cteni o te grafice pro MZ-1500
mnohokrat dekuji

Petr

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 6. srpna 2003 12:09
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZ-1500 programy

  Diky za to mnozstvi odkazu, nektere z nich jsem neznal a urcite je
prozkoumam.

  Ono ve skutecnosti melo MZ-1500 32k VRAM, ale nemelo video mody (jako ma
MZ-800). Zobrazovani fungovalo tak,
ze pres specialni "priority" registr se volilo, jestli bude v popredi
MZ-700 znak nebo MZ-1500 znak (znaky se zobrazovaly
pres sebe). MZ-1500 znak byl definovan 8-bytovou trojici dat pro Red, Green
a Blue. Tj. vysledny znak mel vicemene vsechny
kvality modu MZ-800 320x200x16 barev.
  Pokud jsem vse spravne pochopil, znaku mohlo byt definovano az 1024, tj.
kompletni obrazovka 40x25. Chystam emulaci
MZ-1500 do MCE, tak jsem si o tom trochu nastudoval ;-)

  Jde mi hlavne o ziskani software siteho na miru MZ-1500, protoze programy
pro MZ-700 mam. Cokoli pocinaje Basicem,
pres CP/M a konce hrami by bylo fajn. Nehlaste se vsichni ;-))

diky,
Roman

Trochu off-topic P.S.: Hodne bych chtel obrodit stare IQ-151, na kterem
jsem se seznamil s pocitaci. A tak uz nekolik mesicu
schanim cloveka, ktery by IQ mel a mel k nemu i dost hardwaru (zasuvne
moduly, disketovka) a nejaky ten software. Nerad
bych, aby IQ zmizelo v temnotach veku..

|---------+--------------------------->
|         |           "marcel vasak   |
|         |           (sharpemu@pandor|
|         |           a.cz)" <falcen99|
|         |           06.08.2003 12:29|
|         |           Odpovězte prosím|
|         |           uživateli       |
|         |           "Konference     |
|         |           "Počítač SHARP  |
|         |           MZ-800 a        |
|         |           emulátory""     |
|         |                           |
|---------+--------------------------->
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------|
  |                                                                                    
|
  |        Komu:    "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
<sharpemu@pandora.cz>                                         |
  |        Kopie:                                                                      
|
  |        Předmět: Re: MZ-1500 programy                                               
|
  |                                                                                    
|
  |                                                                                    
|

mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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>-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------|

Dobrý den,
6. srpna 2003, 10:59:07, napsal jste:

recspc>   Zdravím,

recspc>   nemáte někdo cokoli pro Sharp MZ-1500? To byl nástupce MZ-700 jen
pro
recspc> Japonsko. Na netu je jen pár prográmků, ale věřím, že toho vzniklo
recspc> spousta..
recspc> Chtěl bych to prozkoumat..

recspc> R.

Skus se kouknout tady http://www.os.rim.or.jp/~mmori/mz1500/mz15mem.html
http://www.os.rim.or.jp/~mmori/mz1500/

 je tam i popis sice v rozsypanem caji se moc
nevyznam ale schema ktere tam je taky aspon kousek vypada ze je to
mz700 z Quickdiskem tj flopy 2,5 seriovym  a pararernim rozhranim.

Takze by mnely jit na to programy pro mz-700
vypada to opravdu ze navic ma quick disk,pio,sio a nema kazetak a
plotr oproti mz 700.

nejakej popis technickej http://my.reset.jp/~toragiku/kopa/mz1500.htm
dalsi info http://ueno.cool.ne.jp/magicallogic/MZ1500.HTM

ukazky co bylo na ruznych disketach
http://homepage3.nifty.com/mzakd/starthp/subpage11.html

EMULATOR A SOFT
http://homepage1.nifty.com/marukun/mz700/

 TAdy jsou na nej nejake hry ale jak jsem rekl je to mz 700 takze
 grafika nic moc
 http://homepage1.nifty.com/marukun/mz700/1500game.html

basic game http://homepage1.nifty.com/marukun/mz700/1500basgame.html

NAslo to GOOGLE
http://www.google.com/search?q=mz-1500&sourceid=opera&num=0&ie=utf-8&oe=utf-8

Prohlizec OPERA

falcen99

--
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

--
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/

http://www.os.rim.or.jp/~mmori/mz1500/mz15mem.html
http://www.os.rim.or.jp/~mmori/mz1500/
http://my.reset.jp/~toragiku/kopa/mz1500.htm
http://ueno.cool.ne.jp/magicallogic/MZ1500.HTM
http://homepage3.nifty.com/mzakd/starthp/subpage11.html
http://homepage1.nifty.com/marukun/mz700/
http://homepage1.nifty.com/marukun/mz700/1500game.html
http://homepage1.nifty.com/marukun/mz700/1500basgame.html
http://www.google.com/search?q=mz-1500&sourceid=opera&num=0&ie=utf-8&oe=utf-8
mailto:falcen99@seznam.cz
http://www.bonusweb.cz/leto/
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-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00

26
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 6. srpna 2003 11:29
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZ-1500 programy

Dobrý den,
6. srpna 2003, 10:59:07, napsal jste:

recspc>   Zdravím,

recspc>   nemáte někdo cokoli pro Sharp MZ-1500? To byl nástupce MZ-700 jen pro
recspc> Japonsko. Na netu je jen pár prográmků, ale věřím, že toho vzniklo
recspc> spousta..
recspc> Chtěl bych to prozkoumat..

recspc> R.

Skus se kouknout tady http://www.os.rim.or.jp/~mmori/mz1500/mz15mem.html
http://www.os.rim.or.jp/~mmori/mz1500/

 je tam i popis sice v rozsypanem caji se moc
nevyznam ale schema ktere tam je taky aspon kousek vypada ze je to
mz700 z Quickdiskem tj flopy 2,5 seriovym  a pararernim rozhranim.

Takze by mnely jit na to programy pro mz-700
vypada to opravdu ze navic ma quick disk,pio,sio a nema kazetak a
plotr oproti mz 700.

nejakej popis technickej http://my.reset.jp/~toragiku/kopa/mz1500.htm
dalsi info http://ueno.cool.ne.jp/magicallogic/MZ1500.HTM

ukazky co bylo na ruznych disketach
http://homepage3.nifty.com/mzakd/starthp/subpage11.html

EMULATOR A SOFT
http://homepage1.nifty.com/marukun/mz700/

 TAdy jsou na nej nejake hry ale jak jsem rekl je to mz 700 takze
 grafika nic moc
 http://homepage1.nifty.com/marukun/mz700/1500game.html
 
basic game http://homepage1.nifty.com/marukun/mz700/1500basgame.html

NAslo to GOOGLE
http://www.google.com/search?q=mz-1500&sourceid=opera&num=0&ie=utf-8&oe=utf-8

Prohlizec OPERA

falcen99

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:falcen99@seznam.cz
http://www.os.rim.or.jp/~mmori/mz1500/mz15mem.html
http://www.os.rim.or.jp/~mmori/mz1500/
http://my.reset.jp/~toragiku/kopa/mz1500.htm
http://ueno.cool.ne.jp/magicallogic/MZ1500.HTM
http://homepage3.nifty.com/mzakd/starthp/subpage11.html
http://homepage1.nifty.com/marukun/mz700/
http://homepage1.nifty.com/marukun/mz700/1500game.html
http://homepage1.nifty.com/marukun/mz700/1500basgame.html
http://www.google.com/search?q=mz-1500&sourceid=opera&num=0&ie=utf-8&oe=utf-8
mailto:falcen99@seznam.cz
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http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00

28
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Brázda Pavel

Od: rdolejsi@eurotel.cz (sharpemu@pandora.cz) [rdolejsi@eurotel.cz]
Odesláno: 6. srpna 2003 10:46
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZ-1500 programy

  Nemam ho, zatim jsem chtel prozkoumat situaci se softwarem.. kdybych si
ho nechal dovezt z Japonska (na tamnich bazarech ho celkem levne inzeruji),
bylo by mi na nic, kdybych nemel programy. A Japonci jsou, zda se, dost
lakomi co se kopirovani programu tyce :-(

  Tak proto spoleham na domovinu - nemá nějaká dobrá duše alespoň zrnko
MZ-1500 softwaru?

díky,
Roman

|---------+--------------------------->
|         |           "marcel vasak   |
|         |           (sharpemu@pandor|
|         |           a.cz)" <falcen99|
|         |           06.08.2003 11:23|
|         |           Odpovězte prosím|
|         |           uživateli       |
|         |           "Konference     |
|         |           "Počítač SHARP  |
|         |           MZ-800 a        |
|         |           emulátory""     |
|         |                           |
|---------+--------------------------->
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------|
  |                                                                                    
|
  |        Komu:    "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
<sharpemu@pandora.cz>                                         |
  |        Kopie:                                                                      
|
  |        Předmět: Re: MZ-1500 programy                                               
|
  |                                                                                    
|
  |                                                                                    
|
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------|

Dobrý den,
6. srpna 2003, 10:59:07, napsal jste:
Kde si sehnal mz 1500 ?? taky ho shanim a nemuzu vymnenim treba za
mz-800 nebo comodore 128D
falcen99

recspc>   Zdravím,

recspc>   nemáte někdo cokoli pro Sharp MZ-1500? To byl nástupce MZ-700 jen

mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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pro
recspc> Japonsko. Na netu je jen pár prográmků, ale věřím, že toho vzniklo
recspc> spousta..
recspc> Chtěl bych to prozkoumat..

recspc> R.

--
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

--
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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. srpna 2003 10:24
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZ-1500 programy

Dobrý den,
6. srpna 2003, 10:59:07, napsal jste:
Kde si sehnal mz 1500 ?? taky ho shanim a nemuzu vymnenim treba za
mz-800 nebo comodore 128D
falcen99

recspc>   Zdravím,

recspc>   nemáte někdo cokoli pro Sharp MZ-1500? To byl nástupce MZ-700 jen pro
recspc> Japonsko. Na netu je jen pár prográmků, ale věřím, že toho vzniklo
recspc> spousta..
recspc> Chtěl bych to prozkoumat..

recspc> R.

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 6. srpna 2003 9:59
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: MZ-1500 programy

  Zdravím,

  nemáte někdo cokoli pro Sharp MZ-1500? To byl nástupce MZ-700 jen pro
Japonsko. Na netu je jen pár prográmků, ale věřím, že toho vzniklo
spousta..
Chtěl bych to prozkoumat..

R.

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 6. srpna 2003 9:27
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Podpora - nestandard

  Nec765 znam, zrovna vcera jsem v MCE dodelal podporu
formatovani/verifikace stop, takze uz jde o docela kompletni implementaci
:) Co se tyce NonDMA programovani, jeste to celkem jde, videl jsem i horsi
zpusoby pristupu k radici ;-)

  Hlavne Zdenek se snazi prubezne ruzna vylepseni (klidne i nerozsirena)
dokumentovat, obcas (malokdy) se pridam. Takze bych docela rad, kdyby to
tvoje nezmizelo v propadlisti dejin. Obraz EPROM i oskenovany manual,
stejne tak jako ta 800k disketa by byla naprosto super...

  Fotky by mohl po nejake vetsi kompresi umistit Zdenek na jeho stranky o
Sharpu, v originalni velikosti by se samozrejme hodily k te dokumentaci..

  Jinak ta disketa by mne fakt zajimala - 1k sektory jsem jeste nevidel ;-)
K vytvoreni jejiho obrazu muzes pouzit na PC utilitku CPDRead (napr.
http://mz-800.aktualne.cz/files/cpdr324.zip), nezapomen na jeji spravne
nastaveni (v konfiguracnim souboru). Snad bude umet precist tak velke
sektory.. Pokud ne, jeste by sla image ziskat v Linuxu pomoci 'dd
if=/dev/fd0 of=diskimage.img bs=1024'. CPDRead je ale o dost vhodnejsi..

zatim,
Roman

|---------+--------------------------->
|         |           "David Luftner  |
|         |           (sharpemu@pandor|
|         |           a.cz)"          |
|         |           <david.luftner  |
|         |           06.08.2003 08:22|
|         |           Odpovězte prosím|
|         |           uživateli       |
|         |           "Konference     |
|         |           "Počítač SHARP  |
|         |           MZ-800 a        |
|         |           emulátory""     |
|         |                           |
|---------+--------------------------->
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------|
  |                                                                                    
|
  |        Komu:    "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
<sharpemu@pandora.cz>                                         |
  |        Kopie:                                                                      
|
  |        Předmět: Re: Podpora - nestandard                                           
|
  |                                                                                    
|
  |                                                                                    
|
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------|

mailto:rdolejsi@eurotel.cz
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To ti samo muzu poslat, ale nevim jestli to neni zbytecna prace. Uvaz to,
ze jsem si zvolil nahodne porty.

Protoze neznam originalni radic na SHARPA a nevim jestli vite ze NEC765,
ktery spise podporuje DMA prenosy a tak je NonDma trochu tezkopadny na
programovani a zapojeni (signal TC). Navic standartne MotorOff v PC dela
casovac s prerusenim, v 8 bitech se vetsinou delal pres IO 74123 a ja tam
mam jen klopny obvod - musim ho po diskove operaci vypnout programove.

Nasel jsem doma papirovy manual, ktery jsem si delal kdysi prave k radici.
Je tam i okomentovany vypis zmen v EPROME. Ale jak jsem na to koukal
nenapsal jsem to zrovna moc ciste, abych rekl pravdu moc se v tom nevyznam
ani ja. Pokud to chces musim to naskenovat.

Pak jsem nasel jednu disketu, kde je zjednoduseny zavadec souboru obj a je
na ni jeden soubor (basic), ale je formatovana na 800k (1k sektor). A ma
vlastni souborovy system, ktery jsem pouzival (podoba se trochu FAT v
dosu). Pokud ji chces napis cim mam udelat image (nikdy jsem to nedelal).

Zatim tu mam jen ty fotky, ale nevim jake jsou zvyklosti s umistovanim maji
asi 300k.

--
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 6. srpna 2003 8:21
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: o jednotlivých konečných verzích IDE16

Ba ba, je lepsi merit 11;)

Jak uz jsem psal, ve snaze si praci ulehcit jsem si ji fest zkomplikoval (spoje na 
deskce=> zkraty, dva tydny hledani vady).
 Pri predelavce radice na verzi "B" mi prestalo chodit i to malo co pred tim :( 
 Dam mu jeste jednu sanci a pak to rovnou postavim jako SMD variantu (bohuzel zatim 
nemam programator tech malych PROM).
 Drzim palce

Pavel

____________________________________________________________
Sexy leto naplno!  Jednodenni kontaktní cocky Focus Dailies. Akcni nabidka! 
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=57292%26url=http://www.cz.cibavision.com/

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 5. srpna 2003 13:40
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prosim o pomoc se softem

Ahoj,

  mel bych celkem zajem tento tvuj "nestandard" podporovat v mem
emulatoru.. Kdybys mel nejaky chodivy balik dat (nejlepe obsah tve epromky
+ image alespon jedne diskety), rad do MCE podporu pridam - uz kvuli ZX
128+3 podporuje Nec765, coz byl vicemene kompatibilni cip.

diky,
Roman

|---------+--------------------------->
|         |           "David Luftner  |
|         |           (sharpemu@pandor|
|         |           a.cz)"          |
|         |           <david.luftner  |
|         |           05.08.2003 14:34|
|         |           Odpovězte prosím|
|         |           uživateli       |
|         |           "Konference     |
|         |           "Počítač SHARP  |
|         |           MZ-800 a        |
|         |           emulátory""     |
|         |                           |
|---------+--------------------------->
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------|
  |                                                                                    
|
  |        Komu:    "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
<sharpemu@pandora.cz>                                         |
  |        Kopie:                                                                      
|
  |        Předmět: Re: Prosim o pomoc se softem                                       
|
  |                                                                                    
|
  |                                                                                    
|
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------|

Diky vsem,

ale pro me asi bude nejlepsi, kdyz budu mit jen soubory klidne v DOSu treba
*.mzf. A ty jsem uz nasel na strankach kam jste me navedli.

To jak to dostanu do Sharpa uz je moje starost.

Je to proto, ze v dobe kdy jsem plodil FDC (je to s klonem i8272) jsem

mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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nemel zadnou dokumentaci a tak jsem si to udelal podle sebe, jak me to
napadlo (treba porty FDC mam $80 - $83). Nekdy Vam poslu foto - pro
pobaveni - predstavte si 16-bitovy MFM radic s FDC prefiknuty na pul [ na 8
bitu :-) ], nejaky ten dratek a to vse narvane i s 3,5" disketou do SHARPA
tam kde ma 821 kazetak. Ja mam 811 tak tam bylo tak prazdno.

Bootovani z FD mam v Eprome uplne jiny nez je standard SHARPU. Nacitam jen
jeden sektor a ten se pousti.

Format diskety alespon pro boot pocita s 1KB sektorama.

Ale pokud nekdo pouzivate i8272 dejte vedet. Mohl bych to predelat, abych
byl alespon s nekym kompatibilni.

--
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 5. srpna 2003 12:42
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prosim o pomoc se softem

Jestli je ten radic predelany z PC, jedna se zrejme o cip i8272. Mozna by
bylo nejlepsi, kdyby se nasel nekdo, kdo ma diskety primo pro tento radic..
Pokud se nekdo takovy najde, rad bych obrazy tech disket take ziskal..

dik,

R.

- - - Original message: - - -
From: "David Luftner (sharpemu@pandora.cz)" <david.luftner@campbell.cz>
Send: 5.8. 2003 9:01:38
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Subject: Prosim o pomoc se softem

Mam uz nejaky ten rok SHARP 811 a pri poslednim stehovani se mi ztratila
krabice se softem. Zustal mi pouze Sharp, CGA monitor a kabely. Prosim o
nesmerovani, kde bych si mohl stahnout softik na SHARPa. Pro upresneni moji

konfigurace: SHARP 811, 32k VRAM, 64k RAM DISK (amatersky porty pro basic),

3,5" FD vestaveny do SHARPu (radic nestandartni - predelany z PC), upravena

EPROMa v SHARPU (jen co se tyka FDC).

Jedna se mi zejmena o CP/M (BIOS si prepisu), asembler a gamesky :-)).

Diky.

--
Hravé léto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 5. srpna 2003 11:21
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[2]: Prosim o pomoc se softem

Dobrý den,
5. srpna 2003, 11:20:06, napsal jste:

Hod je na veb taky si je rad stahnu.
Falcen99
Marcel VAsak

PŽspc> Ahoj,
PŽspc> taky se mi tu povaluje kupa 3.5 i 5_1/4" disket. (CP/M) Sharp i Lamac. Pokud 
jsi z Prahy a okoli, muzu pujcit nebo hodime images na web.

PŽspc> Pavel

>> 
>> Man diskety s CP/M 3.5", z hlavy ted nevim, co tam vsechno je. Budu se moct podivat 
az o weekendu, mozna bych mohl udelat nejaky image.
>> 
>> Jirka

PŽspc> ____________________________________________________________
PŽspc> Dej volny den svym brylim a prozij leto naplno. Kup baleni cocek Focus DAILIES 
za akcni cenu a získej 10 cocek ZDARMA!
PŽspc> http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=56077%
26url=http://www.cz.cibavision.com/

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 5. srpna 2003 10:53
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Prosim o pomoc se softem

Fajn,

z http://mz-800.aktualne.cz/download.htm
si stahni utiliku cpdread, zitra to vystavim v tomto formatu.

ahoj 
Pavel

____________________________________________________________
Mall [mo:l] - promenáda, široká alej, nákupní středisko (velké) 
Internet Mall - profesionální nákupní galerie na Internetu (http://www.mall.cz)

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 5. srpna 2003 10:20
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prosim o pomoc se softem

Ahoj,
taky se mi tu povaluje kupa 3.5 i 5_1/4" disket. (CP/M) Sharp i Lamac. Pokud jsi z 
Prahy a okoli, muzu pujcit nebo hodime images na web.

Pavel

> 
> Man diskety s CP/M 3.5", z hlavy ted nevim, co tam vsechno je. Budu se moct podivat 
az o weekendu, mozna bych mohl udelat nejaky image.
> 
> Jirka

____________________________________________________________
Dej volny den svym brylim a prozij leto naplno. Kup baleni cocek Focus DAILIES za 
akcni cenu a získej 10 cocek ZDARMA! http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=56077%
26url=http://www.cz.cibavision.com/

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: starling (sharpemu@pandora.cz) [starling@EMAIL.CZ]
Odesláno: 5. srpna 2003 10:12
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prosim o pomoc se softem

Man diskety s CP/M 3.5", z hlavy ted nevim, co tam vsechno je. Budu se moct podivat az 
o weekendu, mozna bych mohl udelat nejaky image.

Jirka
-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 30. července 2003 17:33
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: o fdisku2 (II.)

uhm, nedalo mi nereagovat...

v prvom rade: dostal som sa k mejlu po styroch dnoch, a hned 17 mejlov z
Pandory a same dobre zpravy (mimochodom, ten Sharp v kontajneri, to je fest
pecka!). vsetkym drzim palce, inak pomoct (asi) neviem...

dovolujem si ale poznamenat: nie som zastancom pracovneho stolika s kopou
kabelaze a skatuliek. preto som ani nemal flopace ci RD (v tom case ako
ubohy student z nezamoznej rodiny som si ich dovolit ani nemohol).
a ked tak premietam o moznostiach IDE, starsne mu fandim -  v spojeni s CF
totiz zostane skutocne kompaktne (na rozdiel od flopakov nepotrebuje ziadny
priestor ani extra napajanie) a (EP)ROM loader zabezpeci zbytocnost CMT
(natahovat system z kazety) - kedze vlastnim mz-811, je to podstatna
vyhoda.

na zaklade uvedeneho, ak premietam o podpore FAT... bolo by super ladovat
softver priamo v MZF na CF, prehodit kartu do sharpa a huraaaa, ide sa na
vec. ma to ale chybicku. asi je dolezitejsie, aby sa karta dala citat na
sharpovi. preto ma napada: ak bude zapis na kartu vo FAT rieseny externym
programom, MUSI existovat este jeden disk, ktory system pouziva. flopaky
vylucujem. additional HD je mozny, avsak to tiez nie je to prava. zostava
RD. a teraz sa pytam: ak bude existovat kombo doska (moj sen) s ROM
loaderom, RAM diskom (povedzme 1MB) a CF rozhranim (vela MB), aky ma efekt
citania/zapisu na CF vo formate FAT?
nepredpokladam, ze by CP/M pracovalo s diskom vo FAT. preto treba FAT "len"
na to, aby som vedel naplnit kartu softom z PC (MZF). nie som si vedomy
schodnosti riesenia, kedy by sa cez CF citacku dalo citat/zapisovat na
NESFORMATOVANU kartu. preto asi ani nemozno uivazovat o softe ako napriklad
na citanie CP/M diskiet v PC floppy mechanikach...

takze to su moje uvahy. dufam, ze niekto sa vyjadri, aka je vasa (Marek,
Petr de Zviqov) predstava o konecnej podobe IF. moja je totiz taka, ze
sharp nadalej zostane skatulkou, ktoru zapichnem jednym kablom na 220,
druhym do telky a ficim (vdaka IF sa dufam zbavim kazetaka) - a nebudem
viazany na stolik s kopou dratou, externym zdrojom pre HD, a nejakou to u
kabelazou na chrbte sharpa... alebo som moc sci-fi?

Feri.

================================== Marek napisal:

 Samozejme podpora FAT nebude priamo v NIPOSe, ale v nadstavbovom programe.
Dôležité je, že FAT bude priamo čitateľná na PC.

Marek.

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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@aginfo.cz]
Odesláno: 29. července 2003 14:43
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Doporucena cetba k ATA(3.14:)

> Dotaz: kolik je v konferenci Sharpemu modemistu a jak velke prilohy
> jste schopni akceptovat.

neni problem si na pandore nastavit odparani priloh.
pokud pak nekdo posle prilohu, pandora vam to nahradi
odkazem na ktery staci jen kliknout (v nekterych klientech).

dokonce si nejsem jistej, jestli neumi odparat html formatovani,
to z hlavy nevim, jsem zvyklej do konferenci takovy veci neposilat.

peca

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 29. července 2003 8:23
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: definitivní verze IDE16 (varianta A  pro prototyp)

Čau Peter,
Veľmi dobre sa číta, ako rýchlo postupuješ vpred. Normálne sa na ten

radič už teším. Len by som Ťa chcel ešte upriamiť na jednu drobnosť, ktorú
(možno trochu tvrdošijne) obhajujem na konferencii už od začiatku myšlienky
radiča - CompactFlash a kompatibilita súborového systému s PC. Myslím, že
touto kombináciou vieme získať najviac výkonu pri zachovaní pôvodných
dobrých vlastností Sharpa (ticho, kompaktnosť, žiadna kopa kabeláže okolo,
atď.). Nezabudni preto prosím na testy s CF.

Držím palce

Roman.

P.S.: Trochu sa hanbím za spôsob, ale cez víkend som sa stal majiteľom
ďalšieho Sharpa - pri vyvážaní záhradného odpadu som ho zbadal v kontajneri.
Barbari. Tak dúfam, že ešte funguje, nebol čas ho vyskúšať. Ale to by pre
Teba znamenalo minimálne o jednu dosku IDE-radiča viac :-).

> -----Original Message-----
> From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [SMTP:judeware@volny.cz]
> Sent: 29. júla 2003 8:47
> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> Subject: definitivní verze IDE16 (varianta A pro prototyp)
> 
> Toto je první z konečných verzí řadiče
> IDE16. Vychází přesně z původního
> návrhu řadiče MZ-IDE (8bit), což se dá
> poznat i z kresby od ruky kombinované 
> s mými dodělky.
> 
> [+] fungovaly Sígejty a Connery,
>     většina CD-ROMek
> [+] slouží jako vzor pro výrobu
>     prototypu, eventuální drobné
>     úpravy nejsou pracné ani časově
>     náročné
> [-] kvůli vedení /WR a /RD přímo
>     na HDD nesejou Quantumy a IBM
>     (WD nemám ke zkoušení ani CF
>     kartu ne), také jedna z CD-ROMek
>     (Samsung 32x)
> 
> Je to výchozí konečná varianta,
> správné přepínání datového toku
> při 16ti bitovém přenosu je OVĚŘENO.
> 
> Příště poreferuju o tom, jak jsem (snad)
> vyřešil WDčkoidní syndrom. Úprava spočívala
> v přepojení /SELP a signály /WR a /RD nyní
> vycházejí z Eprom. Divil jsem se, že mě to
> nenapadlo dřív. Bude to kresbou i písemně.
> 
> Petr de Zviqov
> 

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 29. července 2003 4:29
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: FDISK pre IDE16

Přílohy: IF16.JPG

IF16.JPG (93 kB)

Ahoj
po male uprave IF chodi !

> konecne sa mi podarilo prerobit FDISK pre 16 bitovu verziu IDE. 

>Zatial tam chyba autodetekcia parametrov disku, takze CHS parametre
>treba nastavit rucne.

Po nahrani (WAWu z PC mi obrazovka Sharp zcerna, po restatu dam J1200
a FDISK bezi !

> Nemal som to na com testovat, takze je mozne, ze tato verzia FDISKu >je nefunkcna. 
Ak by sa nasiel niekto, kto by to odskusal na realnom >radici, budem mu velmi vdacny.

IF a FDISK detekuji muj ST9300AG, po zadani geometrie se udaje podle
zvuku snad skutecne ukladaji na disk, hlaska potvrzuje uspesne
zapsani.

System se tvari, ze vytvari jak CP/M, tak FAT partitions. Bohuzel, po
restartu FDISKU/pocitaci vsechny zadane informace zapomene :(

Na 99% je chyba v mem HW, budu to muset jeste jednou promerit.
Ale zacina to byt slibne :)

Preji dobre rano

Pavel

PS: na obrazku je posledni verze prototypu IF (vrabci hnizdo je na
spodni strane
desticky).

______________________________________________________________________
Reklama:
POZOR! Nova SkodaFabia RS - prvni vybusny diesel http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?
instance=56528%26url=http://www.adrenalindiesel.cz
-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 28. července 2003 15:13
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: FDISK pre IDE16

Ahoj Marku,

 dnes vecer to vyzkousim.
Bohuzel si nejsem jisty funkcnosti sveho interface:(
Mam pocit, ze pri snaze ulehcit si praci, jsem si ji naopak pridelal.
 Postavil jsem IF na desce z uriznute ISA karty, ale pri posledni
fazi - pripojovani IDE konektoru jsem nekde spachal zkrat.
V nedeli jsem chybu konecne odstranil, ale pro zmenu mi zase prestal
chodit "referencni" 8bitovy IF s CF kartou :( zrejme po pripojeni CF
do PCMCIA redukce ??)
Takze za vysledky nerucim, ale jak to tak vypada, zatim meme
postaveny IF pouze dva. 

Jak jsem dopadl, popisu uz vecer.
Zatim ahoj

Pavel

---------------------
> konecne sa mi podarilo prerobit FDISK pre 16 bitovu verziu IDE. Zatial tam chyba 
autodetekcia parametrov disku, takze CHS parametre treba nastavit rucne. Nemal som to 
na com testovat, takze je mozne, ze tato verzia FDISKu je nefunkcna. Ak by sa nasiel 
niekto, kto by to odskusal na realnom radici, budem mu velmi vdacny.
> 
> Prajem pekny den.
> 
> Marek

______________________________________________________________________
Reklama:
POZOR! Nova SkodaFabia RS - Adrenalin & Diesel http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?
instance=56529%26url=http://www.adrenalindiesel.cz

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 28. července 2003 9:06
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Kingmax  KCF 128M-SS

Ahoj,
podarilo se mi pri experimentech nakopnout systemovu oblast CF.
Nemate nekdo stejnou kartu a nemuzete mi poskytnout "image" systemove
oblasti?

Bude se to asi muset nahrat pod Linuxem pomoci "dd" prikazu, protoze
vsechny OS vcetne Linux hlasi "karta neznameho vyrobce" :(

Predem dik
zelez

______________________________________________________________________
Reklama:
stahuj, maž, hltej, piď se, nasávej, killuj, šprtej, absorbuj, sliď, play...
Vyberte si svůj bonus. Až 360 SMS Info zdarma. http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?
instance=57411%26url=http://www.oskarmobil.cz/services/whatsnew.php

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: monika.cisarova@email.cz (sharpemu@pandora.cz) [monika.cisarova@EMAIL.CZ]
Odesláno: 26. července 2003 15:57
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Fwd: www.kazaa.cz

Tak ti to posilam taky, posli to prosim vsem dalsim co mas ze seznamu! Ted jsem si 
vsimla, ze tam je nová verze K++ LITE 2.4.1 - a hlavne je česká!!!

Moňča

-----Original Message-----
From: Magdalena Brožková [mailto:mabro@seznam.cz]
Sent: Saturday, July 05, 2003 11:05 AM
To: Anna Tunková; Jana Folprechtová; Adam Lorenc; Lenka Křížová; Martina Trchová; 
Monika Císařová
Subject: Fwd: www.kazaa.cz

Ahoj zasilam Ti adresu, kde si stahnes program Kazaa v cestine a bez reklam. Je to 
zdarma. Kazaa je na to sdileni tech souboru MP3 (tj. hudba) a videí. Stáhneš tam v 
podstatě všechno...
Ta adresa je http://www.kazaa.cz . Rozesli to prosim vsem znamym, protoze pomuzes 
dobremu projektu a konecne zapudime ty stupidni organizace typu OSA, BSA apod.

Cau a mej se hezky Magda

-- 
Hrave leto s BonusWebem - vyhrajte PlayStation 2 konzole a hromadu her!
http://www.bonusweb.cz/leto/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 24. července 2003 9:17
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: testování IDE16 (VI.)

Dobrý den,
23. července 2003, 9:10:21, napsal jste:

Skoda ze nemam moznosr pajet hned bych ten radic postavil a udelal
program na cteni z atapi.
Falcen99

ps:hledam epromato nebo eeprom 16 nebo 8 kb.
falcen99

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@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: Ján Koštial (sharpemu@pandora.cz) [lucky62@szm.sk]
Odesláno: 18. července 2003 12:51
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Doporucena cetba k ATA(3.14:)

Len malá poznámka:
PANDORA nepustí prílohy väčšie ako tuším 360KB.
Správu s väčšou prílohou posiela naspäť odosielateľovi :-(

Ján Koštial.

----- Original Message -----
From: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) <zelezo@seznam.cz>
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Friday, July 18, 2003 8:22 AM
Subject: Doporucena cetba k ATA(3.14:)

>
> (Jde o to, ze nekteri se nedostanou pres firewall na port 8080, tak
> bych to sem pripadne mohl dat jako prilohu (430 a 220kB)
>

---
Odchádzajúca správa neobsahuje vírusy.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.491 / Vírusová databáza: 290 - dátum vydania: 18.6.2003

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 18. července 2003 11:18
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Doporucena cetba k ATA(3.14:)

Vdaka za linku, ja mozem poskytnut specifikaciu ATA v PDF formate. 
Patrim medzi modemistov, ale do 1MB je to O.K.

Marek.

Pavel ?elezo (sharpemu@pandora.cz) wrote:

> Date: Fri, 18 Jul 2003 08:22:59 +0200
> From: "Pavel ?elezo (sharpemu@pandora.cz)" <zelezo@seznam.cz>
> To: "Konference "Po?íta? SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Subject: Doporucena cetba k ATA(3.14:)
> 
> 
> [non-US text may show incorrectly]
> 
> 
> Na
> http://home.tiscali.cz:8080/zelez/HW/ATA/
> naleznete mimo jine popis ATA3 a ATAPI prikazu.
> 
> Dotaz: kolik je v konferenci Sharpemu modemistu a jak velke prilohy
> jste schopni akceptovat.
> 
> (Jde o to, ze nekteri se nedostanou pres firewall na port 8080, tak
> bych to sem pripadne mohl dat jako prilohu (430 a 220kB)
> 
> pekny den
> 
> 
> PS: I u mne "1.faze evakuace" ukoncena. Vecer pripojim CF
> kartu.
> 
> ______________________________________________________________________
> Reklama:
> Nový Contactel Bonus Club  - výhodný dial-up se v?ím v?udy 
> http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=55050%26url=http://club.razdva.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: 18. července 2003 11:18
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: testování IDE16 (III.)

Dakujem za dobre zpravy, velmi ma to povzbudilo. Hned na buduci tyzden 
skusim napisat 16bitovu verziu FDISKu, zaroven zacnem portovat NIPOS pre 
novy interface. Zatial iba naslepo, lebo to nemam na com vyskusat... Ale 
myslim, ze by to nemal byt problem.

Drzim palce pri dalsich testoch.

Marek.

Petr ?ydek (sharpemu@pandora.cz) wrote:

> Date: Wed, 16 Jul 2003 09:55:46 +0200
> From: "Petr ?ydek (sharpemu@pandora.cz)" <judeware@volny.cz>
> To: "Konference "Po?íta? SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Subject: testování IDE16 (III.)
> 
> 
> [non-US text may show incorrectly]
> 
> Dobré zprávy, testy pokro?ily!
> Tentokrát jsem si p?izval na pomoc MZ-800 Basic,
> k tomu lehké programování v Z-80. A Výsledek?
> Disk u? zdá se ?lape! Na p?íkaz OUT@$7F,$94
> mi to zastaví motor (standby immediate), pokud
> zadám "OUT@$7F,$10" (recalibrate), jede to
> dál!!
> Pak jsem zkusil "Identify drive" (s p?edchozím
> nastavením ostatních registr?) a na?etl jsem
> úsp??n? 512 bajt? dat!!!!
> Posledním krokem bylo ?tení/zápis dat z/na HDD,
> p?i zápisu nejprve program v Basicu naplnil
> registry a strojový podprogram odeslal data:
> 
> F000:
> ld hl,F200h
> ld bc,0078h
> otir
> otir
> ret
> 
> To je prakticky "na plný plyn", zp?tné ?tení bylo rovn?? úsp??né!!!!
> Na C:0, H:0, S:1 te? mám 512bajt? - vyjmenovaná
> slova jazyka ?eského (jiný specifický obsah m?
> nenapadl), doufejme, ?e nízkoúrov?ový diskedit
> pro PC to na?te správn?.
> 
> D?le?itá informace: je to Conner 630MB, tedy
> nejen Seagate komunikuje s mou kabelovou
> d?unglí.
> Je?t? by to cht?lo n?jaký Quantum, IBM a hlavn?
> WD, abych mohl pronést n?jaké zobecn?ní
> (mo?ná i adaptér pro Compact Flash).
> 
> U CD-ROMek je to slo?it?j?í, specifikace ATAPI
> má z?ejm? více parametr?, které se musí zadat
> p?ed p?íkazy ?tení/zápisu (já bych zkusil ten
> "Identify drive"), pokud by to pro?lo, je vyhráno.
> 
> Petr de Zviqov
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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: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 18. července 2003 7:23
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Doporucena cetba k ATA(3.14:)

Na 
http://home.tiscali.cz:8080/zelez/HW/ATA/
naleznete mimo jine popis ATA3 a ATAPI prikazu.

Dotaz: kolik je v konferenci Sharpemu modemistu a jak velke prilohy
jste schopni akceptovat.

(Jde o to, ze nekteri se nedostanou pres firewall na port 8080, tak
bych to sem pripadne mohl dat jako prilohu (430 a 220kB)

pekny den

PS: I u mne "1.faze evakuace" ukoncena. Vecer pripojim CF
kartu.

______________________________________________________________________
Reklama:
Nový Contactel Bonus Club  - výhodný dial-up se vším všudy 
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=55050%26url=http://club.razdva.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: 16. července 2003 10:13
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[3]: testování IDE16 (III.)

Dobrý den,
16. července 2003, 11:01:18, napsal jste:

Kdyby mi nekdo udelal testovaci desku z radicem tu nezvladnu tak
adapter na cf kartu mam :-)) mam ji v Samovi.
Falcen99

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@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 (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 16. července 2003 9:53
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: testování IDE16 (III.)

Dobrý den,
16. července 2003, 9:55:46, napsal jste:
Nojo a skousel jsi nacist tech 512 bitu z hdd spatky do pocitace ??
Falcen99
ps:omlouvam se ze neni puvodni text ale u html muj majlovej program
neumi vytahnout puvodni text..

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@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: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 16. července 2003 9:36
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: testování IDE16 (III.)

WOW!

velmi ti fandim, len tak dalej!!!

mam zopar poznamok:
(o) vyhladovo pocitam prave s CF (spotreba, ticho), tak by bolo super keby
si skusil testy aj na tomto poli (nejaka 16ka a 128ka sa mi vala v supliku)
(o) (joke) asociacia na CD-ROM a zmienka o "cteni/zapisu" mi asociuje -
napalovacka na sharpovi: to by bolo terno! :-)
(o) to kontrolne citanie v PC by ma zaujimalo: ak by to bolo OK, tak FAT
formatu nic nebrani - a teda aj ladovaniu CF/HD priamo na pecku.

Feri

> Dobré zprávy, testy pokročily!
> Tentokrát jsem si přizval na pomoc MZ-800 Basic,
> k tomu lehké programování v Z-80. A Výsledek?
> Disk už zdá se šlape! Na příkaz OUT@$7F,$94
> mi to zastaví motor (standby immediate), pokud
> zadám "OUT@$7F,$10" (recalibrate), jede to
> dál!!
> Pak jsem zkusil "Identify drive" (s předchozím
> nastavením ostatních registrů) a načetl jsem
> úspěšně 512 bajtů dat!!!!
> Posledním krokem bylo čtení/zápis dat z/na HDD,
> při zápisu nejprve program v Basicu naplnil
> registry a strojový podprogram odeslal data:
> F000:
> ld hl,F200h
> ld bc,0078h
> otir
> otir
> ret
> To je prakticky "na plný plyn", zpětné čtení bylo rovněž úspěšné!!!!
> Na C:0, H:0, S:1 teď mám 512bajtů - vyjmenovaná
> slova jazyka českého (jiný specifický obsah mě
> nenapadl), doufejme, že nízkoúrovňový diskedit
> pro PC to načte správně.
> Důležitá informace: je to Conner 630MB, tedy
> nejen Seagate komunikuje s mou kabelovou
> džunglí.
> Ještě by to chtělo nějaký Quantum, IBM a hlavně
> WD, abych mohl pronést nějaké zobecnění
> (možná i adaptér pro Compact Flash).
> U CD-ROMek je to složitější, specifikace ATAPI
> má zřejmě více parametrů, které se musí zadat
> před příkazy čtení/zápisu (já bych zkusil ten
> "Identify drive"), pokud by to prošlo, je vyhráno.
> Petr de Zviqov
> --
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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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 15. července 2003 20:18
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: testování prototypu IDE16 (II.)

Ako prvy prikaz treba dat selekt disku, aby vedel, ze bude pracovat 
master alebo slave. Inak na citanie a zapis registrov mozes pouzit aj 
Zdenkov HDDTEST pre osembitovu verziu. Ja skusim urobit sestnastbitovu 
verziu FDISKu, ale az ked sa vratim z dovolenky.

Drzim palce.

Marek

Petr ?ydek (sharpemu@pandora.cz) wrote:

> Date: Tue, 15 Jul 2003 08:33:15 +0200
> From: "Petr ?ydek (sharpemu@pandora.cz)" <judeware@volny.cz>
> To: "Konference "Po?íta? SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Subject: testování prototypu IDE16 (II.)
> 
> 
> [non-US text may show incorrectly]
> 
> Vzhledem k malé aktivit? programátorské ?ásti populace jsem zkusil 
> n?co málo sám....
> Tak resetovací signál je asi ok, p?ipojená
> CD-ROM zají?dí (toté? nelze zjistit s HDD).
> V p?ípad? CD-ROMky jsem cht?l zadat p?íkaz
> "media eject", aby vyjel ?uplík, ale asi to zadávám
> n?jak ?patn?, neseje to.
> U p?ipojeného HDD jsem cht?l zkusit zastavení
> motoru p?íkazem "idle immediate", taky mi to
> neseje (mo?ná to chce jiný p?íkaz nebo n?jaké
> parametry chybí).
> Pak jsem zkusil p?íkaz "identify device" a n?co
> to na?etlo!
> Je?t? bych cht?l zkusit ?tení/zápis C:0, H:0, S:1,
> uvidíme...
> 
> Ale datlit to v monitoru ru?n?, to je vopravdu
> votro?ina!!!
> 
> Petr de Zviqov
> 
> 
> --
> Neuv??itelná sleva 40 % na po?íta?ovou literaturu!
> ?asov? omezená Letní akce na KNIHY.iDNES.CZ - po?íta?ová literatura s 
> neopakovatelnou slevou 40 %! Ud?lejte si radost a kupte si levn? 
> kvalitní knihu!
> Více najdete 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: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 15. července 2003 10:48
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: testování prototypu IDE16 (II.)

POkud by byl jeste jeden prototyp toho radice rad se testovani ujmu.
Potreboval bych z eepromkou protoze programator nevlastnim.
Falcen99
ps:postavit radic sam nemuzu protoze na to nevidim :-((
falcen99

-- 
Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou literaturu!
Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - pocitacova literatura s  neopakovatelnou 
slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si levne kvalitni knihu! 
Vice na adrese: http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03
&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.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: 14. července 2003 5:43
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[2]: prototyp IDE16

Dobrý den,
10. července 2003, 13:31:26, napsal jste:
JEste malickos i kdyz misto ramdisku by byl taky dobry eeprom romdisk
z pamnetmi ze starych boardu 256/8 bez nutnosti softveroveho ovladani
eeprom proste pri zapisu se u nich odblokuje wr pin.
Takze kombinace aapromdisk,hdd,rs232 by byl neklepsi nemuselo by se
bat zniceni obsahu ramdisku pri vypadku baterky nebo jinych vecech..
Sorry za ten pravopis.
falcen99

scsspc> Ahoj,

scsspc> dal by som skôr prednosť RAM-disku s nízkou spotrebou, ktorý by bol zálohovaný 
napríklad lítiovou batériou (ideálny čip tu nedávno prezentoval J.Koštial). Bolo by to 
oveľa flexibilnejšie než
scsspc> ROM disk, najmä z hľadiska jednoduchej výmeny softwaru. Pritom zložitosť 
zapojenia by bola zrovnatelná s ROM diskom. 

scsspc> Marek.
scsspc>   ----- Original Message ----- 
scsspc>   From: tlstak@ruv.sk (sharpemu@pandora.cz) 
scsspc>   To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
scsspc>   Sent: Thursday, July 10, 2003 9:18 AM
scsspc>   Subject: RE: prototyp IDE16

scsspc>   Ja by som doporucil ratat aspon s malym ROM-Diskom, aby sa dalo rychlo
scsspc>   dostat do systemu, ktory je s tym zelezom schopny pracovat. Vychadzam stale
scsspc>   z "ticheho" konceptu s CF, bez floppy, kde nie je Sharpom priamo podporovane
scsspc>   bootovatelne medium. Teda okrem pasky :-((
scsspc>   Roman.

scsspc>   > -----Original Message-----
scsspc>   > From: Felix (sharpemu@pandora.cz) [SMTP:dementhor@seznam.cz]
scsspc>   > Sent: 9. júla 2003 17:35
scsspc>   > To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
scsspc>   > Subject: Re: prototyp IDE16
scsspc>   > 
scsspc>   > Ja bych si taky myslel, ze kdyz uz by se to vyrabelo, tak by bylo dobre,
scsspc>   > kdyby tam toho bylo co nejvic. Co takhle IDE/RAMdisk/RS232C? ;-) A
scsspc>   > mimochodem - rucni osazovani by bylo podstatne drazsi, nez strojove, takze
scsspc>   > by to bylo v SMD... Kalklulaci necham delat, az to bude vypadat nejak
scsspc>   > konkretneji a bude se vedet, kolik lidi (zhruba) si ten konkretni model
scsspc>   > objedna.
scsspc>   > 
scsspc>   > 
scsspc>   > ===FeLiX===
scsspc>   > www.sweb.cz/SiliconCave
scsspc>   > 
scsspc>   > 
scsspc>   > marcel vasak ( sharpemu@pandora.cz <mailto:sharpemu@pandora.cz>) wrote:
scsspc>   > 
scsspc>   > 
scsspc>   > Dobrý den,
scsspc>   > 7. července 2003, 16:36:05, napsal jste:
scsspc>   > jojo u mne je stejny problem ze ted diky ocim nemuzu pajet takze
scsspc>   > taky
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scsspc>   > cekam az nekdo ten radic postavi nejlepe v kombinaci z romdiskem..
scsspc>   > falcen99
scsspc>   > 
scsspc>   > 
scsspc>   > 
scsspc>   > 
scsspc>   > 
scsspc>   > 
scsspc>   > Fspc> vzhladom na moju zabudnutu schopnost drzat pajku a rozoznavat
scsspc>   > svaby (ach,
scsspc>   > Fspc> kde su tie casy...) by som prosil, ci by sa niekto nepodujal
scsspc>   > nielen k
scsspc>   > Fspc> vyrobe plosakov, ale rovno celeho komba (idealne CF card IF v
scsspc>   > spojeni s
scsspc>   > Fspc> bootovacim ROM diskom) - bral by som aj za primerane vyssiu
scsspc>   > cenu (pracu a
scsspc>   > Fspc> schopnosti si treba cenit)
scsspc>   > 
scsspc>   > Fspc> Feri
scsspc>   > 
scsspc>   > 
scsspc>   > 
scsspc>   > 
scsspc>   > 
scsspc>   >   
scsspc>   > 
scsspc>   > 
scsspc>   > -- 
scsspc>   > Neuvěřitelná sleva 40 % na počítačovou literaturu!
scsspc>   > Časově omezená Letní akce na KNIHY.iDNES.CZ
scsspc>   > <http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.html>
scsspc>   > - počítačová literatura s neopakovatelnou slevou 40 %! Udělejte si radost
scsspc>   > a kupte si levně kvalitní knihu!
scsspc>   > Více najdete na http://knihy.idnes.cz/
scsspc>   > <http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.html>
scsspc>   > . 

scsspc>   -- 
scsspc>   Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou literaturu!
scsspc>   Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - pocitacova literatura s  
neopakovatelnou slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si levne kvalitni knihu! 
scsspc>   Vice na adrese: http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03
&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.html.

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou literaturu!
Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - pocitacova literatura s  neopakovatelnou 
slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si levne kvalitni knihu! 
Vice na adrese: http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03
&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.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: 14. července 2003 5:37
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[2]: prototyp IDE16

Dobrý den,
10. července 2003, 13:31:26, napsal jste:
Hdd,ramdisk,rs232 beru vsemi deseti !!!
Falcen99

scsspc> Ahoj,

scsspc> dal by som skôr prednosť RAM-disku s nízkou spotrebou, ktorý by bol zálohovaný 
napríklad lítiovou batériou (ideálny čip tu nedávno prezentoval J.Koštial). Bolo by to 
oveľa flexibilnejšie než
scsspc> ROM disk, najmä z hľadiska jednoduchej výmeny softwaru. Pritom zložitosť 
zapojenia by bola zrovnatelná s ROM diskom. 

scsspc> Marek.
scsspc>   ----- Original Message ----- 
scsspc>   From: tlstak@ruv.sk (sharpemu@pandora.cz) 
scsspc>   To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
scsspc>   Sent: Thursday, July 10, 2003 9:18 AM
scsspc>   Subject: RE: prototyp IDE16

scsspc>   Ja by som doporucil ratat aspon s malym ROM-Diskom, aby sa dalo rychlo
scsspc>   dostat do systemu, ktory je s tym zelezom schopny pracovat. Vychadzam stale
scsspc>   z "ticheho" konceptu s CF, bez floppy, kde nie je Sharpom priamo podporovane
scsspc>   bootovatelne medium. Teda okrem pasky :-((
scsspc>   Roman.

scsspc>   > -----Original Message-----
scsspc>   > From: Felix (sharpemu@pandora.cz) [SMTP:dementhor@seznam.cz]
scsspc>   > Sent: 9. júla 2003 17:35
scsspc>   > To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
scsspc>   > Subject: Re: prototyp IDE16
scsspc>   > 
scsspc>   > Ja bych si taky myslel, ze kdyz uz by se to vyrabelo, tak by bylo dobre,
scsspc>   > kdyby tam toho bylo co nejvic. Co takhle IDE/RAMdisk/RS232C? ;-) A
scsspc>   > mimochodem - rucni osazovani by bylo podstatne drazsi, nez strojove, takze
scsspc>   > by to bylo v SMD... Kalklulaci necham delat, az to bude vypadat nejak
scsspc>   > konkretneji a bude se vedet, kolik lidi (zhruba) si ten konkretni model
scsspc>   > objedna.
scsspc>   > 
scsspc>   > 
scsspc>   > ===FeLiX===
scsspc>   > www.sweb.cz/SiliconCave
scsspc>   > 
scsspc>   > 
scsspc>   > marcel vasak ( sharpemu@pandora.cz <mailto:sharpemu@pandora.cz>) wrote:
scsspc>   > 
scsspc>   > 
scsspc>   > Dobrý den,
scsspc>   > 7. července 2003, 16:36:05, napsal jste:
scsspc>   > jojo u mne je stejny problem ze ted diky ocim nemuzu pajet takze
scsspc>   > taky
scsspc>   > cekam az nekdo ten radic postavi nejlepe v kombinaci z romdiskem..
scsspc>   > falcen99
scsspc>   > 
scsspc>   > 
scsspc>   > 
scsspc>   > 
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scsspc>   > 
scsspc>   > 
scsspc>   > Fspc> vzhladom na moju zabudnutu schopnost drzat pajku a rozoznavat
scsspc>   > svaby (ach,
scsspc>   > Fspc> kde su tie casy...) by som prosil, ci by sa niekto nepodujal
scsspc>   > nielen k
scsspc>   > Fspc> vyrobe plosakov, ale rovno celeho komba (idealne CF card IF v
scsspc>   > spojeni s
scsspc>   > Fspc> bootovacim ROM diskom) - bral by som aj za primerane vyssiu
scsspc>   > cenu (pracu a
scsspc>   > Fspc> schopnosti si treba cenit)
scsspc>   > 
scsspc>   > Fspc> Feri
scsspc>   > 
scsspc>   > 
scsspc>   > 
scsspc>   > 
scsspc>   > 
scsspc>   >   
scsspc>   > 
scsspc>   > 
scsspc>   > -- 
scsspc>   > Neuvěřitelná sleva 40 % na počítačovou literaturu!
scsspc>   > Časově omezená Letní akce na KNIHY.iDNES.CZ
scsspc>   > <http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.html>
scsspc>   > - počítačová literatura s neopakovatelnou slevou 40 %! Udělejte si radost
scsspc>   > a kupte si levně kvalitní knihu!
scsspc>   > Více najdete na http://knihy.idnes.cz/
scsspc>   > <http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.html>
scsspc>   > . 

scsspc>   -- 
scsspc>   Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou literaturu!
scsspc>   Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - pocitacova literatura s  
neopakovatelnou slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si levne kvalitni knihu! 
scsspc>   Vice na adrese: http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03
&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.html.

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou literaturu!
Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - pocitacova literatura s  neopakovatelnou 
slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si levne kvalitni knihu! 
Vice na adrese: http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03
&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.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 Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 11. července 2003 8:49
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: prototyp IDE16 - varianta 1

Přílohy: DSC00005.JPG

DSC00005.JPG (91 
kB)

Tohle je provedeni IDE16 v.1(zatim nepropojene).
Deska je z vraku UPS karty do PC.
EPROM 27C256.

zdravi
Pavel

______________________________________________________________________
Reklama:
"auto-plus". Ověřená kvalita ojetých vozů. Nejrychlejší a nejsnazší systém hledání. 
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=53643%26url=http://www.auto-plus.cz 
-- 
Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou literaturu!
Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - pocitacova literatura s  neopakovatelnou 
slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si levne kvalitni knihu! 
Vice na adrese: http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03
&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.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: 10. července 2003 8:18
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: prototyp IDE16

Ja by som doporucil ratat aspon s malym ROM-Diskom, aby sa dalo rychlo
dostat do systemu, ktory je s tym zelezom schopny pracovat. Vychadzam stale
z "ticheho" konceptu s CF, bez floppy, kde nie je Sharpom priamo podporovane
bootovatelne medium. Teda okrem pasky :-((
Roman.

> -----Original Message-----
> From: Felix (sharpemu@pandora.cz) [SMTP:dementhor@seznam.cz]
> Sent: 9. júla 2003 17:35
> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> Subject: Re: prototyp IDE16
> 
> Ja bych si taky myslel, ze kdyz uz by se to vyrabelo, tak by bylo dobre,
> kdyby tam toho bylo co nejvic. Co takhle IDE/RAMdisk/RS232C? ;-) A
> mimochodem - rucni osazovani by bylo podstatne drazsi, nez strojove, takze
> by to bylo v SMD... Kalklulaci necham delat, az to bude vypadat nejak
> konkretneji a bude se vedet, kolik lidi (zhruba) si ten konkretni model
> objedna.
> 
> 
> ===FeLiX===
> www.sweb.cz/SiliconCave
> 
> 
> marcel vasak ( sharpemu@pandora.cz <mailto:sharpemu@pandora.cz>) wrote:
> 
> 
> Dobrý den,
> 7. července 2003, 16:36:05, napsal jste:
> jojo u mne je stejny problem ze ted diky ocim nemuzu pajet takze
> taky
> cekam az nekdo ten radic postavi nejlepe v kombinaci z romdiskem..
> falcen99
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> Fspc> vzhladom na moju zabudnutu schopnost drzat pajku a rozoznavat
> svaby (ach,
> Fspc> kde su tie casy...) by som prosil, ci by sa niekto nepodujal
> nielen k
> Fspc> vyrobe plosakov, ale rovno celeho komba (idealne CF card IF v
> spojeni s
> Fspc> bootovacim ROM diskom) - bral by som aj za primerane vyssiu
> cenu (pracu a
> Fspc> schopnosti si treba cenit)
> 
> Fspc> Feri
> 
> 
> 
> 
> 
>   
> 
> 
> -- 

mailto:tlstak@ruv.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:tlstak@ruv.sk
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http://www.sweb.cz/SiliconCave
mailto:sharpemu@pandora.cz
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> Neuvěřitelná sleva 40 % na počítačovou literaturu!
> Časově omezená Letní akce na KNIHY.iDNES.CZ
> <http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.html>
> - počítačová literatura s neopakovatelnou slevou 40 %! Udělejte si radost
> a kupte si levně kvalitní knihu!
> Více najdete na http://knihy.idnes.cz/
> <http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.html>
> . 

-- 
Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou literaturu!
Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - pocitacova literatura s  neopakovatelnou 
slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si levne kvalitni knihu! 
Vice na adrese: http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03
&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.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 Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 9. července 2003 14:54
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: obsah Eprom V3

Diky Petre,
hned vecer "prodratuju" prototyp, napalim EPROM a vyzkousim.
Nasel jsem doma sikovnou desticku s primym konektorem, tam by se mel
prototyp "vlezt".
Take jsem ziskal k tem 74543 (v SMD provedeni) Flash EEPROM 29EE512,
takze finalni verze by mohla byt pomerne "miniaturni" a skutecne bude
dost mista pro RAM nebo FD radic.

Ahoj Pavel

------------------------------------------------------------------
>Vypouštím další verzi tabulky dekodéru zbavenou
překlepů, k tomu je k dispozici nový obsah Eprom - základ 2732 4kB i
varianta pro 27256 32kB.
Testování amatérsky sesmoleného prototypu tak už nic nebrání...
Zatím by stačilo testování bez HDD - s logickou 
sondou ověřit např. zápis na jednotlivé brouky v řadiči. Pak by mohly
následovat testy s HDD ("pomalu", s odstupem mezi příkazy v
jednotkách
milisekund, aby se vyloučil vliv drátové konstrukce)

Pokud by to nechodilo (syndrom Western Digital
nebo ještě něco horšího), nezbývá než přijmout
variantu s chip selektem disku trvale LOW (kromě
okamžiku RESETu, myslím), tím se uvolní Q6 z
Epromky a získané dva vývody Q6 a Q7 by
ovládaly /IOWR a /IORD HDD. To znamená lehkou
úpravu drátů prototypu a přepracování obsahu
Eprom. Ale nepředbíhejme...

Petr de Zviqov

______________________________________________________________________
Reklama:
Nový Contactel Bonus Club  - výhodný dial-up se vším všudy 
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=55050%26url=http://club.razdva.cz/

-- 
Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou literaturu!
Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - pocitacova literatura s  neopakovatelnou 
slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si levne kvalitni knihu! 
Vice na adrese: http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03
&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.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. července 2003 13:52
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Trable so sharpom???, re qd

To vystrihovani z 8" disket uz je snad trosku blize k realu - pokud se jedna
o obdobne medium o stejne tloustce a podobnych magnetickych vlastnostech,
mozna by to jen tak z hecu stalo za to vyzkouset. Kazdopadne metoda
rozpousteni disket v acetonu a lisovani QD mi prisla tak trochu nerealna -
proto jsem si 1 kus tohoto hand-made QD media dopredu rezervoval do vitrinky
na vystavu :-))))))))

>
> A nechtěl tu někdo taky vystřihovat qd disky z osmipalcových disket ??
:-))
>
> TV.

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.497 / Virová báze: 296 - datum vydání: 4.7.2003

-- 
Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou literaturu!
Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - pocitacova literatura s  neopakovatelnou 
slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si levne kvalitni knihu! 
Vice na adrese: http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03
&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.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: 8. července 2003 13:40
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Trable so sharpom???, re qd

Přílohy: winmail.dat

winmail.dat (7 kB)

A nechtěl tu někdo taky vystřihovat qd disky z osmipalcových disket ?? :-)) 
 
TV.

-----Původní zpráva----- 
Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mailto:mir-@post.cz] 
Odesláno: út 8.7. 2003 13:46 
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
Kopie: 
Předmět: Re: Trable so sharpom???, re qd

qd som momentálne odložil, nemám peniaze na plošák, súčiastky ale
mám všetky.

Programi idú, aj tak mám ale strach že mi to zblbne definitívne,
doska je dosť skorodovana skusim kontox

----- PŮVODNÍ ZPRÁVA -----
Od: "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" <zdeneka@seznam.cz>
Komu: "Konference 'Počítač SHARP MZ-800 a emulátory'"
<sharpemu@pandora.cz> Předmět: Re: Trable so sharpom???
Datum: 8.7.2003 - 10:29:23

>
> Ahoj,
>
> nikde neni napsano, jaky ma byt stav pameti
> RAM po zapnuti pocitace, je to
> vec pametovych cipu (v MZ-800 byly pouzivany
> 2 druhy, s kazdym byl stav
> pameti po zapnuti jiny), to ze se obcas po
> zapnuti vyskytne jiny bajt neni
> na zavadu - muze to byt zpusobene treba
> mirnym zakmitnutim napajeciho napeti
> apod. Dulezite je, ze vsechny programy
> chodi...
>
> Zdenek
>
> P.S.: Jak to vypada s rucni vyrobou QD ? :-))
>
> ----- Original Message -----
> From: <mir-@post.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a
> emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Tuesday, July 08, 2003 10:21 AM
> Subject: Trable so sharpom???
>
>
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> >
> > Zdravím, mám menší dotaz. Zapnem šarpa, v
> > monitore zadám D1200, a
> > s prekvapením zistím že pamäť nie je
> > prázdna, sic je tam na tej
> > stránke len jeden znak, ale ked som overil
> > celú pamäť od 1200 do
> > FFFF, našiel som tam nejaké znaky. Po
> > resete, tam tie znaky občas
> > ostanú, občas nie. Vždy sa ale objavia na
> > tej istej adrese, napr
> > na 1200 je vždy DF, namiesto FF.
> >
> > možnosti - Studený spoj, zvod, skrat?
> >
> > Dik.
> >
> > Mir-@post.cz
> >
> > --
> > Ziskejte kvalitu, kterou si zasluhujete. Za
> > minimalni mesicni
> > poplatek vam nabizime Antivir, Antispam
> > nebo dalsi kapacitu pro
> > vas Mailbox. Vice na:
> > http://sluzby.volny.cz/product/postpaid/
> >
> >
> > --
> > Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou
> > literaturu!
> > Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ
> > - pocitacova literatura s
> neopakovatelnou slevou 40%! Udelejte si
> radost a kupte si levne kvalitni
> knihu!
> > Vice na adrese:
>
http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.html.
> >
>
>
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG
> (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.497 / Virová báze: 296 - datum
> vydání: 4.7.2003
>
>
> --
> Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou
> literaturu!
> Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ -
> pocitacova literatura s  neopakovatelnou
> slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si
> levne kvalitni knihu!
> Vice na adrese:
>
http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.html.
>

--
Ziskejte kvalitu, kterou si zasluhujete. Za minimalni mesicni
poplatek vam nabizime Antivir, Antispam nebo dalsi kapacitu pro
vas Mailbox. Vice na: http://sluzby.volny.cz/product/postpaid/

--
Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou literaturu!
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Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - pocitacova literatura s  
neopakovatelnou slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si levne kvalitni knihu!

Vice na adrese: http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03
&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.html.

-- 
Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou literaturu!
Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - pocitacova literatura s  neopakovatelnou 
slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si levne kvalitni knihu! 
Vice na adrese: http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03
&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.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: 8. července 2003 12:47
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Trable so sharpom???, re qd

qd som momentálne odložil, nemám peniaze na plošák, súčiastky ale
mám všetky.

Programi idú, aj tak mám ale strach že mi to zblbne definitívne,
doska je dosť skorodovana skusim kontox

----- PŮVODNÍ ZPRÁVA -----
Od: "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" <zdeneka@seznam.cz>
Komu: "Konference 'Počítač SHARP MZ-800 a emulátory'"
<sharpemu@pandora.cz> Předmět: Re: Trable so sharpom???
Datum: 8.7.2003 - 10:29:23

> 
> Ahoj,
> 
> nikde neni napsano, jaky ma byt stav pameti
> RAM po zapnuti pocitace, je to
> vec pametovych cipu (v MZ-800 byly pouzivany
> 2 druhy, s kazdym byl stav
> pameti po zapnuti jiny), to ze se obcas po
> zapnuti vyskytne jiny bajt neni
> na zavadu - muze to byt zpusobene treba
> mirnym zakmitnutim napajeciho napeti
> apod. Dulezite je, ze vsechny programy
> chodi...
> 
> Zdenek
> 
> P.S.: Jak to vypada s rucni vyrobou QD ? :-))
> 
> ----- Original Message ----- 
> From: <mir-@post.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a
> emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Tuesday, July 08, 2003 10:21 AM
> Subject: Trable so sharpom???
> 
> 
> >
> > Zdravím, mám menší dotaz. Zapnem šarpa, v
> > monitore zadám D1200, a
> > s prekvapením zistím že pamäť nie je
> > prázdna, sic je tam na tej
> > stránke len jeden znak, ale ked som overil
> > celú pamäť od 1200 do
> > FFFF, našiel som tam nejaké znaky. Po
> > resete, tam tie znaky občas
> > ostanú, občas nie. Vždy sa ale objavia na
> > tej istej adrese, napr
> > na 1200 je vždy DF, namiesto FF.
> >
> > možnosti - Studený spoj, zvod, skrat?
> >
> > Dik.
> >
> > Mir-@post.cz
> >
> > -- 
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> > Ziskejte kvalitu, kterou si zasluhujete. Za
> > minimalni mesicni
> > poplatek vam nabizime Antivir, Antispam
> > nebo dalsi kapacitu pro
> > vas Mailbox. Vice na:
> > http://sluzby.volny.cz/product/postpaid/
> >
> >
> > -- 
> > Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou
> > literaturu!
> > Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ
> > - pocitacova literatura s
> neopakovatelnou slevou 40%! Udelejte si
> radost a kupte si levne kvalitni
> knihu!
> > Vice na adrese:
>
http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.html.
> >
> 
> 
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG
> (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.497 / Virová báze: 296 - datum
> vydání: 4.7.2003
> 
> 
> -- 
> Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou
> literaturu!
> Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ -
> pocitacova literatura s  neopakovatelnou
> slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si
> levne kvalitni knihu! 
> Vice na adrese:
>
http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.html.
> 

-- 
Ziskejte kvalitu, kterou si zasluhujete. Za minimalni mesicni
poplatek vam nabizime Antivir, Antispam nebo dalsi kapacitu pro
vas Mailbox. Vice na: http://sluzby.volny.cz/product/postpaid/

-- 
Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou literaturu!
Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - pocitacova literatura s  neopakovatelnou 
slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si levne kvalitni knihu! 
Vice na adrese: http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03
&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.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: 8. července 2003 9:37
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[2]: prototyp IDE16

Dobrý den,
7. července 2003, 16:36:05, napsal jste:
jojo u mne je stejny problem ze ted diky ocim nemuzu pajet takze taky
cekam az nekdo ten radic postavi nejlepe v kombinaci z romdiskem..
falcen99

Fspc> vzhladom na moju zabudnutu schopnost drzat pajku a rozoznavat svaby (ach,
Fspc> kde su tie casy...) by som prosil, ci by sa niekto nepodujal nielen k
Fspc> vyrobe plosakov, ale rovno celeho komba (idealne CF card IF v spojeni s
Fspc> bootovacim ROM diskom) - bral by som aj za primerane vyssiu cenu (pracu a
Fspc> schopnosti si treba cenit)

Fspc> Feri

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou literaturu!
Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - pocitacova literatura s  neopakovatelnou 
slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si levne kvalitni knihu! 
Vice na adrese: http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03
&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.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. července 2003 9:28
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Trable so sharpom???

Ahoj,

nikde neni napsano, jaky ma byt stav pameti RAM po zapnuti pocitace, je to
vec pametovych cipu (v MZ-800 byly pouzivany 2 druhy, s kazdym byl stav
pameti po zapnuti jiny), to ze se obcas po zapnuti vyskytne jiny bajt neni
na zavadu - muze to byt zpusobene treba mirnym zakmitnutim napajeciho napeti
apod. Dulezite je, ze vsechny programy chodi...

Zdenek

P.S.: Jak to vypada s rucni vyrobou QD ? :-))

----- Original Message ----- 
From: <mir-@post.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, July 08, 2003 10:21 AM
Subject: Trable so sharpom???

>
> Zdravím, mám menší dotaz. Zapnem šarpa, v monitore zadám D1200, a
> s prekvapením zistím že pamäť nie je prázdna, sic je tam na tej
> stránke len jeden znak, ale ked som overil celú pamäť od 1200 do
> FFFF, našiel som tam nejaké znaky. Po resete, tam tie znaky občas
> ostanú, občas nie. Vždy sa ale objavia na tej istej adrese, napr
> na 1200 je vždy DF, namiesto FF.
>
> možnosti - Studený spoj, zvod, skrat?
>
> Dik.
>
> Mir-@post.cz
>
> -- 
> Ziskejte kvalitu, kterou si zasluhujete. Za minimalni mesicni
> poplatek vam nabizime Antivir, Antispam nebo dalsi kapacitu pro
> vas Mailbox. Vice na: http://sluzby.volny.cz/product/postpaid/
>
>
> -- 
> Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou literaturu!
> Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - pocitacova literatura s
neopakovatelnou slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si levne kvalitni
knihu!
> Vice na adrese:
http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.html.
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.497 / Virová báze: 296 - datum vydání: 4.7.2003

-- 
Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou literaturu!
Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - pocitacova literatura s  neopakovatelnou 
slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si levne kvalitni knihu! 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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Vice na adrese: http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03
&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.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: 8. července 2003 9:21
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Trable so sharpom???

Zdravím, mám menší dotaz. Zapnem šarpa, v monitore zadám D1200, a
s prekvapením zistím že pamäť nie je prázdna, sic je tam na tej
stránke len jeden znak, ale ked som overil celú pamäť od 1200 do
FFFF, našiel som tam nejaké znaky. Po resete, tam tie znaky občas
ostanú, občas nie. Vždy sa ale objavia na tej istej adrese, napr
na 1200 je vždy DF, namiesto FF.

možnosti - Studený spoj, zvod, skrat?

Dik.

Mir-@post.cz

-- 
Ziskejte kvalitu, kterou si zasluhujete. Za minimalni mesicni
poplatek vam nabizime Antivir, Antispam nebo dalsi kapacitu pro
vas Mailbox. Vice na: http://sluzby.volny.cz/product/postpaid/

-- 
Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou literaturu!
Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - pocitacova literatura s  neopakovatelnou 
slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si levne kvalitni knihu! 
Vice na adrese: http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03
&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.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

81

mailto:mir-@post.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:mir-@post.cz
mailto:Mir-@post.cz
http://sluzby.volny.cz/product/postpaid/
http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03
http://knihy.idnes.cz/letniakce.html
http://www.avg.com


82

Brázda Pavel

Od: Ján Koštial (sharpemu@pandora.cz) [lucky62@szm.sk]
Odesláno: 7. července 2003 20:59
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: prototyp IDE16

Tiež ba som vzal jeden kus,
ale dúfam, že to bude v kombinácii s RD,
lebo máme len dva sloty a v jednom mám FDC a v druhom RD.
RD by som nahradil MZ-IDE16 v kombinácii s RD.

Ján Koštial.

>
> Mozna ze to neni nic svetoborneho, ale mel bych moznost levne strojove
> vyroby serie desek uz kolem padestai kusu. Mam se o to zajimat dal nebo
> toto cislo zdaleka prevysuje vysledky posledniho scitani lidu se
> zaskrtnutou kolonkou SHARP MZ?
>

---
Odchádzajúca správa neobsahuje vírusy.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.491 / Vírusová databáza: 290 - dátum vydania: 18.6.2003

-- 
Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou literaturu!
Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - pocitacova literatura s  neopakovatelnou 
slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si levne kvalitni knihu! 
Vice na adrese: http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03
&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.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 Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 7. července 2003 16:29
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Uzitecna utilitka

Na URL http://www.sharpmz.org/index.html je uzitecna utilitka AS2MZF

vyzkousejte !

Pavel

07/04/03 AS2MZF is written by Bernd Krueger-Knauber and is added for
download. You can write your own MZ machinecode programs using any
text editor of Windows or DOS. The utility AS2MZF assembles your
program and generates an MZF-formatted file which can be used by your
MZ ( after transferring from PC to the MZ ) or directly by an
emulator. 

 
AS2MZF 
( for DOS & Win; written by Bernd Krueger-Knauber / Germany )   

Download the utility now ( 92kb ). The assembler AS80 and a testfile
"test.as80" are
included.

______________________________________________________________________
Reklama:
POZOR! Nova SkodaFabia RS - Adrenalin & Diesel http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?
instance=56529%26url=http://www.adrenalindiesel.cz

-- 
Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou literaturu!
Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - pocitacova literatura s  neopakovatelnou 
slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si levne kvalitni knihu! 
Vice na adrese: http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03
&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.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 Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 7. července 2003 15:55
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: prototyp IDE16

Odhaduji to, presne udaje zitra:
rozmer desky ~140x84 (oboustranna, s primym konektorem sirokym ~ 76
mm)
1xROM (PROM, EEPROM) napr. moje oblibena 27C256 - 28 der
2xF543 - 48 der, ale muze byt i v provedeni SMD => (no holes :)
1xodpor - 2 diry
1xtr - 3 diry
1xkonektor pro kabel k HDD - 40 der.

Suma sumarum, deska 140x84, oboustranna, (prokovene diry) der cca 73
az 121 (jestli jsem na neco nezapomnel, prosim opravte me)

Takze pokud to bude v tomto provedeni, vzal bych si tak 5 az 10 kusu
(Cena rozhoduje :)

ahoj
Pavel
-----------------------------------------------------

 
> Budu muset nechat udelat kalkulaci. Da se uz aspon odhadnout, kolik bude 
> soucastek, der, rozmery a tak? Ja jsem zatim chtel hlavne zjistit, 
> jestli ma cenu za tim jit. Ja bych si taky poridil minimalne dve, pro 
> kazdeho Sharpa...
> 
> ===FeLiX===
> www.sweb.cz/SiliconCave

______________________________________________________________________
Reklama:
POZOR! Nova SkodaFabia RS - prvni vybusny diesel http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?
instance=56528%26url=http://www.adrenalindiesel.cz

-- 
Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou literaturu!
Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - pocitacova literatura s  neopakovatelnou 
slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si levne kvalitni knihu! 
Vice na adrese: http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03
&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.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: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 7. července 2003 15:36
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: prototyp IDE16

vzhladom na moju zabudnutu schopnost drzat pajku a rozoznavat svaby (ach,
kde su tie casy...) by som prosil, ci by sa niekto nepodujal nielen k
vyrobe plosakov, ale rovno celeho komba (idealne CF card IF v spojeni s
bootovacim ROM diskom) - bral by som aj za primerane vyssiu cenu (pracu a
schopnosti si treba cenit)

Feri

-- 
Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou literaturu!
Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - pocitacova literatura s  neopakovatelnou 
slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si levne kvalitni knihu! 
Vice na adrese: http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03
&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.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 nehybka (sharpemu@pandora.cz) [tgnml@zvhs.cz]
Odesláno: 7. července 2003 15:30
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: prototyp IDE16

Ahoj!

Monday July 07 2003 12:21, Felix sharpemu wrote:

 Fs> From: dementhor@seznam.cz
 Fs> To: sharpemu@pandora.cz
 Fs> Mozna ze to neni nic svetoborneho, ale mel bych moznost levne 
 Fs> strojove
 Fs> vyroby serie desek uz kolem padestai kusu. Mam se o to zajimat dal
 Fs> nebo toto cislo zdaleka prevysuje vysledky posledniho scitani lidu 
 Fs> se
 Fs> zaskrtnutou kolonkou SHARP MZ?

if levne, then beru jeden kus :-)

Zdarec, Tomas [VSOP]

-- 
Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou literaturu!
Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - pocitacova literatura s  neopakovatelnou 
slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si levne kvalitni knihu! 
Vice na adrese: http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03
&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.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: 7. července 2003 12:32
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: prototyp IDE16

Cau Felix,
Co znamena "levne"? Ono, keby to naozaj bolo lacne, tak za kvalitu

si kupim aj niekolko dosiek, aby sa ta seria oplatila... A mozno by tak
uvazovali viaceri, cim by sa seria naplnila a mohla zrealizovat.

Roman.

> -----Original Message-----
> From: Felix (sharpemu@pandora.cz) [SMTP:dementhor@seznam.cz]
> Sent: 7. júla 2003 12:21
> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> Subject: Re: prototyp IDE16
> 
> 
> Mozna ze to neni nic svetoborneho, ale mel bych moznost levne strojove 
> vyroby serie desek uz kolem padestai kusu. Mam se o to zajimat dal nebo 
> toto cislo zdaleka prevysuje vysledky posledniho scitani lidu se 
> zaskrtnutou kolonkou SHARP MZ?
> 
> ===FeLiX===
> www.sweb.cz/SiliconCave
> 
> 
> -- 
> Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou literaturu!
> Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - pocitacova literatura s
> neopakovatelnou slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si levne kvalitni
> knihu! 
> Vice na adrese:
> http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.html.

-- 
Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou literaturu!
Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - pocitacova literatura s  neopakovatelnou 
slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si levne kvalitni knihu! 
Vice na adrese: http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03
&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.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: Felix (sharpemu@pandora.cz) [dementhor@seznam.cz]
Odesláno: 7. července 2003 11:21
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: prototyp IDE16

Mozna ze to neni nic svetoborneho, ale mel bych moznost levne strojove 
vyroby serie desek uz kolem padestai kusu. Mam se o to zajimat dal nebo 
toto cislo zdaleka prevysuje vysledky posledniho scitani lidu se 
zaskrtnutou kolonkou SHARP MZ?

===FeLiX===
www.sweb.cz/SiliconCave

-- 
Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou literaturu!
Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - pocitacova literatura s  neopakovatelnou 
slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si levne kvalitni knihu! 
Vice na adrese: http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03
&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.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: Ján Koštial (sharpemu@pandora.cz) [lucky62@szm.sk]
Odesláno: 5. července 2003 9:23
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: FW: Schemata RD,FD,RS

Bolo by možné umiestniť spomínané dokumenty
niekam, kde sa pristupuje k www cez štandardný port?
Mňa cez 8080 nepustí firewall.

Ján Koštial

-----Original Message-----
From: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [mailto:zelezo@seznam.cz]
Sent: Tuesday, July 01, 2003 5:53 PM
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Subject: Schemata RD,FD,RS

http://home.tiscali.cz:8080/zelez/HW/

zelez

---
Odchádzajúca správa neobsahuje vírusy.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.491 / Vírusová databáza: 290 - dátum vydania: 18.6.2003

-- 
Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou literaturu!
Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - pocitacova literatura s  neopakovatelnou 
slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si levne kvalitni knihu! 
Vice na adrese: http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03
&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.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 Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 1. července 2003 16:53
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Schemata RD,FD,RS

http://home.tiscali.cz:8080/zelez/HW/

zelez

______________________________________________________________________
Reklama:
POZOR! Nova SkodaFabia RS - Adrenalin & Diesel http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?
instance=56529%26url=http://www.adrenalindiesel.cz

-- 
Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou literaturu!
Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - pocitacova literatura s  neopakovatelnou 
slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si levne kvalitni knihu! 
Vice na adrese: http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03
&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.html.
...
...
...
...
...
http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.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

90

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zelezo@seznam.cz
http://home.tiscali.cz:8080/zelez/HW/
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi
http://www.adrenalindiesel.cz
http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03
http://knihy.idnes.cz/letniakce.html
http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.html
http://www.avg.com


91

Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 1. července 2003 12:48
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: Dotaz - CRC hlavicky SRAM:

Přílohy: rd.dat

rd.dat (64 kB)

> mozno zbytocne, ale prdsalen dodavam:
> nastavit natvrdo lobyte dlzky na A5 nesie riziko: ak je povodna hodnota
> vacsia ako A5 tak nieco orezes. ak je mensia (typicky 00), tak musis
> predlzit dlzku suboru. preto je asi lepsie v pripade hodnoty vacsej ako A5
> inkrementovat hibyte dlzky. je to vec, ktora sa vobec nemusi prejavit, ale
> ked sa uz prejavi, tak malokoho napadne preco program pada...

Presne tak.

> p.s.: zaujimalo by ma, ci niekto ma loader, ktory by z napechovaneho (napr.
> 1MB) ROM disku (tipujem ze emuloval SRAM) dal menu programov, ktore tam su
> a nahral ten spravny... narazam konkretne na ROMdisky, ktore kedysi ponukal
> BBS s obsahom podla vlastneho vyberu...

Na 64kB ROMdisku (ktery mam od p.Spacka) je nasledujici zavadec s
menu (viz. priloha) ROMPACK Control V1.04 (pro inspiraci ;)

ahoj
zelez

______________________________________________________________________
Reklama:
"auto-plus". Ověřená kvalita ojetých vozů. Prověřený technický stav každého vozu. 
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=53646%26url=http://www.auto-plus.cz 
-- 
Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou literaturu!
Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - pocitacova literatura s  neopakovatelnou 
slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si levne kvalitni knihu! 
Vice na adrese: http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03
&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.html.
...
...
...
...
...
http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.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: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 1. července 2003 12:39
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Dotaz - CRC hlavicky SRAM:

>Pro ROMdisk ma format: A5 xx (delka), xx xx (start), xx xx (exec), xx
>xx (CRC datoveho bloku ZA_HLAVICKOU !),  xx (CRC hlavicky).

>( A5h je skutecne testovaci hodnota podprogramu #E7BA (@???RD:)
>monitoru, proto musi byt tento byte na prvnim miste ROMdisku.)

mozno zbytocne, ale prdsalen dodavam:
nastavit natvrdo lobyte dlzky na A5 nesie riziko: ak je povodna hodnota
vacsia ako A5 tak nieco orezes. ak je mensia (typicky 00), tak musis
predlzit dlzku suboru. preto je asi lepsie v pripade hodnoty vacsej ako A5
inkrementovat hibyte dlzky. je to vec, ktora sa vobec nemusi prejavit, ale
ked sa uz prejavi, tak malokoho napadne preco program pada...

Feri

p.s.: zaujimalo by ma, ci niekto ma loader, ktory by z napechovaneho (napr.
1MB) ROM disku (tipujem ze emuloval SRAM) dal menu programov, ktore tam su
a nahral ten spravny... narazam konkretne na ROMdisky, ktore kedysi ponukal
BBS s obsahom podla vlastneho vyberu...

-- 
Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou literaturu!
Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - pocitacova literatura s  neopakovatelnou 
slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si levne kvalitni knihu! 
Vice na adrese: http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03
&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.html.
...
...
...
...
...
http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.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 Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 1. července 2003 12:21
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Dotaz - CRC hlavicky SRAM:

Konecne se mi povedlo vypalit program do EPROM a spustit z ROM disku.
Diky vsem za rady a inspiraci.
(Predevsim Markovi za detaily k hlavice SRAM.)

Zde je muj "vyrobni postup"

Strucny postup pri predelavani programu (MZF) pro ROM disk.
-----------------------------------------------------------

 Vezmu *.MZF soubor, zjistim si delku, start a exec adresu (v
emulatoru nebo pomoci utility MZinfo.exe)

 Nactu soubor do hexa editoru (dobry je Hex Workshop :), odparu mu
hlavicku (128 bytes), rucne mu vytvorim hlavicku novou. 
Pro ROMdisk ma format: A5 xx (delka), xx xx (start), xx xx (exec), xx
xx (CRC datoveho bloku ZA_HLAVICKOU !),  xx (CRC hlavicky).

( A5h je skutecne testovaci hodnota podprogramu #E7BA (@???RD:)
monitoru, proto musi byt tento byte na prvnim miste ROMdisku.) 

CRC je POCET JEDNICEK !  Pro vypocet CRC "tela" programu pouzivam
podprogram v monitoru SHARPA (#E70E - @RDCRC, vstup: BC -delka bloku
v bytech, DE - adresa bloku, vystup: v HL je pocitany CRC). Pro
vypocet CRC hlavicky (opet pocet jednicek) lze opet pouzit podprogram
monitoru (#E729), ja mam program v kalkulacce.

Ulozim prg s priponou .BIN, otestuji v emulatoru a vypalim do EPROM.

preju pekny den
zelez

PS: odpoledne zacnu skenovat ta slibena schemata. Bude to 2x RS232C
pro Sharpa, dalsi verze RAM disku a radic s
WD2793.

______________________________________________________________________
Reklama:
"auto-plus". Ověřená kvalita ojetých vozů. Všechny vozy možno i na leasing. 
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=53644%26url=http://www.auto-plus.cz 

-- 
Neuveritelna sleva 40% na pocitacovou literaturu!
Casove omezena Letni akce na KNIHY.iDNES.CZ - pocitacova literatura s  neopakovatelnou 
slevou 40%! Udelejte si radost a kupte si levne kvalitni knihu! 
Vice na adrese: http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03
&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.html.
...
...
...
...
...
http://r.idnes.cz/r.asp?r=kid03&url=http://knihy.idnes.cz/letniakce.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: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 30. června 2003 11:24
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: o SRAMu

Mozem skusit spravit ROM s mojim patchom (IMHO je mierne jednoduhsi ako
pred chvilou zasielany) a poslat ho do Pandory... potom by aj Zdenkov
emulator nemal mat problem bootovat velke fajly zo SRAM...

Mozno lepsie riesenie by bolo, ak by niekto poslal ROM obohateny o mnohe
dalsie funkcie (viem, ze v Sharpackom svete kolovali ROMY doplnene napr. o
hispeed load/save, border pasy pri nahravani a pod...) a verim aj s patchmi
povodnych bugov

Feri

>Zdravim !

>Da se nekde sehnat opraveny obsah ROM pameti do originalniho SHARPA  pro
pregprogramovani a soubor .ROM do emulatoru ??

>Karban

-- 
Jak vznikl prvni mobil? Ctete rozhovor na Mobil.cz ->
http://mobil.cz/publicistika/rozhovor-rudy-krolopp030625.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: 27. června 2003 13:32
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Prispevek od Feriho

ked som robil SRAM loader na UMZE, tak sa ta chyba objavila. nie je to
problem rutiny ES, ale loadera zo SRAM, ktory nie je schopny preniest do
pamati blok s velkostou vacsou ako 32k. je to sposobene imho blbostou
programatora monitora, ktory z mne nejasnych pricin pouzil na testovanie
nuly v B priznak znamienka, preto sa neprenesie cokolvek nad 32k (0x8000
vratane)...
v UMZE som to riesil patchom, v reali sa to asi tak lahko nerozchodi - cize
SRAM ma vyznam mat len ako loader nejakeho lepsieho loadera s velkostou
mensou ako 32k. :-)
Feri

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.493 / Virová báze: 292 - datum vydání: 25.6.2003

-- 
Jak vznikl prvni mobil? Ctete rozhovor na Mobil.cz ->
http://mobil.cz/publicistika/rozhovor-rudy-krolopp030625.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: 27. června 2003 12:43
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Komunikace pres printer port...a RS232

> V cervenem AR 1988/4/ str. 138 je schema "Desky serioveho rozhrani
> pro Sharp MZ-800" s 8251. Mam to uz asi 3 roky rozestavene a porad se
> nemuzu dostat k tomu, abych to dodelal :|
>
> PS: uz jsem to skenoval, pokud je zajem, vystavim zitra na web.

Kdyby to bylo mozne naskenovat, byl bych vdecny.... Diky

Zdenek

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.493 / Virová báze: 292 - datum vydání: 25.6.2003

-- 
Jak vznikl prvni mobil? Ctete rozhovor na Mobil.cz ->
http://mobil.cz/publicistika/rozhovor-rudy-krolopp030625.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 Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 27. června 2003 10:28
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Dotaz - CRC hlavicky SRAM:

Ahoj,

pri nacitani dat ze SRAM (ROM disku) se pomoci prgu. @?HEAD (#E729h)
zjistí, zda je ve SRAM: hlavička se správným kontrolním součtem. Když
je, vrací Z=1, není-li tam, vrací Z=0.

mam nasledujici dotaz:

z jakeho bloku dat se pocita CRC v hlavicce SRAM? Z prnvich 6ti
bajtu?

Pro pripomenuti, struktura hlavicky SRAM: je:  A5 xx - delka, xx xx -
Start adr., xx xx - exec. adr. , xx xx - CRC, xx - pocet jednicek v
prvnich 7 bajtech hlavicky.
(A5 na prvni pozici znamena, ze prg. musi mit minimalne 165 bajtu)

Dalsi dotaz, o jaky CRC se jedna ? 8.bitovy CRC? 

Predem dik za radu

zelez

______________________________________________________________________
Reklama:
WWW stranky zdarma na http://www.sweb.cz

-- 
Jak vznikl prvni mobil? Ctete rozhovor na Mobil.cz ->
http://mobil.cz/publicistika/rozhovor-rudy-krolopp030625.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: 26. června 2003 6:41
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Komunikace pres printer port...

Cau Felix,
Tak to je potom uplne ina situacia - mam dojem, ze vacsina z nas tu

k Sharpu prechovava urcity nostalgicky vztah. Ja by som to osobne riesil
takto: na terminal je idealom seriove rozhranie, Sharp vsak postrada podporu
pre pracu v sieti, takze by som volil alternativu RS232+ROMDisk, to by sa
mohlo vojst na jednu dosku s asi styrmi-piatimi IC, cim chcem naznacit, ze
by stacila aj univerzalka a par vodicov. Ak by sa Ti to nechcelo stavat
uplne nanovo, Tomas pred chvilou pisal, ze jednu taku dosku ma a mozno k nej
najde aj dokumentaciu. A po ROM alebo EPROM diskoch sa porozhliadni v AR
koncom osemdesiatych rokov (vydali aj CD-verzie, tam to ide rychlejsie).
Zaplnis sice oba sloty, ale asi uz viac ani nebudes potrebovat.

O pripojeni ZIP-ky sme sa tu uz pred casom bavili, osobne nevidim
dovod, preco by IDE verzia nemala spolupracovat s IDE rozhranim - zatial to
ale podla mojich vedomosti nikto neskusal. Na druhej strane, pokial
nepotrebujes skutocne vymenne medium, asi bude CF predsa len jednoduchsim
riesenim (hluk, spotreba, rozmery,...) za porovnatelnu cenu. Jedine, co tomu
zatial chyba, je automaticke bootovanie, ale nevidim v tom problem, ak by sa
patchla ROM-ka, napr. QuickDisk je tam uz momentalne asi nadbytocny...

A ak Ti skutocne ide len o prepojenie PC a Sharpa a je Ti fuk, kolko
kabelaze by si to vyziadalo, skus sa zamysliet nad tym prepojenim, co som
spominal minule - PC LPT na Sharp tlaciaren + joystick, t.j. jeden konektor
na strane PC, tri na strane Sharpa - D0-D8 treba priviest z tlaciarne aj na
joysticky. Vsetky problemy vyriesis kabelazou (nie prilis dlhou!), vystup zo
Sharpa je podporovany priamo v ROM-ke (rutina na tlac s handshake cez ACK),
vstup treba naprogramovat. Zo strany PC je to rovnake - vystup je vlastne
tlac priamo cez BIOS (musi byt ale kompletny handshake s BUSY a ACK a
hladinove, nie impulzne), vstup je jednoduchy na par riadkov kodu - mozem
poslat zdrojaky v C.

Drzim palce pri nasadeni Sharpa do realneho zivota

Roman.

> -----Original Message-----
> From: Felix (sharpemu@pandora.cz) [SMTP:dementhor@seznam.cz]
> Sent: 25. júna 2003 22:32
> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> Subject: Re: Komunikace pres printer port...
> 
> Ja bych docela rad oba ty Sharpy pouyival k necemu rozumnemu (coz muze byt
> vec nazoru, ze ;-) - prvni a nejjdednodussi vyuziti je terminal: konzola k
> Linuxu nebo Irixu, rad bych, aby jeden sedel mezi knizkama v knihovne coby
> terminal katalogu knih... Na to by byl nejlepsi nejakej ROM disk (neco
> jako byl Rombox k Amstradum) nebo - samozrejme - autobootujici HDD nebo
> CF. I tak mi ale prime propojeni s PC pripada jako elegantnejsi reseni nez
> diskety (nebo snad na IDE pujde pripojit i ZIPka?). A kdyby byl seriovej
> port, snad by slo portovat CPC/IP (TCP/IP pro Amstrad)...
>  
> Takze co sleduju? Hledem co nejjednodussi zpusob, jak konecne zacit neco
> dostavat z PC do Sharpa, protoze bez disketovky nebo cehokoliv jinyho je
> to trochu vopruz :-|
> 
> ===FeLiX===
> 

-- 
Jak vznikl prvni mobil? Ctete rozhovor na Mobil.cz ->
http://mobil.cz/publicistika/rozhovor-rudy-krolopp030625.html
No virus found in this incoming message.
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Brázda Pavel

Od: tomas nehybka (sharpemu@pandora.cz) [tgnml@zvhs.cz]
Odesláno: 25. června 2003 22:30
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Komunikace pres printer port...

Ahoj!

Wednesday June 25 2003 14:07, Felix wrote:

 Fs> From: dementhor@seznam.cz
 Fs> To: sharpemu@pandora.cz

 Fs> Diky vsem za informace - moc jste me nepotesili... Znamena to, ze
 Fs> deska (aspon v planku zapojeni) serioveho portu neexistuje?

deska existuje, jednu vlastnim. zkusim prolezt archiv, jestli nekde 
nenajdu i schema.

Zdarec, Tomas [VSOP]

-- 
Jak vznikl prvni mobil? Ctete rozhovor na Mobil.cz ->
http://mobil.cz/publicistika/rozhovor-rudy-krolopp030625.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: 25. června 2003 14:44
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Komunikace pres printer port...

Cau Felix,
Asi mi usla pointa prepojenia PC so Sharpom. Co tym vlastne

sledujes? Ved predsa ak bude fungovat 16-bit IDE a CF-karty budu citatelne
aj zapisovatelne na PC, je prenos dat idealny (a moderne bezdrotovy ;-). Ja
som volakedy o seriovom prepojeni uvazoval, ale mala to byt akasi nahrada
pevneho disku - nieco ako GhostDisk pre Atari ST. To ale nema zmysel, ked je
tu IDE. 

K dovetku - staval som veci pre Sharp aj Atari a Commodore, ale
interoperabilita pri tak odlisnych architekturach procesora je velmi
komplikovana. To sa fakt radsej pozriet po niecom zo Spectra. Ak vazne chces
seriovy port, staci si zaobstarat Z80 SIO a pripojit ho tusim na porty
B0-B3, pomocou MAX232 vyrobis urovne RS232 a mas presne to, co sa volakedy
za nekrestanske devizy dalo original k Sharpu dokupit. Ale stale si myslim,
ze na jednorazovy alebo davkovy prenos dat je to zbytocne. (Akurat som
zahliadol mail od Pavla, zda sa, ze suhlasi...).

Maj sa a daj vediet, co chces vlastne riesit, volaco vymyslime

Roman.

> -----Original Message-----
> From: Felix (sharpemu@pandora.cz) [SMTP:dementhor@seznam.cz]
> Sent: 25. júna 2003 14:07
> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> Subject: Re: Komunikace pres printer port...
> 
> Diky vsem za informace - moc jste me nepotesili... Znamena to, ze deska
> (aspon v planku zapojeni) serioveho portu neexistuje?
> Mimochodem - nedala by se modifikovat zapojeni vyvinuta pro jine pocitace,
> jako je treba C64 nebo koneckoncu ZXS? Kdybych se v tom vyznal, nebo mel
> dost casu se to znovu zacit ucit, tak se do toho pustim sam, bohuzel jak
> to tak chodi, obziva je casove narocna...
> 
> ===FeLiX===
> 

-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.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

102

mailto:tlstak@ruv.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:tlstak@ruv.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:SMTP:dementhor@seznam.cz
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.html
http://www.avg.com


103

Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 25. června 2003 13:55
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Komunikace pres printer port...a RS232

Ahoj,
"nepotesil jste me, ani ja vas nepotesim" :)

Ale jo, deska serioveho rozhrani existuje, Sharp vyrabel MZ-8BI03
(RS232C interface), videl jsem to jen na obrazku. Tech. dokumentace
je k dispozici.
V cervenem AR 1988/4/ str. 138 je schema "Desky serioveho rozhrani
pro Sharp MZ-800" s 8251. Mam to uz asi 3 roky rozestavene a porad se
nemuzu dostat k tomu, abych to dodelal :|

pekny den
preje
zelez

PS: uz jsem to skenoval, pokud je zajem, vystavim zitra na web.
--------------------------------------------------------------

> Diky vsem za informace - moc jste me nepotesili... Znamena to, ze deska 
> (aspon v planku zapojeni) serioveho portu neexistuje?
> Mimochodem - nedala by se modifikovat zapojeni vyvinuta pro jine 
> pocitace, jako je treba C64 nebo koneckoncu ZXS? Kdybych se v tom 
> vyznal, nebo mel dost casu se to znovu zacit ucit, tak se do toho pustim 
> sam, bohuzel jak to tak chodi, obziva je casove narocna...
> 
> ===FeLiX===

______________________________________________________________________
Reklama:
Připrav se na nejpříšernější zážitek v životě na http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?
instance=46466%26url=http://www.priserky.cz

-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.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: movk (sharpemu@pandora.cz) [movk@EMAIL.CZ]
Odesláno: 25. června 2003 12:56
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Planet car - podekovani

Ke stazeni je v puvodni (prvni) zprave tohoto prispevku. A lze jej umusit na jakekoliv 
FTP.
Michal
-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.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 nehybka (sharpemu@pandora.cz) [tgnml@zvhs.cz]
Odesláno: 24. června 2003 14:30
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Planet car - podekovani

Ahoj!

Tuesday June 24 2003 09:19, movk wrote:

 ms> From: movk@email.cz
 ms> To: sharpemu@pandora.cz

 ms> Ahoj, chtel bych moc vsem podekovat ze jste nasli "PlanetCar". 
 ms> Vcera
 ms> mi prisel mail od   Miroslava Hajdy a v nem zabaleny Planet Car, 
 ms> ktery
 ms> funguje.

bude nekde vystaveny ke stazeni? muzu ho pripadne hodit na svoje ftp.

Zdarec, Tomas [VSOP]

-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.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 nehybka (sharpemu@pandora.cz) [tgnml@zvhs.cz]
Odesláno: 24. června 2003 8:30
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Komunikace pres printer port...

Ahoj!

Tuesday June 24 2003 08:04, tlstak@ruv.sk wrote:

 t> From: tlstak@ruv.sk
 t> To: sharpemu@pandora.cz

 t> - s PC sa komunikovat da, ale podla vsetkeho len jednosmerne.

na komunikaci s PC by byl nejlepsi seriovy port, coz ovsem znamena 
dalsi kartu do Sharpa :-/

 t> A este jedna vec - neexistuju tupe otazky, len ludia, ktori tupymi
 t> zostavaju, lebo sa hanbia opytat. To tvrdili uz stari Cinania.

moc hezka myslenka! bohuzel v mnoha konferencich reaguji na otazky 
velmi podrazdene :-(

Zdarec, Tomas [VSOP]

-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.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: movk (sharpemu@pandora.cz) [movk@EMAIL.CZ]
Odesláno: 24. června 2003 8:20
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Planet car - podekovani

Ahoj, chtel bych moc vsem podekovat ze jste nasli "PlanetCar". Vcera mi prisel mail od 

Miroslava Hajdy a v nem zabaleny Planet Car, ktery funguje. Neveril jsem vlastnim 
ocim. Jsem moc rad, ze se program zachoval. Hra je sice trochu neumela, ale byl to 
jeden z mych nejvetsich projetku na Sharpu - vyvoj bez tiskarny, v asembleru a 
ctvereckovanym sesitem. Ano, nejspise predlohou byl Moon Patrol. Tuto hru jsem zahledl 
nekdy v roce 1985, kdyz jsem poprve videl herni automaty. Nikdy jsem ji ale nehral.  O 
par let pozdeji me napadlo, neco podobneho udelat i na Sharpu.
 Penezite dary neposilam :-), protoze pro mne je Planet Car k 'nezaplaceni'. Jdu si 
ale registrovat emulator, abych podporil Sharpa i v dnesni dobe (a mohll znovu zkusit 
dohrat Planet Car do konce - jelikoz uz nemam puvodni zdrojaky, tak nevim kde se 
nastavuje pocet zivotu - tak to nejaky ten den asi zabere ;-) ). Jeste jednou dekuji 
vsem, kteri program nasli.  Michal
-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.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: 24. června 2003 7:04
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Komunikace pres printer port...

Cau Felix,
Skusim niektore Tvoje otazky zodpovedat:

- s PC sa komunikovat da, ale podla vsetkeho len jednosmerne. Osobne som si
na to asi pred tromi rokmi vyrobil kabel, ktorym som potom za pomoci
patchnuteho TurboCopy (Michal Kreidl odpusti...) preniesol vsetky pasky do
PC mzf formatu. Opacnym smerom (PC do Sharp) to tusim nepojde, na Z80A PIO
su jednosmerne budice - opravte ma, ak sa mylim. Volakedy sme to ale s
bratrancom vyriesili tak (Sharp + Atari), ze data spat isli po nibbloch cez
joystick, ktory je pre zmenu len vstup. Dalo by sa to mozno pouzit aj v
pripade PC (aj spriahnut oba porty a ziskat 8 bitov), ovsem na prenos dat
som vtedy vyuzil prirodzeny rychlostny gradient (PC je podstatne rychlejsie
ako Sharp) a to by sa zo strany Sharpa muselo nejak vyprogramovat cez uplny
handshake. Ak chces, cez vikend sa chystam k rodicom, kde moj Sharp
odpociva, mozem sa pozriet, ci to este niekde najdem.
- velkost VRam z Basic-u spoznas jednoducho tak, ze Ti zlyha prikaz typu
INIT "CRT:M2" alebo M4, ktore sa pokusia inicializovat hornych 32KB VRam. V
monitore to asi nepojde tak lahko, ale ak vies cosi zo strojaku, nemal by
byt problem namapovat si celu VRAM a skusit zapis a spatne precitanie
(pripadne citanie-zapis-citanie-kontrola-spatny zapis, aby si neposahal, co
tam bolo - VRamdisk a pod.). To je asi 10 byte kodu, ktory nie je problem sa
naucit. Bohuzial nemam v hlave rezimy GDG, takze sa treba pozriet do
literatury.
- zapojenie Sharp na scart je pomerne jednoducho vyriesitelne, zastav sa v
normalnom obchode s video zalezitostami a kup si redukciu scart s
kompozitnym videovstupom (zlty RCA/cinch) - taka mala cierna krabicka len o
nieco vacsia ako scart sam, potom to staci uz len prepojit a malo by
fungovat - pozri sa ale do manualu svojho TV, na ktorom scart-e kompozitne
video podporuje (napr. Sony to ma delene). Ak by si chcel taky kabel
zbastlit, pozri sa napr. do Tom's hardware collection, najdes tusim cez
www.hw.cz, alebo si jednoducho nechaj vyhladat scart pinout trebars cez
google. Zaujimaju Ta potom len zeme a kompozitne video. Pozor na prepinac na
Sharpovi, riadi rezim CB/farebne! Rozchodit to cez RGB - to si netrufam, asi
by boli problemy so synchronizaciou. Ono je aj tak obraz cez video nekonecne
lepsi ako modulovany a demodulovany...

A este jedna vec - neexistuju tupe otazky, len ludia, ktori tupymi
zostavaju, lebo sa hanbia opytat. To tvrdili uz stari Cinania.

Tak a teraz do prace. Maj sa

Roman.

> -----Original Message-----
> From: Felix (sharpemu@pandora.cz) [SMTP:dementhor@seznam.cz]
> Sent: 23. júna 2003 20:56
> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> Subject: Komunikace pres printer port...
> 
> Omlouvam se, jestli kladu tupe otazky, ale pokud jde o SHARP MZ, jsem
> zacatecnik:
> 
> - Nedalo by se s PC komunikovat prostrednictvim rozhrani pro tiskarnu (je
> vubec obousmerne)?
> - Jak poznam (nejlepe z Basicu nebo jeste lepe z Monitoru), kolik mam
> instalovane VRAM?
> - Kde bych nasel popis zapojeni kabelu k televizi SHARP <==> SCART?
> 
> A jeste jeden dotaz: Nemel by nekdo na prodej radic FDD, RAM disk, seriovy
> port nebo tak? Ja si to bohuzel sam vyrobit neumim, uz ani pajecku
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> nevlastnim...
> 
> Diky predem,
> 
> === FeLiX===
> 
> www.sweb.cz/SiliconCave
> (+fragment pripravovaneho retro portalu - vitam pripominky, flames atd...)
> 
> 
> -- 
> Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na Mobil.cz!
> <http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.html> 

-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.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: 24. června 2003 6:22
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Planet car

Myslim ze autor hry planetcar byl taktez jako ja v 80 letech uchvacen
hrou Moon Patrol na automatech. Timto bych mu chtel podekovat za
snahu
prenest tuto atmosferu i na sharpa.
Viz tento odkaz :
http://www.mame.dk/gameinfo/mpatrol/
Ales

Dne 23. červen 2003, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

> 
> Nehledal tu nekdo nahodou hru Planet car? Pokud ano, urcite bude mit radost
> z prilohy... Ovace, kvetinove nebo penezni dary jsou vitany :-)))))
> 
> Zdenek
> 
> 
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.491 / Virová báze: 290 - datum vydání: 18.6.2003
> 
> -- 
> Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
> http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.html
> 

______________________________________________________________________
Reklama:
Připrav se na nejpříšernější zážitek v životě na http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?
instance=46466%26url=http://www.priserky.cz

-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.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: rdolejsi@eurotel.cz (sharpemu@pandora.cz) [rdolejsi@eurotel.cz]
Odesláno: 23. června 2003 16:34
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: NIPOS 0.17

Zdravim,

  taky se mi podpora Peziku libi, jen jsem vyjadril neskromny nazor, ze
bude mozna lepsi podporovat libovolne stranky od E8-EF, ne jen 512k a 256k
(tech 256 navic jen od EC-EF)..
Jestli to chces ve vice konfiguracich odzkouset, MCE umoznuje v
konfiguracnim menu nastavit libovolnou velikost Peziku od 64k-512k,
souvisle od libovolneho portu Ex.
Mohu poskytnout i opravenou verzi MCE, ktera jiz korektne emuluje lo/hi
adresaci misto flip-flop flagu (maly bug, o kterem si psal v nedavnem
mailu).

R.

P.S.: Nejnovejsi MCE uz podporuje i tzv. "SimmRAM" - emulaci strankovane
pameti na Sharpu pres port E7 (az 4MB RAM po 16k blocich). Kdyby se nekdo
chtel vrtat v navrhu pripojeni Simm modulu na realnem Sharpovi, bylo by to
super.. Marek mel uz pred casem nejakou ideu, ale nejak to zapadlo.

|---------+--------------------------->
|         |           "Zdenek Adler   |
|         |           (sharpemu@pandor|
|         |           a.cz)" <zdeneka |
|         |           23.06.2003 15:39|
|         |           Odpovězte prosím|
|         |           uživateli       |
|         |           "Konference     |
|         |           "Počítač SHARP  |
|         |           MZ-800 a        |
|         |           emulátory""     |
|         |                           |
|---------+--------------------------->
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------|
  |                                                                                    
|
  |        Komu:    "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
<sharpemu@pandora.cz>                                         |
  |        Kopie:                                                                      
|
  |        Předmět: Re: NIPOS 0.17                                                     
|
  |                                                                                    
|
  |                                                                                    
|
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------|

Super Marku, take ho rad vyzkousim - konecne snad diky nemu dodelam do
emulatoru i podporu Peziku jineho nez 512 K. Jenom jedno upozorneni - Roman
mi rikal, ze 256 K Pezik by se mel nachazet od adresy E8 do adresy EC
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Zdenek

P.S.: Jak to vypada s vyvojem podpory FAT pod NIPOSem ?
 ----- Original Message -----
 From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)
 To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
 Sent: Monday, June 23, 2003 1:12 PM
 Subject: NIPOS 0.17

 Ahojte,

 Prvy krat posielam NIPOS pramo do konferencie, dufam ze nikto mi to nebude
 mat za zle. Novinkou je hlavne podpora RD PEZIK o kapacite  256 alebo
 512kB. Zatial som to odskusal iba v emulatore, ale potreboval by som
 nejakeho dobrovolnika, ktory by mi to vyskusal na realnom PEZIKovi,
 nakolko PEZIK nevlastnim (nie je potrebne mat FD ani HD, NIPOS je schopny
 prace aj so solo ramdiskom, typ PEZIK alebo SRAM. Zial, NIPOS vyzaduje
 32kB videoram, bez nej NIPOS nenastartuje).

 Majte sa pekne, tesim sa na spetnu vazbu.

 Marek.
  ----- Original Message -----
   From: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)
  To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
  Sent: Monday, June 23, 2003 12:49 PM
  Subject: ad. File system

  Ahoj,

  v konferenci Speccy (tady na Pandore) prave zuri "flame war" na tema
  File sytem pro Spectrum (viz. ukazka dole).
  Pocitam, ze neco takoveho nam nehrozi (nekdy je mensi pocet uzivatelu
  vyhodou ;)

  zdravi

  zelez

  PS: Divide je 16ti bitovy radic HDD pro Speccy
  PPS: porad jeste jsem nerozchodil svou EPROM vypalovacku, takze
  zatim zadne vysledky s testovanim noveho HDD Interface. Je na tom
  nekdo lepe ?

  -------------------------------------------------------------

  kopirovany e-mail   :

      Předmět (Subject):  Re: fs (bylo Divide TAP a Z80)
      Datum (Date):  23. červen 2003, Po 10:36
      Od (From):  MTs (speccy@pandora.cz) <mts.zxs@tiscali.cz>  přidat
  e-mail do adresáře >

      Komu (To):  Konference "ZX Spectrum" <speccy@pandora.cz>

  >Od: "Tritol (speccy@pandora.cz)" <lblaha@mistral.cz>
  >Odesláno: neděle 22.06.03 18:41:50

  >Soubor na Speccy ma trochu vic
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  >vlastnosti, nez je DOS FATxx schopna pojmout. Na snapy, tapky, gify,
  >samply a
  >ja nevim co jeste to staci, ale na klasicke "paskove" soubory ne.
  >Proto se
  >kdysi domuluvilo SFS (Spectrum File System), ale jisti lide jsou
  >megalomani
  >(zdravim Busyho :), takze napsat implementaci full SFS je horsi jak
  >podpora FAT32 :).

  Tritole (a ostatni zastanci speccyfickeho FS), ja ti (vam) garantuju,
  ze
  MS-DOS a FAT16 JE I PRO SPECCY SOUBORY PLNE POUZITELNY A Z A D N Y
  UDAJ
  O SOUBORU SE NEZTRATI. Ne nezblaznil jsem se. Hned vysvetlim:
  v DIR je pro info o souboru vyhrazeno 32 bytes, z toho 10 je ale
  uplne volnych
  (Win to pouzivaji ale to je mozne ignorovat...). A ted pozor :) tech
  info
  o souboru, ktere bychom jeste navic k tem 22 bytes potrebovali je 6
  (slovy
  SEST) bytes - start adresa, delka bez promennych, body flag, atributy
  (HSPARWED).
  Takze se to tam v pohode vleze!

  A co tim docilime? Ze muzu vzit HDD, vrazit ho do PC a OS mi to
  sezere i
  s navijakem = soubory budu mit citelne. Akorat bychom se museli
  smirit s
  tim, ze na PC by bylo mozne "pouze" cist a zapisovat. Prepisovat by
  (asi
  - nevim jiste) neslo (prepisem souboru by nejspis zmizlo tech 6 bytes
  v
  DIR). Kopirovat by slo, ovsem pouze s programem, ktery kopiruje vsech
  tech
  32 bytes s DIR.

  Dokonce i ve Win by to mohlo chodit, ony sice tech 10 bytes pouzivaji
  (podpora
  dlouhych jmen), ale kdyz pouzijeme spravnych 6 bytes (resp. ten
  klicovy
  byte, ktery urcuje, ze soubor ma dlouhe jmeno, nechali nulovy), tak
  to pobezi.

  Jeste (pro uplnost) jak na to se jmenem souboru. MS-DOS to ma takto:
  offset
  0-7 jmeno
  8-10 pripona

  No a my bychom udelali toto:
  offset
  0-9 jmeno
  10 pripona

  No a taky jsem pro FAT16. Za prve je jednodussi (pri tvorbe OS na
  Speccy)
  a za druhe kdykoliv se z ni da celkem jednoduchym zpusobem udelat
  FAT32.

  Premyslejte o tom.

  MTs

  PS: Procital jsem si ten SFS od Busyho. Je fakt skvely, ale nezlobte
  se
  na me, pro OS, ktery se musi vejit do pameti ZXS, je to rek bych
  nerealizovatelne.
  A i kdyby to nejaky maniak (to neni narazka na tebe Shreku :)
  dokazal, tak
  na PC si bez specialnich programu ani neskrtnem. My bychom se meli
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  snazit
  o lehkou prenositelnost dat a ne vymyslet furt neco noveho (viz. MDOS
  -
  kdyby byli co k cemu, tak uz tenkrat pouzili MS-DOS a FAT12 s
  upravami,
  jake jsem popsal vyse a dneska bychom nepotrebovali ani MFC ani EIM).

  ______________________________________________________________________
  Reklama:
  Za surfování po internetu dostávat odměny - to je nový
  http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=55053%26url=http://club.razdva.cz/

  --
  Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
  http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.html

 --
 Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na Mobil.cz!

 ---
 Odchozí zpráva neobsahuje viry.
 Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
 Verze: 6.0.491 / Virová báze: 290 - datum vydání: 18.6.2003

--
Poškozuje mobil vaše zdraví? Čtěte na Mobil.cz!

-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.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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115

Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 23. června 2003 12:27
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: NIPOS 0.17

Ahoj Marku,
jeste dnes to s Pezikem otestuji, zkusenosti napisu ale az ve stredu
rano (zitra nebudu mit moznost).

Preji pekny den
a diky :)

Pavel
-----------------------------
> 21.6.2003 (NIPOS 0.17)
> Ukoncena implementacia RD PEZIK, s autodetekciou medzi 256 a 512 kB (256 kB verzia 
sa predpoklada na adresach ECh..EFh). Odskusane v emulatore, treba vyskusat v reale 
kvoli instrukciam INI a OUTI. 

______________________________________________________________________
Reklama:
Jsi připraven na nejvyhodnejši surfování přes http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=
55048%26url=http://www.razdva.cz

-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.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 Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 23. června 2003 11:50
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: ad. File system

Ahoj,

v konferenci Speccy (tady na Pandore) prave zuri "flame war" na tema
File sytem pro Spectrum (viz. ukazka dole).
Pocitam, ze neco takoveho nam nehrozi (nekdy je mensi pocet uzivatelu
vyhodou ;) 

zdravi

zelez

PS: Divide je 16ti bitovy radic HDD pro Speccy
PPS: porad jeste jsem nerozchodil svou EPROM vypalovacku, takze
zatim zadne vysledky s testovanim noveho HDD Interface. Je na tom
nekdo lepe ?

-------------------------------------------------------------

kopirovany e-mail   :
 
    Předmět (Subject):  Re: fs (bylo Divide TAP a Z80) 
    Datum (Date):  23. červen 2003, Po 10:36 
    Od (From):  MTs (speccy@pandora.cz) <mts.zxs@tiscali.cz>  přidat
e-mail do adresáře >  
 
    Komu (To):  Konference "ZX Spectrum" <speccy@pandora.cz> 
     
 

>Od: "Tritol (speccy@pandora.cz)" <lblaha@mistral.cz> 
>Odesláno: neděle 22.06.03 18:41:50 

>Soubor na Speccy ma trochu vic 
>vlastnosti, nez je DOS FATxx schopna pojmout. Na snapy, tapky, gify,
>samply a 
>ja nevim co jeste to staci, ale na klasicke "paskove" soubory ne. 
>Proto se 
>kdysi domuluvilo SFS (Spectrum File System), ale jisti lide jsou 
>megalomani 
>(zdravim Busyho :), takze napsat implementaci full SFS je horsi jak 
>podpora FAT32 :). 

Tritole (a ostatni zastanci speccyfickeho FS), ja ti (vam) garantuju,
ze 
MS-DOS a FAT16 JE I PRO SPECCY SOUBORY PLNE POUZITELNY A Z A D N Y
UDAJ 
O SOUBORU SE NEZTRATI. Ne nezblaznil jsem se. Hned vysvetlim: 
v DIR je pro info o souboru vyhrazeno 32 bytes, z toho 10 je ale
uplne volnych 
(Win to pouzivaji ale to je mozne ignorovat...). A ted pozor :) tech
info 
o souboru, ktere bychom jeste navic k tem 22 bytes potrebovali je 6
(slovy 
SEST) bytes - start adresa, delka bez promennych, body flag, atributy
(HSPARWED). 
Takze se to tam v pohode vleze! 

A co tim docilime? Ze muzu vzit HDD, vrazit ho do PC a OS mi to

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zelezo@seznam.cz
mailto:(speccy@pandora.cz)
mailto:<mts.zxs@tiscali.cz>
mailto:<speccy@pandora.cz>
mailto:(speccy@pandora.cz)
mailto:<lblaha@mistral.cz>
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sezere i 
s navijakem = soubory budu mit citelne. Akorat bychom se museli
smirit s 
tim, ze na PC by bylo mozne "pouze" cist a zapisovat. Prepisovat by
(asi 
- nevim jiste) neslo (prepisem souboru by nejspis zmizlo tech 6 bytes
v 
DIR). Kopirovat by slo, ovsem pouze s programem, ktery kopiruje vsech
tech 
32 bytes s DIR. 

Dokonce i ve Win by to mohlo chodit, ony sice tech 10 bytes pouzivaji
(podpora 
dlouhych jmen), ale kdyz pouzijeme spravnych 6 bytes (resp. ten
klicovy 
byte, ktery urcuje, ze soubor ma dlouhe jmeno, nechali nulovy), tak
to pobezi. 

Jeste (pro uplnost) jak na to se jmenem souboru. MS-DOS to ma takto: 
offset 
0-7 jmeno 
8-10 pripona 

No a my bychom udelali toto: 
offset 
0-9 jmeno 
10 pripona 

No a taky jsem pro FAT16. Za prve je jednodussi (pri tvorbe OS na
Speccy) 
a za druhe kdykoliv se z ni da celkem jednoduchym zpusobem udelat
FAT32. 

Premyslejte o tom. 

MTs 

PS: Procital jsem si ten SFS od Busyho. Je fakt skvely, ale nezlobte
se 
na me, pro OS, ktery se musi vejit do pameti ZXS, je to rek bych
nerealizovatelne. 
A i kdyby to nejaky maniak (to neni narazka na tebe Shreku :)
dokazal, tak 
na PC si bez specialnich programu ani neskrtnem. My bychom se meli
snazit 
o lehkou prenositelnost dat a ne vymyslet furt neco noveho (viz. MDOS
- 
kdyby byli co k cemu, tak uz tenkrat pouzili MS-DOS a FAT12 s
upravami, 
jake jsem popsal vyse a dneska bychom nepotrebovali ani MFC ani EIM).

______________________________________________________________________
Reklama:
Za surfování po internetu dostávat odměny - to je nový http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?
instance=55053%26url=http://club.razdva.cz/

-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.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: 23. června 2003 8:34
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Planet car

Přílohy: planetcar.zip

planetcar.zip (9 kB)

Nehledal tu nekdo nahodou hru Planet car? Pokud ano, urcite bude mit radost
z prilohy... Ovace, kvetinove nebo penezni dary jsou vitany :-)))))

Zdenek

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.491 / Virová báze: 290 - datum vydání: 18.6.2003

-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.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: Ján Koštial (sharpemu@pandora.cz) [lucky62@szm.sk]
Odesláno: 23. června 2003 7:50
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZ-800 service manual & MZ-800 Technical reference manual wanted...

Taktiež som našiel jednu kópiu
SHARP MZ-800 Service Manual.

Kvalita pomerne dobrá.

Ján Koštial.
-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.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: Ján Koštial (sharpemu@pandora.cz) [lucky62@szm.sk]
Odesláno: 23. června 2003 6:59
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RAM DISK a SRAM

Přílohy: 7992.pdf

7992.pdf (129 kB)

Zdravím. 

Okrem GM Electronics majú peknú pamäť aj u SGS Thompsonovcov: 

http://eu.st.com/stonline/prodpres/memory/sram/sram_idx.htm 

V prílohe je podrobná technická špecifikácia. 
Neviem ako tá od GM, ale táto sa automaticky prepína 
do režimu s nízkou spotrebou, keď sa s ňou nepracuje. 

RAM disk so SRAM sa mi začína páčiť... 
Žiadna refresh, žiaden multiplexer... 

Jano. 

-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.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: 19. června 2003 14:07
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Nový emulátor + Nostalgia párty

Kdo by se chtěl potěšit několika málo obrázky z Nostalgia párty a stáhnout
si novou (ještě nedokončenou) verzi emulátoru, může tak učinit na
http://mz-800.aktualne.cz

Z

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.490 / Virová báze: 289 - datum vydání: 16.6.2003

-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.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: 19. června 2003 12:24
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: po letech jsem znovu zapnul Sharpa...

Nene, je to dilko jednoho kamarada-kolegy ze Sharp klubu Brno ktery si timto
zpusobem chranil sve programy (Ahoj Pavle :-))
Az tedy SHARPa oprasis, byl bych ti za tenhle testik moc vdecny - urcite ti
nepotrva dele jak 10 minut. Diky

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: <Tomas.Voltr@uhk.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, June 19, 2003 12:15 PM
Subject: Re: po letech jsem znovu zapnul Sharpa...

>
> Tak to diky za vyvedeni z bludu :-)  Uz je to vazne davno... - nicmene by
me zajimal ten vyjimecny program, ktery vyzaduje osmistovkovy mod  - nejako
Tvoje dilko ?
>
> Test bych provedl velmi rad, ale bohuze momentalne sharp i kompletni
prislusentsvi odpociva peclive zabalene v krabicich na dne sklepa a ceka na
priznivejsi dlouhe zimni vecery :-)
>
> Tom.
>
>
>
>
> Tusis Tome spatne - nemusis.... Vsechny programy co kdy byly na MZ-800
(znam
> jen jednu specialni vyjimku :-) napsany pracovaly prave pri DIP prepinaci
> nastavenem na MZ-700 rezim. Ono koneckoncu o nic neslo - je to jenom
> softwarove testovatelny prepinac. V monitoru vsak jeho nastaveni melo vliv
> tusim na to, ze se ihned po nahrani programu primapovala pamet od 0000....
>
> Zdenek
>
> P.S.: Tome, chtel bych te o neco pozadat - nemohl by jsi pro mne udelat
> takovy maly test? Jde mi jen o to, zda by jsi mohl na svem originalnim MZ
> monitoru zobrazit vsech 16 barev (staci treba v MZ Paintu namalovat
barevne
> pruhy) a vysledek mi vyfotit? Rad bych totiz seridil barvy v emulatoru
podle
> tohoto monitoru, nebot doposavad jsem je mel jen tak od oka podle
televize,
> coz nemusi byt to prave orechove... :-) Diky
>
>
> ----- Original Message ----- 
> From: <Tomas.Voltr@uhk.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Thursday, June 19, 2003 11:34 AM
> Subject: Re: po letech jsem znovu zapnul Sharpa...
>
>
> >
> > Tusim, ze MZ-800 mod je nutny mit nastaveny jen pro osmistiovkovy basic.

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
mailto:<Tomas.Voltr@uhk.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
mailto:<Tomas.Voltr@uhk.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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> >
> > TV.
> >
> > -- 
> > Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
> > http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.html
> >
>
>
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.490 / Virová báze: 289 - datum vydání: 16.6.2003
>
>
> -- 
> Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
> http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.html
>
> -- 
> Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
> http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.html
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.490 / Virová báze: 289 - datum vydání: 16.6.2003

-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.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: 19. června 2003 11:18
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZ-800 service manual & MZ-800 Technical reference manual wanted...

Zda se ze tyto dva materialy mam doma v originale.
Prodam ti je za 500,- Kc nebo vymenim za plne funkcni floppy
interface pro mz-800.
Ales
Muzes mi zavolat na 603 278 884

Dne 19. červen 2003, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

> 
> Ahojte,
> 
> rad bych se poptal, zda nekdo cirou nahodou nedisponuje originaly techto
> dokumentu:
> 
> MZ-800 service manual
> MZ-800 Technical reference manual
> 
> doslechl jsem se, ze tenkrat do CSSR byly dodany pouze 2 (!) kusy techto
> knizek (Kancl. stroje Praha a Brno), proto bych mel zajem o jejich
> oskenovani, pripadne je i rad koupim - cenu respektuji, vyvazim zlatem!
> Fotokopie sice mam, ale jsou pomerne nekvalitni (neni divu, tehdejsi kopirky
> za moc nestaly...)
> 
> Zdenek
> 
> 
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.490 / Virová báze: 289 - datum vydání: 16.6.2003
> 
> 
> -- 
> Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
> http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.html
> 

______________________________________________________________________
Reklama:
Nový Contactel Bonus Club  - výhodný dial-up se vším všudy 
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=55050%26url=http://club.razdva.cz/

-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.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: 19. června 2003 11:16
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: po letech jsem znovu zapnul Sharpa...

Tak to diky za vyvedeni z bludu :-)  Uz je to vazne davno... - nicmene by me zajimal 
ten vyjimecny program, ktery vyzaduje osmistovkovy mod  - nejako Tvoje dilko ?
 
Test bych provedl velmi rad, ale bohuze momentalne sharp i kompletni prislusentsvi 
odpociva peclive zabalene v krabicich na dne sklepa a ceka na priznivejsi dlouhe zimni 
vecery :-)
 
Tom.
 
 
 

Tusis Tome spatne - nemusis.... Vsechny programy co kdy byly na MZ-800 (znam
jen jednu specialni vyjimku :-) napsany pracovaly prave pri DIP prepinaci
nastavenem na MZ-700 rezim. Ono koneckoncu o nic neslo - je to jenom
softwarove testovatelny prepinac. V monitoru vsak jeho nastaveni melo vliv
tusim na to, ze se ihned po nahrani programu primapovala pamet od 0000....

Zdenek

P.S.: Tome, chtel bych te o neco pozadat - nemohl by jsi pro mne udelat
takovy maly test? Jde mi jen o to, zda by jsi mohl na svem originalnim MZ
monitoru zobrazit vsech 16 barev (staci treba v MZ Paintu namalovat barevne
pruhy) a vysledek mi vyfotit? Rad bych totiz seridil barvy v emulatoru podle
tohoto monitoru, nebot doposavad jsem je mel jen tak od oka podle televize,
coz nemusi byt to prave orechove... :-) Diky

----- Original Message ----- 
From: <Tomas.Voltr@uhk.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, June 19, 2003 11:34 AM
Subject: Re: po letech jsem znovu zapnul Sharpa...

>
> Tusim, ze MZ-800 mod je nutny mit nastaveny jen pro osmistiovkovy basic.
>
> TV.
>
> -- 
> Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
> http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.html
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.490 / Virová báze: 289 - datum vydání: 16.6.2003

-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.html

-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.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
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 19. června 2003 10:57
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: po letech jsem znovu zapnul Sharpa...

Tusis Tome spatne - nemusis.... Vsechny programy co kdy byly na MZ-800 (znam
jen jednu specialni vyjimku :-) napsany pracovaly prave pri DIP prepinaci
nastavenem na MZ-700 rezim. Ono koneckoncu o nic neslo - je to jenom
softwarove testovatelny prepinac. V monitoru vsak jeho nastaveni melo vliv
tusim na to, ze se ihned po nahrani programu primapovala pamet od 0000....

Zdenek

P.S.: Tome, chtel bych te o neco pozadat - nemohl by jsi pro mne udelat
takovy maly test? Jde mi jen o to, zda by jsi mohl na svem originalnim MZ
monitoru zobrazit vsech 16 barev (staci treba v MZ Paintu namalovat barevne
pruhy) a vysledek mi vyfotit? Rad bych totiz seridil barvy v emulatoru podle
tohoto monitoru, nebot doposavad jsem je mel jen tak od oka podle televize,
coz nemusi byt to prave orechove... :-) Diky

----- Original Message ----- 
From: <Tomas.Voltr@uhk.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, June 19, 2003 11:34 AM
Subject: Re: po letech jsem znovu zapnul Sharpa...

>
> Tusim, ze MZ-800 mod je nutny mit nastaveny jen pro osmistiovkovy basic.
>
> TV.
>
> -- 
> Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
> http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.html
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.490 / Virová báze: 289 - datum vydání: 16.6.2003

-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.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: 19. června 2003 10:34
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: po letech jsem znovu zapnul Sharpa...

Tusim, ze MZ-800 mod je nutny mit nastaveny jen pro osmistiovkovy basic.
 
TV.

-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.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: Felix (sharpemu@pandora.cz) [dementhor@seznam.cz]
Odesláno: 19. června 2003 10:32
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Pera do plotteru

Nazdárek.

Předpokládám, že už se to tady někdy určitě řešilo - ale to jsem tu ještě nebyl :-) 
Právě jsem se stal hrdým majitelem druhého Sharpa (821) a také plotteru MZ-1P16. Na 
stránkách páně Adlera jsem se dočetl návod pro oživení per, nicméně by mě zajímalo, 
zda existují i jiné možnosti náhrady - navíc se zdá, že identická pera se používají i 
v mém "novém" plotteru Commodore 1520 (podle všeho se stejný mechanismus používal i v 
plotterech od Atari či Tandy).

Budu vděčný za jakýkoliv tip...

Díky

    ===FeLix=== 
-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.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: 19. června 2003 10:27
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZunity RIP

Nejprve se musím omluvit za chybnou diakritiku v kódování mé 
předchozí odpovědi.

> Ok. PÖiznívím, e jsem nedokízal dosud na strínky dostat jakřkoli 
Ok. Přiznávám, že jsem nedokázal dosud na stránky dostat jakýkoli 
použitelné informace a asi k tomu v nejblišší době ani nedostanu.

Tvůj krok chápu a stránky okamžitě zruším.
Předpokládám, že asi ani nechceš abych ponechal tvou pvodní verzi, 
take ji zruším taky.
Asi zruším i Stahovací centrum...

Mirek

Když už reaguju podruhé, tak to i trochu rozvedu:
- zajímalo by mě, co ti to ti zahraniční SHARPisté píšou a proč to 
nenapsali i mě? Co znamená, že se podivují?
- přiznávám že se mi nepodařil ani zlomek z toho, co jsem chtěl:
 - přenést všechny informace z původní verze MzUnity
 - přenést všechny informace ze stahovacího centra
 - rozšířit nabídku souborů ke stahování
 - umožnit uživatelům přispívat k obsahu (to mě štve nejvíc, protože 
jsem na tom nejvíc pracoval a nakonec to ani nezprovoznil)
  - napsat článek o rozhraní MZ-IDE, o návštěvě Nostalgia Party o 
struktuře formátu MZF

Nakonec to dopadlo tak, že jsem akorát udělal odkazy na Zdeňkovi 
články, přičemž komentáře stejně nikdo nepsal, celková informační 
hodnota MzUnity se snížila atd... Nakonec to vypadá na vytunelování 
Zdeňkových stránek, že? Akorát se souhlasem... Plánovaný překlad do 
angličtiny se totiž nekonal... :-(

Navíc tohle je pracovní verze, akorát jsem si neuvědomil, že mi tam 
budou chodit lidi... Uznávám, že už dneska opravdu nemá MzUnity co 
nabídnout.

Možná někdy vytvořím nějakou stránku s podobnou tématikou, akorát už 
se nebude jmenovat MzUnity, ale zveřejním ji, až bude úplně hotová :-I

> Zdravím všechny sharpisty!
> Po velmi dlouhé době přispívám do této konference, tentokrát bohužel
> s nepříjemnou zprávou. Chtěl bych tímto požádat Mirka Hajdu o 
stažení
> stránek MZunity z dosahu internetových prohlížečů. Činím to takto
> veřejně, abych předešel jakýmkoliv dohadům. V poslední době mě
> kontaktují mí (zejména zahraniční) sharpističtí přátelé a podivují 
se
> nad stavem stránek. MZunity byly svého času jediné, které se 
věnovaly
> výhradně MZ-800 a kromě informací nabízely i software (vzpomeňte na
> spor s firmou BBG, která stále existuje...). Mimo jiné zde byla
> uveřejněna první verze Zdeňkova Win-emulátoru :-).
> Dnešní podoba stránek již nikomu, bohužel, nemá co nabídnout a proto
> jsem se rozhodl k výše uvedenému kroku. Snad jen poprosím, zda by 
byl
> Zdeněk tak hodný a přesunul vše, co je použitelné (rozhovory, tuším
> nějaká shémata a popisy) na své stránky, aby to bylo zachováno.
> Velmi vám fandím s novými hardwarovými aktivitami a pozdravuji
> "starou gardu" Zdeňka, Marka a Feriho. 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:bomi@centrum.cz
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> 
> Pavel Vaněk

> Od: "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)"  <zdeneka@seznam.cz>
> Komu: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory""  
<sharpemu@pandora.cz>
> Datum: Wed, 18 Jun 2003 14:04:45 +0200
> Předmět: Re: MZunity RIP
> 
> Ahojte,
> docela nerad se do toho vmesuji, ale prislo mi to tak nejak krute 
stazeni
> celych stranek MZUNITY - myslim ze i Mirek jim obetoval hodne casu 
(mozna ne
> po strance obsahove, ale spise te funkcni) a snad si nezaslouzi aby
> zanikly...

Díky za podporu...

> Kazdopadne pokud si to bude prat jak Pavel, tak i Mirek - rad 
prenesu
> vsechny informace ktere nejsou duplicitni na moje stranky. 
Stahovaciho
> centra by podle mne take bylo skoda - podle mne doposud bylo 
nejrozsahlejsim
> zdrojem programu pro Sharpa a obavam se, ze pokud by se zrusilo, 
dostali
> bychom se tak o tri roky zpet kdy se po internetu jen horko tezko 
shanely
> programy ci hry pro MZ-800....

Tak Stahovací centrum zatím nechám... Pošlu nějaké ty informace z 
MzUnity, pokud je ještě nemáš...

> Ted trochu z jineho soudku - kdyby byl zajem, mohu uvolnit posledni 
(zatim
> nedokoncenou) verzi emulatoru. Posledni zmeny jsou nasledujici:
> 
> Zdenek
> 

Já chci! Těším se na avizovanou změnu vzhledu v souvislosti s 
jubilejní verzí 100 :-)

> Od: "Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)"  <judeware@volny.cz>
> Datum: Wed, 18 Jun 2003 14:35:09 +0200
> Předmět: Re: MZunity RIP
>
> Doufám, že zdrojáky stránek zůstanou někde archivovány. Byly 
vytvořeny celkem solidně, mají historickou hodnotu (tuto poznámku 
směřuju i na M. Hajdu). Nemám rád, když se likviduje něco, co mělo 
smysl a zabralo lidem čas (platí globálně).
> Petr de Zviqov

Pokud vím, Zdeněk už zdrojáky předchozí verze MzUnity má. Kromě toho 
Pavel Vaněk na ně má jako autor výhradní právo, takže se ptejte jeho.

Jsem ochotný poskytnout zdrojáky Stahovacího centra a nové testovací 
verze MzUnity, pokud bude mít někdo zájem. Pište na mail.

Mirek

--------------------
VÝSTAVA STANŮ expedičních i rodinných, spacákové ležení. 19. - 22. června, Výstaviště 
Holešovice. Více na
http://user.centrum.cz/redir.php?url=http://www.holan.cz
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-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.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: 19. června 2003 10:16
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: MZ-800 service manual & MZ-800 Technical reference manual wanted...

Ahojte,

rad bych se poptal, zda nekdo cirou nahodou nedisponuje originaly techto
dokumentu:

MZ-800 service manual
MZ-800 Technical reference manual

doslechl jsem se, ze tenkrat do CSSR byly dodany pouze 2 (!) kusy techto
knizek (Kancl. stroje Praha a Brno), proto bych mel zajem o jejich
oskenovani, pripadne je i rad koupim - cenu respektuji, vyvazim zlatem!
Fotokopie sice mam, ale jsou pomerne nekvalitni (neni divu, tehdejsi kopirky
za moc nestaly...)

Zdenek

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.490 / Virová báze: 289 - datum vydání: 16.6.2003

-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.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: 19. června 2003 10:09
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: po letech jsem zapnul Sharpa...

- s tou cernou obrazovkou je to skutecne jasne, staci prepnout DIP switch do
MZ-700 pozice. Pri pohledu zezadu je to tusim hed ten vlevo, ma byt prepnuty
smerem nahoru. S timto dotazem uz mne bombardovala i spousta lidi
pouzivajicich emulator kteri si prozirave v jeho Setupu nastavili mod 800
(pres upozorneni, ze MZ-700 je default) a potom se divili, ze jim vetsina
programu nechce fungovat :-))
- prenest soubory jde i rovnou z magnetofonu pripojeneho ke zvukove karte
PC, staci jen celou pasku prehrat do WAV souboru (44100 Hz, 8 bitu, mono
!) - v emulatoru se pak jen spusti Format convertor, ktery z onoho WAVu
vyseparuje soubory MZF....

Zdenek

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.490 / Virová báze: 289 - datum vydání: 16.6.2003

-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.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: Petr Diblík (sharpemu@pandora.cz) [petr.diblik@EMAIL.CZ]
Odesláno: 18. června 2003 14:19
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: po letech jsem zapnul Sharpa...

Ahoj,

po letech sem vytahnul a zapnul svuj prvni pocitac (tusite spravne, je to MZ-800 :)) a 
ne vsechno fungovalo, jak by melo. Tak bych se vas zkusenejsich chtel zeptat na par 
veci.

Nejvic sem byl zklamanej z toho, ze 90% programu nechodilo. Projevovalo se to 2 
zpusobama:
- pocitac se sam restartoval behem nahravani, pricemz magnetofon se nezastavil
- po skonceni nahravani naskocila cerna obrazovka, magnetofon se zastavil a dal nic
Muzou za to stary pasky? Nebo v nekterych pripadech muze byt na vine to, ze program je 
pro Basic a ja ho nahravam bez nej (jak to mam poznat)? Nebo treba muze byt problem i 
nekde jinde? A jak se to da resit?

Dal bych vas chtel poprosit o radu, jak nejlip dostat jednu konkretni hru (Pengo) z 
kazety do PC do emulatoru.

Diky za jakoukoliv pomoc!

Petr

P.S.: Stranek MZUNITY je skoda... :(

________________________________________________________________________________
Můžete ZDARMA posílat SMS na všechny operátory! Komfortně, bez reklamy, 770 znaků, 
historie odeslaných SMS a tvorba adresáře.Podívej se na http://www.mobilbonus.cz !!!

-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.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: 18. června 2003 13:05
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZunity RIP

Ahojte,
docela nerad se do toho vmesuji, ale prislo mi to tak nejak krute stazeni
celych stranek MZUNITY - myslim ze i Mirek jim obetoval hodne casu (mozna ne
po strance obsahove, ale spise te funkcni) a snad si nezaslouzi aby
zanikly...
Kazdopadne pokud si to bude prat jak Pavel, tak i Mirek - rad prenesu
vsechny informace ktere nejsou duplicitni na moje stranky. Stahovaciho
centra by podle mne take bylo skoda - podle mne doposud bylo nejrozsahlejsim
zdrojem programu pro Sharpa a obavam se, ze pokud by se zrusilo, dostali
bychom se tak o tri roky zpet kdy se po internetu jen horko tezko shanely
programy ci hry pro MZ-800....
Ted trochu z jineho soudku - kdyby byl zajem, mohu uvolnit posledni (zatim
nedokoncenou) verzi emulatoru. Posledni zmeny jsou nasledujici:

13.4.2003
- V debuggeru pridano zobrazeni stavu CTC8253 vsech jeho citacu, predvoleb a
nastavenych modu

14.4.2003
- Opet opraveno chovani citace/casovace 8253 - spravnou rychlosti uz hraje
Flappy, Opening 800
- jdou slyset vsechny zvuky ve hrach Nakamoto a Hlipa
- hry Green Beret a Galao uz se na zacatku nezasekavaji
- v BASICu pri hrani hudby byl odstraneny rusivy brum

15.4.2003
- Pridana jedna nedokumentovana vlastnost zvukoveho cipu SN76489, sice
neznam program na MZ ktery by ji vyuzival, ale co kdyby...

16.4.2003
- Umozneno mapovani numericke klavesnice pro psani cislic. Mapovany jsou i
klavesy /*-+. (z toho * a + jsou emulovany tak, jako kdyby na MZ byly
stisknuty zaroven se SHIFTem). Pro spravnou funkci je treba mit zapnuty
NumLock.

22.4.2003
- Dalsi snad jiz finalni upravy 8253

24.4.2003
- Kvuli hre Manik Panik (ktera zahadne nefunguje ani na mem SHARPovi) jsem
pri cteni portu E008 v 700 modu nastavil bity 1-6 do log.1

25.4.2003
- Upraven zapis do WAV souboru z Format convertoru a z VCMT tak aby byl
korektni (jednotka MMSYSTEM - pres TWaveStream)

15.5.2003
- Pridana emulace HDS systemu pro podporu disket 1,44MB a 1,2MB - zatim
pouze pro cteni

18.5.2003
- U instrukce EI bylo pridano nulovani priznaku INTACK, nove tak funguje hra
DIZZY1 - jeste overit zda to nezpusobi potize u jinych programu!

20.5.2003
- doplnen zapis na FDD i v modu HDS
- odstranena chyba z drivejska kdy pri vicenasobnem zapisu se skoncilo uz o
sektor drive (BASIC spatne ukladal delsi soubory)

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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2.6.2003
- prvni pokus o Japonskou lokalizaci

3.6.2003
- Opraveno zobrazeni mapovani pameti v debuggeru (mod 700)
- Opravena emulace FDD, nyni uz Lemmings funguji i s hesly...

4.6.2003
- Odstraneny duplicitni switche pro mapovani pameti (HROM-EROM,CGRAM-VRAM),
opet mirna uprava MZS formatu (mensi o 2B)
- Opravena chyba pri nacitani MZS ulozeneho v modu 320x200 pokud jsme zrovna
v modu 640x200 a naopak

5.6.2003
- Opravena chyba kdy CTC0 i pri aktivnim GATE cital dal a mohl tedy i
generovat preruseni - uz funguje BOOT z BASICu (MDS-MZ800, program MASTER)
od P.K.

Zdenek

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.490 / Virová báze: 289 - datum vydání: 16.6.2003

-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.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: 18. června 2003 12:19
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZunity RIP

Ok. PÖiznívím, e jsem nedokízal dosud na strínky dostat jakřkoli 
pouitelnř informace a asi k tomu v nejblií§ dobŠ ani nedostanu.

Tvj krok chípu a strínky okamitŠ zruí§m.

PÖedpoklídím, e asi ani nechceí abych ponechal tvou pvodn§ verzi, 
take ji zruí§m taky.

Asi zruí§m i Stahovac§ centrum...

Mirek

> Od: "Pavel VanŠk (sharpemu@pandora.cz)"  <VanekPavel@seznam.cz>

> Komu: "Konference "Poĺ§taĺ SHARP MZ-800 a emulítory""  
<sharpemu@pandora.cz>

> PÖedmŠt: MZunity RIP

> 

> Zdrav§m víechny sharpisty!

> Po velmi dlouhř dobŠ pÖisp§vím do třto konference, tentokrít bohuel

> s nepÖ§jemnou zprívou. ChtŠl bych t§mto poídat Mirka Hajdu o 
staen§

> strínek MZunity z dosahu internetovch prohl§eĺ. ľin§m to takto

> veÖejnŠ, abych pÖedeíel jakmkoliv dohadm. V posledn§ dobŠ mŠ

> kontaktuj§ m§ (zejmřna zahraniĺn§) sharpistiĺt§ pÖítelř a podivuj§ 
se

> nad stavem strínek. MZunity byly svřho ĺasu jedinř, kterř se 
vŠnovaly

> vhradnŠ MZ-800 a kromŠ informac§ nab§zely i software (vzpomeěte na

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:bomi@centrum.cz
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> spor s firmou BBG, kterí stíle existuje...). Mimo jinř zde byla

> uveÖejnŠna prvn§ verze Zdeěkova Win-emulítoru :-).

> Dneín§ podoba strínek ji nikomu, bohuel, nemí co nab§dnout a proto

> jsem se rozhodl k víe uvedenřmu kroku. Snad jen popros§m, zda by 
byl

> ZdenŠk tak hodn a pÖesunul víe, co je pouitelnř (rozhovory, tuí§m

> nŠjakí shřmata a popisy) na svř strínky, aby to bylo zachovíno.

> Velmi vím fand§m s novmi hardwarovmi aktivitami a pozdravuji

> "starou gardu" Zdeěka, Marka a Feriho. 

> 

> Pavel VanŠk

> 

> P.S. Na disku jsem naíel pÖekladaĺ jazyka C pro Sharpa napsan v

> JavŠ. DŠlal jsem to na vejíce jako nŠjakou semestrílku. Pos§lím to v

> pÖ§loze (pro inspiraci a pro zasmín§ :-).

> 

-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.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 Vaněk (sharpemu@pandora.cz) [VanekPavel@seznam.cz]
Odesláno: 18. června 2003 8:32
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: MZunity RIP

Přílohy: i798.zip

i798.zip (84 kB)

Zdravím všechny sharpisty!
Po velmi dlouhé době přispívám do této konference, tentokrát bohužel
s nepříjemnou zprávou. Chtěl bych tímto požádat Mirka Hajdu o stažení
stránek MZunity z dosahu internetových prohlížečů. Činím to takto
veřejně, abych předešel jakýmkoliv dohadům. V poslední době mě
kontaktují mí (zejména zahraniční) sharpističtí přátelé a podivují se
nad stavem stránek. MZunity byly svého času jediné, které se věnovaly
výhradně MZ-800 a kromě informací nabízely i software (vzpomeňte na
spor s firmou BBG, která stále existuje...). Mimo jiné zde byla
uveřejněna první verze Zdeňkova Win-emulátoru :-).
Dnešní podoba stránek již nikomu, bohužel, nemá co nabídnout a proto
jsem se rozhodl k výše uvedenému kroku. Snad jen poprosím, zda by byl
Zdeněk tak hodný a přesunul vše, co je použitelné (rozhovory, tuším
nějaká shémata a popisy) na své stránky, aby to bylo zachováno.
Velmi vám fandím s novými hardwarovými aktivitami a pozdravuji
"starou gardu" Zdeňka, Marka a Feriho. 

Pavel Vaněk

P.S. Na disku jsem našel překladač jazyka C pro Sharpa napsaný v
Javě. Dělal jsem to na vejšce jako nějakou semestrálku. Posílám to v
příloze (pro inspiraci a pro zasmání :-).

______________________________________________________________________
Reklama:
Stydím se ho vytáhnout! A jaký je váš důvod vyměnit svůj telefon za nový? 
Nokia 6610 již od 6977 Kč. http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=55238%
26url=http://www.oskarmobil.cz/handsets/hs_view1.php3?nob=1&lang=cz&hs_id=55&ii=1
-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.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: Felix (sharpemu@pandora.cz) [dementhor@seznam.cz]
Odesláno: 17. června 2003 11:29
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Pera do plotteru

Nazdárek.

Předpokládám, že už se to tady někdy určitě řešilo - ale to jsem tu 
ještě nebyl :-) Právě jsem se stal hrdým majitelem druhého Sharpa (821) 
a také plotteru MZ-1P16. Na stránkách páně Adlera jsem se dočetl návod 
pro oživení per, nicméně by mě zajímalo, zda existují i jiné možnosti 
náhrady - navíc se zdá, že identická pera se používají i v mém "novém" 
plotteru Commodore 1520 (podle všeho se stejný mechanismus používal i v 
plotterech od Atari či Tandy).

Budu vděčný za jakýkoliv tip...

Díky

     ===FeLix===

-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.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 Porteš (sharpemu@pandora.cz) [portes@post.cz]
Odesláno: 15. června 2003 13:59
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Hledá se: Planet Car

Planet Car existoval! Vlastnoručně jsem to hrál, autíčko zkřížené s tankem jede zleva 
doprava a skáče přes překážky. Zkuste pátrat dál, Planet Car podle mě nemůže být v 
propadlišti dějin.
-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.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 Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 13. června 2003 13:51
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: pomoc

Nazdar,

Mám jednu otázočku - týka sa paliet v rezime 320x200 16 farieb.
Dajú sa na MZ-800 v danom reľime nastavit vsetky palety na čiernu?
----------------------------------

______________________________________________________________________
Reklama:
Za surfování po internetu dostávat odměny - to je nový http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?
instance=55053%26url=http://club.razdva.cz/

-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.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: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [jarspa@atlas.cz]
Odesláno: 11. června 2003 21:46
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Hledá se: Planet Car

Tak nevím; domnívám se, že hra pod tímto názvem neexistuje, resp. nebyla v
"běžném" oběhu. Snad nejobsáhlejší knihovnu šarpáckých programů měl pražský
Sharp Club při 602.ZO Svazarmu. Sáhl jsem až na dno šuplíku s různými
šapráckými písemnostmi a zde objevil dva třináctilistové svazky A4
oboustranně popsané se seznamem programů, stav k 1.4.1991, jeden nadepsaný
GREGOR Josef (asi archivář klubu) a druhý Soukromá sbírka Libora Jeřábka
(ten byl vedoucím Sharp Clubu 602). Pozorně jsem prolistoval oba fascikly,
ale Planet Car jsem v nich nenašel.

Jára Špaček

----- Original Message ----- 
From: "Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz)" <bomi@centrum.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, June 11, 2003 12:27 PM
Subject: Hledá se: Planet Car

>
> Nemáte někdo hru Planet Car? (byl jsem požádán přes knihu návštěv...)
>
> A ještě: Máte někdo funkční verzi hry Laser Squad? Tím funkční myslím,
> ve které je možné i střílet ze střelných zbraní...
>
> Bomi
>
> ----------------------------------
> Nechcete dostávat e-mail od Špidly?
http://http://o.centrum.cz/clanek.phtml?id=121.html
>
>
>
>
> -- 
> Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu Mobil.cz ->
> http://www.mobil.cz/poradna
>
>

-- 
Poskozuje mobil vase zdravi? Ctete na Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/testy_a_srovnani_mt/tabulkysar030610.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: 11. června 2003 11:56
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Hledá se: Planet Car

Tak abych byl přesnější budu citovat:

Ahoj vsem. Kdysi davno (asi 1986) jsem v zapalu naprogramoval mensi
hru na Sharpu v asembleru. Jmenovala se "Planet Car". V teto dobe me
ani nenapadlo, ze je k necemu dobre zalohovat si zdrojaky (proc taky,
kdyz kazeta stala 105,- Kcs). Dneska jiz Sharpa nemam, ale strasne rad
bych de podival, co jsem to tenkrat napsal. Nema prosim Vas nekdo tuto
hru (v emulatoru nebo jako mz soubory ci waw - byla slozena ze tri
casti loader, menic znakoveho generatoru a vlatni hra). Moc diky. Michal

bohuzel vic neuvedl, takze nevím, z ktere je oblasti republiky a
tak... Třeba si ze mě udělal jenom srandu?? :-)

Bomi

______________________________________________________________
> Od: "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)"  <zdeneka@seznam.cz>
> Komu: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
<sharpemu@pandora.cz>
> Datum: Wed, 11 Jun 2003 12:32:59 +0200
>
> Teda Planet Car, to mi fakt nic nerika - jses si jisty, ze to
existovalo pro
> Sharpa? Prip. bylo to ve strojaku, nebo BASIC ?
> 
> Zdenek
> 

----------------------------------
Nechcete dostávat e-mail od Špidly? http://http://o.centrum.cz/clanek.phtml?id=
121.html

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/poradna
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 11. června 2003 11:33
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Hledá se: Planet Car

Teda Planet Car, to mi fakt nic nerika - jses si jisty, ze to existovalo pro
Sharpa? Prip. bylo to ve strojaku, nebo BASIC ?

Zdenek

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.488 / Virová báze: 287 - datum vydání: 5.6.2003

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/poradna
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 11. června 2003 11:27
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Hledá se: Planet Car

Nemáte někdo hru Planet Car? (byl jsem požádán přes knihu návštěv...)

A ještě: Máte někdo funkční verzi hry Laser Squad? Tím funkční myslím,
ve které je možné i střílet ze střelných zbraní...

Bomi

----------------------------------
Nechcete dostávat e-mail od Špidly? http://http://o.centrum.cz/clanek.phtml?id=
121.html

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/poradna
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: radomir.drapal@mujweb.cz (sharpemu@pandora.cz) [radomir.drapal@mujweb.cz]
Odesláno: 4. června 2003 11:41
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Statni sponzoring nasich aktivit :)

No, nejsem proti, jenom bych rad upozornil, ze danovy zaklad NENI dan.
Danovy zaklad je castka, ze ktere se dan vypocitava (jednoduse zisk minus
naklady) - takze 10% danoveho zakladu nerovna se 10% dane. Vzite slovni
spojeni "odepsat si to z dani" je silne zavadejici, ve skutecnosti
odepisujete z danoveho zakladu - ktery je cca 5x vyssi (rozlisujme dan a
ruzne socialni poplatky), nez nasledna dan. Hodne zjednodusene,  pokud napr.
date 10 Kc na charitu, tak vam to cca o 2 Kc snizi dan - takze vas cisty
prijem to nesnizi o 10 Kc, ale jenom o 8. Zapomente na to, ze by stat neco
sponzoroval :-)).

Radomir Drapal

----- Original Message -----
From: "Kleibl Milan (sharpemu@pandora.cz)" <kleibl@cmcredit.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, June 04, 2003 9:32 AM
Subject: Statni sponzoring nasich aktivit :)

>
> Cus lidi,
> po Nostalgia Párty'03 jsem bilancoval (a tesknil po tisicovce,
> kterou jsem pujcil PLATARImu na usporadani budejovicke PLATARIADY ;) )
> a napadlo me, ze by nam tu pristi
> a vlastne kterekoliv dalsi akce a aktivity mohl jednoduse zasponzorovat
stat!
> Kazdym rokem platime dane, ktere jdou "neznamo kam".
> Podle zákona 83/1990 Sb. z 27. března 1990 o sdružování občanů si muzeme
zalozit
> obcanske sdruzeni*, kteremu kazdorocne muzeme venovat 10% ze sveho
danoveho zakladu,
> to znamena, ze tuto castku zaplatime tak nebo tak na danich,
> ale je to tech 10% o kterych si muzeme rozhodnout kam pujdou.
> Uz existuje neco podobneho http://www.progamers.cz/ (sponzoruji gmeseni na
PC).
> Musime na to byt minimalne tri, (mohl bych sice o to pozadat kamarady,
> ale radeji bych byl, kdyby se na necem takovem podilelo co nejvic
> lidi z oboru s konstruktivnim a kritickym uhlem pohledu :)
>
> Cekam jakekoliv nazory a co nejvetsi konstruktivni kritiku :)
> Milan
>
> *(na http://www.mvcr.cz/agenda/labyrint/sdruzenx.html je navod jak  na
to.),
>
> --
> Eurotel spousti placene textovky! ->
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
>
>

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/poradna
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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. června 2003 11:02
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[3]: strategie okolo prototypu 16bit IDE

Dobrý den,
4. června 2003, 9:38:44, napsal jste:

Mam dotaz proc pouzivate DivIde kdyz existuje jeste jednoduzsi deska
od PVL stoji kolem 200.- kc je malicka..
falcen99
PŽspc> Ahoj,
PŽspc> mam pro Vas nekolik novinek:

PŽspc> - na svych boardech 386 jsem nasel celkem 19 ks cipu F543 (par je i v
PŽspc> provedeni SMD)
PŽspc> - v prodejnach v Praze se mi zatim nepodarilo tento IO sehnat
PŽspc> - konektory "Samice 50" lze celkem snadno ziskat ze starych MBoardu
PŽspc> samce 50 prodavaji.
PŽspc> - v nekterych bazarech prodavaji kratke SIMMy za 5 Kc/kus :))
PŽspc> - paralelne s praci na Petrove radici HDD se pokousim pripojit k
PŽspc> Sharpu i ZX radic P.Cimbala (Ziloga) - DivIDE
PŽspc> foto na : http://home.tiscali.cz:8080/zelez/

PŽspc> ahoj Pavel

PŽspc> PS:
PŽspc> Zilog mel par podnetu k nasi verzi 16 bit radice. Jelikoz nejsem
PŽspc> "hardwerista", posilam to sem:

PŽspc> Zilog pise:
PŽspc> ...
PŽspc> nemuzete pustit Z80kove /wr a /rd primo do HDD, pri 16bit zapisu disk
PŽspc> prebira kazdy druhy cyklus, a zapisuje pri nem soucasnou i minule
PŽspc> latchovanou hodnotu preci.

PŽspc> Nehlede k tomu, primym propojenim /wr a /rd na disk vam opet nebudou
PŽspc> chodit zadne westerny, a disky, s kterymi to pujde, zacnete pocitat
PŽspc> na prstech 1 ruky. Disk NENI projektovan k tomu, aby do nej vedla
PŽspc> komplet sbernice, a cyklus se aktivoval /cs0 ! Kdybyste videli, co
PŽspc> disk pri aktivaci /cs0 dela, takto byste ho takhle asi netrapili ;).
PŽspc> V podstate 'nabihaji' vnitrnosti jeho sbernicovych budicu, ktere jsou
PŽspc> jinak v klidu. Nejlepsi je drzet disku aktivaci porad, a moderovat
PŽspc> signaly /wr a /rd (tak to dela jedine divide). A kdyz uz aktivovat
PŽspc> pres /cs0, tak ale tento signal MUSI predchazet sestupnym hranam na
PŽspc> /wr i /rd, tj. nemuze byt z nich odvozovan epromkou. Leda tak z
PŽspc> adresy, kterou z80 dava v predstihu.
PŽspc> ....
PŽspc> Prosim Petre, neber to jako utok na Tvou verzi radice,
PŽspc> ale jako namet do diskuse.
PŽspc> Jde nam prece vsem o stejnou vec !

PŽspc> bye
PŽspc> zelez
PŽspc> -------------------------------------------------------------------

>> 
>> Priamy konektor do MZ slotu sa dá ľahko vyrobiť z obojstranného cuprextitu - pred 
kreslením ho treba párkrát zastrčiť do MZ slotu, aby sa naň odtlačili stopy po 
kontaktoch, potom už neni problém
>> to presne obkresliť roztokom kolofónie v liehu.
>> 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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>> 40-pinový IDE samec sa dá relatívne lacno kúpiť v GM Electronic.
>> 
>> Marek.
>> 
>> P.S. Po otestovaní navrhujem integrovať IDE aspoň s RAMdiskom, krátkych SIMMov je 
plno v 386 a starších 486...
PŽspc> -------------
>>>   Mám jen jeden (zatím) obvod F543 Signetic, přesně takový jako na
PŽspc> obrázku od Pavla Ž. Epromek  řady 27xxx mám spoustu (od 2732 do
PŽspc> 27512).

PŽspc> ______________________________________________________________________
PŽspc> Reklama:
PŽspc> Dial-up nezemřel - s Contactel Bonus Clubem ožívá jako nikdy 
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=55051%26url=http://club.razdva.cz/

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu Mobil.cz ->
http://www.mobil.cz/poradna
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 4. června 2003 8:39
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: strategie okolo prototypu 16bit IDE

Ahoj,
mam pro Vas nekolik novinek:

- na svych boardech 386 jsem nasel celkem 19 ks cipu F543 (par je i v
provedeni SMD)
- v prodejnach v Praze se mi zatim nepodarilo tento IO sehnat
- konektory "Samice 50" lze celkem snadno ziskat ze starych MBoardu
samce 50 prodavaji.
- v nekterych bazarech prodavaji kratke SIMMy za 5 Kc/kus :))
- paralelne s praci na Petrove radici HDD se pokousim pripojit k
Sharpu i ZX radic P.Cimbala (Ziloga) - DivIDE
foto na : http://home.tiscali.cz:8080/zelez/

ahoj Pavel

PS:
Zilog mel par podnetu k nasi verzi 16 bit radice. Jelikoz nejsem
"hardwerista", posilam to sem:

Zilog pise:
...
nemuzete pustit Z80kove /wr a /rd primo do HDD, pri 16bit zapisu disk
prebira kazdy druhy cyklus, a zapisuje pri nem soucasnou i minule
latchovanou hodnotu preci.

Nehlede k tomu, primym propojenim /wr a /rd na disk vam opet nebudou
chodit zadne westerny, a disky, s kterymi to pujde, zacnete pocitat
na prstech 1 ruky. Disk NENI projektovan k tomu, aby do nej vedla
komplet sbernice, a cyklus se aktivoval /cs0 ! Kdybyste videli, co
disk pri aktivaci /cs0 dela, takto byste ho takhle asi netrapili ;).
V podstate 'nabihaji' vnitrnosti jeho sbernicovych budicu, ktere jsou
jinak v klidu. Nejlepsi je drzet disku aktivaci porad, a moderovat
signaly /wr a /rd (tak to dela jedine divide). A kdyz uz aktivovat
pres /cs0, tak ale tento signal MUSI predchazet sestupnym hranam na
/wr i /rd, tj. nemuze byt z nich odvozovan epromkou. Leda tak z
adresy, kterou z80 dava v predstihu.
....
Prosim Petre, neber to jako utok na Tvou verzi radice,
ale jako namet do diskuse.
Jde nam prece vsem o stejnou vec !

bye
zelez
-------------------------------------------------------------------

> 
> Priamy konektor do MZ slotu sa dá ľahko vyrobiť z obojstranného cuprextitu - pred 
kreslením ho treba párkrát zastrčiť do MZ slotu, aby sa naň odtlačili stopy po 
kontaktoch, potom už neni problém to presne obkresliť roztokom kolofónie v liehu.
> 
> 40-pinový IDE samec sa dá relatívne lacno kúpiť v GM Electronic.
> 
> Marek.
> 
> P.S. Po otestovaní navrhujem integrovať IDE aspoň s RAMdiskom, krátkych SIMMov je 
plno v 386 a starších 486...
-------------
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>>   Mám jen jeden (zatím) obvod F543 Signetic, přesně takový jako na
obrázku od Pavla Ž. Epromek  řady 27xxx mám spoustu (od 2732 do
27512).

______________________________________________________________________
Reklama:
Dial-up nezemřel - s Contactel Bonus Clubem ožívá jako nikdy 
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=55051%26url=http://club.razdva.cz/

-- 
Eurotel spousti placene textovky! ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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. června 2003 8:33
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Statni sponzoring nasich aktivit :)

Cus lidi,
po Nostalgia Párty'03 jsem bilancoval (a tesknil po tisicovce, 
kterou jsem pujcil PLATARImu na usporadani budejovicke PLATARIADY ;) ) 
a napadlo me, ze by nam tu pristi 
a vlastne kterekoliv dalsi akce a aktivity mohl jednoduse zasponzorovat stat!
Kazdym rokem platime dane, ktere jdou "neznamo kam". 
Podle zákona 83/1990 Sb. z 27. března 1990 o sdružování občanů si muzeme zalozit
obcanske sdruzeni*, kteremu kazdorocne muzeme venovat 10% ze sveho danoveho zakladu,
to znamena, ze tuto castku zaplatime tak nebo tak na danich, 
ale je to tech 10% o kterych si muzeme rozhodnout kam pujdou.
Uz existuje neco podobneho http://www.progamers.cz/ (sponzoruji gmeseni na PC).
Musime na to byt minimalne tri, (mohl bych sice o to pozadat kamarady, 
ale radeji bych byl, kdyby se na necem takovem podilelo co nejvic
lidi z oboru s konstruktivnim a kritickym uhlem pohledu :)

Cekam jakekoliv nazory a co nejvetsi konstruktivni kritiku :)
Milan

*(na http://www.mvcr.cz/agenda/labyrint/sdruzenx.html je navod jak  na to.),

-- 
Eurotel spousti placene textovky! ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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. června 2003 21:41
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[2]: Shanim RAmdisk 1M kompatibilni z sharp romkou..

Dobrý den,
3. června 2003, 22:28:43, napsal jste:
OK Tak co by mnenime je??
falcen99

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Eurotel spousti placene textovky! ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00

155

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:falcen99@seznam.cz
mailto:falcen99@seznam.cz
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
http://www.avg.com


156

Brázda Pavel

Od: Ján Koštial (sharpemu@pandora.cz) [lucky62@szm.sk]
Odesláno: 3. června 2003 21:29
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Shanim RAmdisk 1M kompatibilni z sharp romkou..

Moje RAMdisky sú kompatibilné s diskom SRAM: (originál SHARP),
umožňuje sekvenčné i náhodné čítanie i zápis. Sharp vie naštartovať z tohoto RD
bez úpravy. RD je postavený tak, aby sa dal osadiť
na 256KB alebo 1MB (rozdiel je len v pamäťových čipoch).
Bohužiaľ mám len čipy 256Kb.

Ján Koštial.

----- Original Message -----
From: Marcel Vasak <falcen99@seznam.cz>
To: <lucky62@szm.sk>
Sent: Monday, June 02, 2003 3:58 PM
Subject: Shanim RAmdisk 1M kompatibilni z sharp romkou..

> Dobrý den,
> 2. června 2003, 15:18:26, napsal jste:
> Mam zajem o ramdisk 1Mb.
> Vymnenim pripadne za ramdisk Pezik 512k
> MArcel VAsak
> Falcen99
>
> JKspc> Ahojte, takže toto môžem dať do placu.
> JKspc> (viď priložené fotky).
>
> JKspc> 3x radič FDD (originály podľa môjho návrhu - pracujú s HD disketami) - 
kompletné
> JKspc> 12 plošných spojov k RAM diskom - z toho 5 čiastočne osadených
> JKspc> cca 200 pamäťových čipov 256kb rýchlosti 80-150ns (rôzni výrobcovia)
> JKspc> k týmto RD a FDC dám komplet dokumentáciu (schéma, osadzovací plán,
> JKspc> obrázky plošných spojov - filmy)
>
> JKspc> 1x radič FDD s čipom 8272 (nekompatibilný s WD2793) + upravená EPROM
> JKspc> procesor Z80 (z pokazeného SHARP MZ-800)
>
> JKspc> Najradšej by som to dal komplet niekomu, kto si po to príde do Bratislavy,
> JKspc> alebo niekam inam. Často chodím na Liptov - takže to môže byť kdekoľvek po 
trase.
>
> JKspc> Kto má záujem - ozvite sa. Navrhnite cenu.
>
> JKspc> Ján Koštial.
>
>
>
>
> --
> S pozdravem,
>  Marcel
>  falcen99@seznam.cz
>
>

-- 
Eurotel spousti placene textovky! ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 3. června 2003 10:07
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: Príslušenstvo k SHARPu

Uff, tady to vypada na peknou bitku - kazdopadne nerad bych si nekoho
rozhadal..... Radice vypadaji moc hezky, proto bych take rad nejaky
"ukoristil".
Ale ted z jineho soudku - posledni navrh 16-bit. radice IDE se mi docela
zamlouva, tak bych se rad Petra zeptal, na kdy chysta vyrobu prvniho
prototypu. Ihned po overeni funkcnosti bych to zkusil udelat take, pripadne
bych snad i mohl nadelat i nejake ty oboustranne plosnaky (neprokovene!) bud
na plotteru, nebo pomoci meho vlastnorucne vytvoreneho CNC

Zdenek

>
> No tak vam pane Adler pekne dekuju. Ja jsem koupil pred rokem celeho
> sharpa MZ821 i s plotrem za 200,-.
> Ale samozrejmne kdo da nejvic at bere.
> Pro pana Kostiala :
> Jsem Vam ochoten poslat na vas ucet 300,- Kc za jeden floppy radic a
> vy ho poslete postou na mou adresu.
> S pozdravem Ales Lupuljev

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.487 / Virová báze: 286 - datum vydání: 1.6.2003

-- 
Eurotel spousti placene textovky! ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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. června 2003 9:26
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: Príslušenstvo k SHARPu

No tak vam pane Adler pekne dekuju. Ja jsem koupil pred rokem celeho
sharpa MZ821 i s plotrem za 200,-.
Ale samozrejmne kdo da nejvic at bere.
Pro pana Kostiala :
Jsem Vam ochoten poslat na vas ucet 300,- Kc za jeden floppy radic a
vy ho poslete postou na mou adresu.
S pozdravem Ales Lupuljev  
 

 
> 
> Jeje, to by bylo nejake lacine za 200 Kc :-) Kdyz uz se tu rozbehla takova
> drazba, ja tedy nabizim 400 Kc - mozno i ve slovenskych korunach :-)))
> Pripadne i rad vymenim za anapter Compactflash - IDE.
> 
> Zdenek
> 
> 
> 
> ----- Original Message ----- 
> From: <Lupuljev@seznam.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Tuesday, June 03, 2003 6:36 AM
> Subject: Re: Re: Príslušenstvo k SHARPu
> 
> 
> >
> >
> > > Vazeny pane Kostial, mam vazny zajem o jeden ze tri radicu floppy disku
> k Sharp MZ-800.Rad bych si Sharpa zprovoznil s 3/5" disketou.
> > Nabizim Vam 200,- Kc + postovne na dobirku.
> > Prosim dejte mi vedet na e-mail.
> > S pozdravem
> > Ales Lupuljev.
> > Trebizskeho 560
> > 473 01 Novy Bor
> > CZ
> >
> >
> > >
> > > |---------+--------------------------->
> > > |         |           "Ján Koštial    |
> > > |         |           (sharpemu@pandor|
> > > |         |           a.cz)" <lucky62 |
> > > |         |           02.06.2003 15:18|
> > > |         |           Odpovězte prosím|
> > > |         |           uživateli       |
> > > |         |           "Konference     |
> > > |         |           "Počítač SHARP  |
> > > |         |           MZ-800 a        |
> > > |         |           emulátory""     |
> > > |         |                           |
> > > |---------+--------------------------->
> > >
> >---------------------------------------------------------------------------
> ----------------------------------------------------|
> >
> > >
> > >
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> > >
> > >
> > > Ahojte, takže toto môžem dať do placu.
> > > (viď priložené fotky).
> > >
> > > 3x radič FDD (originály podľa môjho návrhu - pracujú s HD disketami) -
> > > kompletné
> > > 12 plošných spojov k RAM diskom - z toho 5 čiastočne osadených
> > > cca 200 pamäťových čipov 256kb rýchlosti 80-150ns (rôzni výrobcovia)
> > > k týmto RD a FDC dám komplet dokumentáciu (schéma, osadzovací plán,
> > > obrázky plošných spojov - filmy)
> > >
> > > 1x radič FDD s čipom 8272 (nekompatibilný s WD2793) + upravená EPROM
> > > procesor Z80 (z pokazeného SHARP MZ-800)
> > >
> > > Najradšej by som to dal komplet niekomu, kto si po to príde do
> Bratislavy,
> > > alebo niekam inam. Často chodím na Liptov - takže to môže byť kdekoľvek
> po
> > > trase.
> > >
> > > Kto má záujem - ozvite sa. Navrhnite cenu.
> > >
> > > Ján Koštial.
> > >
> >
> > ______________________________________________________________________
> > Reklama:
> > "auto-plus". Ověřená kvalita ojetých vozů. Obsáhlá fotodokumentace ke
> každému vozu.
> http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=53641%26url=http://www.auto-plus.cz
> >
> > -- 
> > Eurotel spousti placene textovky! ->
> > http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
> >
> 
> 
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.487 / Virová báze: 286 - datum vydání: 1.6.2003
> 
> 
> -- 
> Eurotel spousti placene textovky! ->
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
> 

______________________________________________________________________
Reklama:
Za surfování po internetu dostávat odměny - to je nový http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?
instance=12345%26url=http://club.razdva.cz/

-- 
Eurotel spousti placene textovky! ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 3. června 2003 8:32
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Príslušenstvo k SHARPu

Jeje, to by bylo nejake lacine za 200 Kc :-) Kdyz uz se tu rozbehla takova
drazba, ja tedy nabizim 400 Kc - mozno i ve slovenskych korunach :-)))
Pripadne i rad vymenim za anapter Compactflash - IDE.

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: <Lupuljev@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, June 03, 2003 6:36 AM
Subject: Re: Re: Príslušenstvo k SHARPu

>
>
> > Vazeny pane Kostial, mam vazny zajem o jeden ze tri radicu floppy disku
k Sharp MZ-800.Rad bych si Sharpa zprovoznil s 3/5" disketou.
> Nabizim Vam 200,- Kc + postovne na dobirku.
> Prosim dejte mi vedet na e-mail.
> S pozdravem
> Ales Lupuljev.
> Trebizskeho 560
> 473 01 Novy Bor
> CZ
>
>
> >
> > |---------+--------------------------->
> > |         |           "Ján Koštial    |
> > |         |           (sharpemu@pandor|
> > |         |           a.cz)" <lucky62 |
> > |         |           02.06.2003 15:18|
> > |         |           Odpovězte prosím|
> > |         |           uživateli       |
> > |         |           "Konference     |
> > |         |           "Počítač SHARP  |
> > |         |           MZ-800 a        |
> > |         |           emulátory""     |
> > |         |                           |
> > |---------+--------------------------->
> >
>---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------|
>
> >
> >
> >
> >
> > Ahojte, takže toto môžem dať do placu.
> > (viď priložené fotky).
> >
> > 3x radič FDD (originály podľa môjho návrhu - pracujú s HD disketami) -
> > kompletné
> > 12 plošných spojov k RAM diskom - z toho 5 čiastočne osadených
> > cca 200 pamäťových čipov 256kb rýchlosti 80-150ns (rôzni výrobcovia)
> > k týmto RD a FDC dám komplet dokumentáciu (schéma, osadzovací plán,
> > obrázky plošných spojov - filmy)

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
mailto:<Lupuljev@seznam.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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> >
> > 1x radič FDD s čipom 8272 (nekompatibilný s WD2793) + upravená EPROM
> > procesor Z80 (z pokazeného SHARP MZ-800)
> >
> > Najradšej by som to dal komplet niekomu, kto si po to príde do
Bratislavy,
> > alebo niekam inam. Často chodím na Liptov - takže to môže byť kdekoľvek
po
> > trase.
> >
> > Kto má záujem - ozvite sa. Navrhnite cenu.
> >
> > Ján Koštial.
> >
>
> ______________________________________________________________________
> Reklama:
> "auto-plus". Ověřená kvalita ojetých vozů. Obsáhlá fotodokumentace ke
každému vozu.
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=53641%26url=http://www.auto-plus.cz
>
> -- 
> Eurotel spousti placene textovky! ->
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.487 / Virová báze: 286 - datum vydání: 1.6.2003

-- 
Eurotel spousti placene textovky! ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 3. června 2003 7:45
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: novinky okolo 16bit IDE

Přílohy: F543.JPG

F543.JPG (95 kB)

Ahoj,

pokud chcete usetrit :), nektere stare 386 MB maji chip F543 !!
viz. foto. 

zelez

______________________________________________________________________
Reklama:
Připrav se na nejpříšernější zážitek v životě na http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?
instance=46466%26url=http://www.priserky.cz
-- 
Eurotel spousti placene textovky! ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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. června 2003 5:36
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Príslušenstvo k SHARPu

> Vazeny pane Kostial, mam vazny zajem o jeden ze tri radicu floppy disku k Sharp 
MZ-800.Rad bych si Sharpa zprovoznil s 3/5" disketou. 
Nabizim Vam 200,- Kc + postovne na dobirku.
Prosim dejte mi vedet na e-mail.
S pozdravem 
Ales Lupuljev.
Trebizskeho 560 
473 01 Novy Bor 
CZ

> 
> |---------+--------------------------->
> |         |           "Ján Koštial    |
> |         |           (sharpemu@pandor|
> |         |           a.cz)" <lucky62 |
> |         |           02.06.2003 15:18|
> |         |           Odpovězte prosím|
> |         |           uživateli       |
> |         |           "Konference     |
> |         |           "Počítač SHARP  |
> |         |           MZ-800 a        |
> |         |           emulátory""     |
> |         |                           |
> |---------+--------------------------->
>   >---------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------|

> 
> 
> 
> 
> Ahojte, takže toto môžem dať do placu.
> (viď priložené fotky).
> 
> 3x radič FDD (originály podľa môjho návrhu - pracujú s HD disketami) -
> kompletné
> 12 plošných spojov k RAM diskom - z toho 5 čiastočne osadených
> cca 200 pamäťových čipov 256kb rýchlosti 80-150ns (rôzni výrobcovia)
> k týmto RD a FDC dám komplet dokumentáciu (schéma, osadzovací plán,
> obrázky plošných spojov - filmy)
> 
> 1x radič FDD s čipom 8272 (nekompatibilný s WD2793) + upravená EPROM
> procesor Z80 (z pokazeného SHARP MZ-800)
> 
> Najradšej by som to dal komplet niekomu, kto si po to príde do Bratislavy,
> alebo niekam inam. Často chodím na Liptov - takže to môže byť kdekoľvek po
> trase.
> 
> Kto má záujem - ozvite sa. Navrhnite cenu.
> 
> Ján Koštial.
> 

______________________________________________________________________
Reklama:
"auto-plus". Ověřená kvalita ojetých vozů. Obsáhlá fotodokumentace ke každému vozu. 
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=53641%26url=http://www.auto-plus.cz 

mailto:Lupuljev@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:Lupuljev@seznam.cz
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=53641%26url=http://www.auto-plus.cz
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-- 
Eurotel spousti placene textovky! ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00

165

http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
http://www.avg.com


166

Brázda Pavel

Od: rdolejsi@eurotel.cz (sharpemu@pandora.cz) [rdolejsi@eurotel.cz]
Odesláno: 2. června 2003 16:53
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Príslušenstvo k SHARPu

Přílohy: P6020037.jpg; P6020036.jpg

P6020037.jpg (138 
kB)

P6020036.jpg (140 
kB)

Ahoj,

  když už je tu řeč o FDD s i8272 - nemáte někdo alespoň jednu funkční
disketu (či lépe její image) s nějakým systémem
pro Sharp pro tento řadič?

Měl bych zájem..

díky
Roman

|---------+--------------------------->
|         |           "Ján Koštial    |
|         |           (sharpemu@pandor|
|         |           a.cz)" <lucky62 |
|         |           02.06.2003 15:18|
|         |           Odpovězte prosím|
|         |           uživateli       |
|         |           "Konference     |
|         |           "Počítač SHARP  |
|         |           MZ-800 a        |
|         |           emulátory""     |
|         |                           |
|---------+--------------------------->
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------|
  |                                                                                    
|
  |        Komu:    "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
<sharpemu@pandora.cz>                                         |
  |        Kopie:                                                                      
|
  |        Předmět: Príslušenstvo k SHARPu                                             
|
  |                                                                                    
|
  |                                                                                    
|
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------|

Ahojte, takže toto môžem dať do placu.
(viď priložené fotky).

mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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3x radič FDD (originály podľa môjho návrhu - pracujú s HD disketami) -
kompletné
12 plošných spojov k RAM diskom - z toho 5 čiastočne osadených
cca 200 pamäťových čipov 256kb rýchlosti 80-150ns (rôzni výrobcovia)
k týmto RD a FDC dám komplet dokumentáciu (schéma, osadzovací plán,
obrázky plošných spojov - filmy)

1x radič FDD s čipom 8272 (nekompatibilný s WD2793) + upravená EPROM
procesor Z80 (z pokazeného SHARP MZ-800)

Najradšej by som to dal komplet niekomu, kto si po to príde do Bratislavy,
alebo niekam inam. Často chodím na Liptov - takže to môže byť kdekoľvek po
trase.

Kto má záujem - ozvite sa. Navrhnite cenu.

Ján Koštial.

--
Eurotel spousti placene textovky! ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
(See attached file: P6020037.jpg)(See attached file: P6020036.jpg)

-- 
Eurotel spousti placene textovky! ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Ján Koštial (sharpemu@pandora.cz) [lucky62@szm.sk]
Odesláno: 2. června 2003 14:18
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Príslušenstvo k SHARPu

Přílohy: P6020037.jpg; P6020036.jpg

P6020037.jpg (138 
kB)

P6020036.jpg (140 
kB)

Ahojte, takže toto môžem dať do placu.
(viď priložené fotky).

3x radič FDD (originály podľa môjho návrhu - pracujú s HD disketami) - kompletné
12 plošných spojov k RAM diskom - z toho 5 čiastočne osadených
cca 200 pamäťových čipov 256kb rýchlosti 80-150ns (rôzni výrobcovia)
k týmto RD a FDC dám komplet dokumentáciu (schéma, osadzovací plán,
obrázky plošných spojov - filmy)

1x radič FDD s čipom 8272 (nekompatibilný s WD2793) + upravená EPROM
procesor Z80 (z pokazeného SHARP MZ-800)

Najradšej by som to dal komplet niekomu, kto si po to príde do Bratislavy,
alebo niekam inam. Často chodím na Liptov - takže to môže byť kdekoľvek po trase.

Kto má záujem - ozvite sa. Navrhnite cenu.

Ján Koštial.

-- 
Eurotel spousti placene textovky! ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 2. června 2003 13:43
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Další fungující Sharp s CF kartou

Looks great! Tak takto som si to pred poldruha rokom predstavoval, keď som
Ti navrhoval zamerať sa na karty. Super! Už aby to bolo aj 16-bit a idem na
to aj ja. Možno k tomu budem aj trochu prinútený...

Roman.

> -----Original Message-----
> From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [SMTP:zdeneka@seznam.cz]
> Sent: 2. júna 2003 14:14
> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> Subject: Re: Další fungující Sharp s CF kartou
> 
> Budu spise zastancem toho, ze kdyz uz neco noveho budujeme, tak aby to
> nebylo omezene pouze na nejakou skupinu zarizeni. Rekl bych ze mnohym z
> nas se doma vali i d pevne disky od WD ktere by se daly k MZ pripojit. A
> to vubec nemluvim o moznych problemech s kompatibilitou napr. pri
> pripojovani CDROM a jinych zarizeni...
>  
> Zdenek
>  
> P.S.: Muj sharp s CF a bezicim NIPOSem: 
> 
> <http://mz-800.aktualne.cz/P6020028.JPG>
> 
> (pro stouraly - CF je napajena po IDE kabelu !)
> 
>  
> 
> ----- Original Message ----- 
> From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) <mailto:smihla@ceit.sk
> (sharpemu@pandora.cz)> 
> To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
> <mailto:sharpemu@pandora.cz> 
> Sent: Monday, June 02, 2003 10:07 AM
> Subject: Re: Další fungující Sharp s CF kartou
> 
> 
> 
> Neskusime ten 8-bit data transfer pomocou feature commandu?
>  
> V každom prípade dávam prednosť Petrovmu návrhu pred použitím GALu
> (riešenie GAL resp. DivIDE by sa hodilo možno pre "neposlušné" disky napr.
> WD Caviar, ale pochybujem, že by bolo cenovo výhodnejšie. Jednoduchšie je
> kúpiť v bazáre nejaký starý Seagate alebo Conner, ktoré chodia aj bez GALu
> spoľahlivo).
>  
> Možno by bolo dobré začať spracovávať zoznam otestovaných diskov
> resp. CF kariet, ktoré chodia / nechodia s IDE8.
>  
> Marek.
> 
> ----- Original Message ----- 
> From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)
> <mailto:sharpemu@pandora.cz)> 
> To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
> <mailto:sharpemu@pandora.cz> 
> Sent: Monday, June 02, 2003 8:27 AM
> Subject: Další fungující Sharp s CF kartou
> 

mailto:tlstak@ruv.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:tlstak@ruv.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:SMTP:zdeneka@seznam.cz
http://mz-800.aktualne.cz/P6020028.JPG>
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)>
mailto:sharpemu@pandora.cz>
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:sharpemu@pandora.cz)>
mailto:sharpemu@pandora.cz>
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> 
> Ahojte,
> tak mohu vsechny potesit - o víkendu jsem rozbehal Sharpa s
> CF kartou
> (Kingmax, 128 MB) pripojenou pomoci redikce CF-IDE a
> Markovym NIPOSem. Koho
> by zajimaly detaily, pripadne i fotky, tak dam nejake to
> info na stranky....
> 
> A jeste neco na zaver - trochu jsem se zapletl do
> Spectristicke konference,
> tak zde jsou jen nejake utrzky.....
> 
> Zdenek
> 
> --------------------------------------------------------------------------
> --
> --------------
> A jeste neco: Sharp rulez. Nikdy jsem ho nevidel, ani jsem
> nikdy nikoho
> neznal, kdo ho mel, ale koukal jsem na Zdenkuv emulator a
> zkousel nejaky
> software a musim uznat, ze implementace CP/M tak, jak je
> pojata na Sharpu je
> asi ta nejlepsi, jakou jsem kdy kde videl. Nejak si neumim
> predstavit Speccy
> s CP/Mkem jako hlavnim OS. Dobra alternativa pro spousteni
> CP/Mkovych
> aplikaci, ale BS-DOS je proste BS-DOS!!! (a divIDE je
> divIDE) :)
> 
> F6
> 
> --------------------------------------------------------------------------
> --
> -------------
> Proc ale vyvijite to, co uz je vyvinuto? Je tu totiz
> pravdepodobnost, ze by
> se pri pokusu o evoluci 8-bit ala+3e IDE -> 16bit IDE 'z
> cisteho stolu' opet
> vynorily nektere zradne chyby ze starsich IDE navrhu, s
> kterymi pak uz nelze
> nic delat. Nechcete prevzit logiku z DivIDE? Je staveno od
> zacatku na miru
> Z80kove sbernici, a tedy je i pripojitelne k JAKEMUKOLI
> z80-based systemu.
> Jeho IO mapovani, zrovnatak jako definice pripojovacich bodu
> transparentni
> systemove nadstavby, jsou vsechny naprogramovany v A_GALu.
> Tedy prevzeti
> DivIDE na platformu SHARPa je jen otazkou prepsani
> disjunktni formy pro
> kombinacni piny mapterm, ideio0 a ideio1 (resp. jeste
> registrove mapcond a
> automap, tam jsem vyseparoval Betadiskovou oblast). Pro
> sharpistu, ktery vi,
> kde ma SHARP volne misto v IO prostoru (tj. nejake 3 adresne
> bity volne, a
> zbytek dovolujici vzdy odlisit tento pristup od jinych pro
> ostatni
> existujici zarizeni), a kde ma pristupove body systemovych
> sluzeb a
> zakazovaci signal systemove ROM, je pak uprava zarizeni jen
> otazkou 5 minut.
> Krom toho si myslim, ze u SHARPA jsou porty xxxxxxxx101xxx11
> take volne, tj.
> s vypojenym JP2 je mozne DivIDE primo tak, jak je, pripojit
> na odpovidajici
> signaly. Pripadne si pak uz jen zmenite rozlozeni
> systemoveho konektoru na
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> plosnem spoji, a muzete hromadne vyrabet sharpisticky klon.
> 
> Na Lancasterskem 8-bit IDE asi podvyzivena je, pochybuji, ze
> privadi na
> /DMAACK tvrdou jednicku, jestli vubec neco ;). Cerveny vodic
> konektoru 3,5"
> napajeni musi prijit na pin bliz k master/slave prepinaci.
> Zmer napeti na
> elektrolytu vedle napajeni, kdyz bude karta v provozu. LEDky
> rozhodne nesmi
> 'mzourat'. Redukce by mela byt _na_konci_ kabelu, rozhodne
> pokud za ni bude
> jeste prazdny konektor, nebude to delat dobrotu, kor u mirne
> 'jeteho'
> nedokonale nacvaknuteho kabelu.
> 
> Seagate pouzivaji vlastni logiku interface, ktere je
> posloupnost aktivaci
> /RD ci /WR vuci /CS0 jedno, a ktera umoznila vznik onech
> /CS0=/(/ADRx*/M1*//IORQ), tj. 3x 3vstupove NANDy, IDE
> dekoderu. Proc tam je
> i /M1 maskovani netusim (INT cyklus preci neaktivuje /WR ani
> /RD;). Tohle
> iface ale nemusi pouzivat NUTNE jen 50% kapacity, nektere
> starsi disky umely
> pomoci feature commandu nastavovat i 8-bit datove transfery
> (pak 512x HDRD
> na sektor misto 256 - dnes uz to je ale obsolete funkce).
> 
> Z.
> 
> 
> 
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (
> <http://www.grisoft.cz>).
> Verze: 6.0.487 / Virová báze: 286 - datum vydání: 1.6.2003
> 
> 
> -- 
> Eurotel spousti placene textovky! ->
> <http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay>
> 
> 
> 
> -- 
> Eurotel od pondělka spouští placené textovky! Aktuálně na Mobil.cz
> <http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay> 
> 
> -- 
> Eurotel od pondělka spouští placené textovky! Aktuálně na Mobil.cz
> <http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay> 

-- 
Eurotel spousti placene textovky! ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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. června 2003 7:27
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Další fungující Sharp s CF kartou

Ahojte,
tak mohu vsechny potesit - o víkendu jsem rozbehal Sharpa s CF kartou
(Kingmax, 128 MB) pripojenou pomoci redikce CF-IDE a Markovym NIPOSem. Koho
by zajimaly detaily, pripadne i fotky, tak dam nejake to info na stranky....

A jeste neco na zaver - trochu jsem se zapletl do Spectristicke konference,
tak zde jsou jen nejake utrzky.....

Zdenek
----------------------------------------------------------------------------
--------------
A jeste neco: Sharp rulez. Nikdy jsem ho nevidel, ani jsem nikdy nikoho
neznal, kdo ho mel, ale koukal jsem na Zdenkuv emulator a zkousel nejaky
software a musim uznat, ze implementace CP/M tak, jak je pojata na Sharpu je
asi ta nejlepsi, jakou jsem kdy kde videl. Nejak si neumim predstavit Speccy
s CP/Mkem jako hlavnim OS. Dobra alternativa pro spousteni CP/Mkovych
aplikaci, ale BS-DOS je proste BS-DOS!!! (a divIDE je divIDE) :)

F6
----------------------------------------------------------------------------
-------------
Proc ale vyvijite to, co uz je vyvinuto? Je tu totiz pravdepodobnost, ze by
se pri pokusu o evoluci 8-bit ala+3e IDE -> 16bit IDE 'z cisteho stolu' opet
vynorily nektere zradne chyby ze starsich IDE navrhu, s kterymi pak uz nelze
nic delat. Nechcete prevzit logiku z DivIDE? Je staveno od zacatku na miru
Z80kove sbernici, a tedy je i pripojitelne k JAKEMUKOLI z80-based systemu.
Jeho IO mapovani, zrovnatak jako definice pripojovacich bodu transparentni
systemove nadstavby, jsou vsechny naprogramovany v A_GALu. Tedy prevzeti
DivIDE na platformu SHARPa je jen otazkou prepsani disjunktni formy pro
kombinacni piny mapterm, ideio0 a ideio1 (resp. jeste registrove mapcond a
automap, tam jsem vyseparoval Betadiskovou oblast). Pro sharpistu, ktery vi,
kde ma SHARP volne misto v IO prostoru (tj. nejake 3 adresne bity volne, a
zbytek dovolujici vzdy odlisit tento pristup od jinych pro ostatni
existujici zarizeni), a kde ma pristupove body systemovych sluzeb a
zakazovaci signal systemove ROM, je pak uprava zarizeni jen otazkou 5 minut.
Krom toho si myslim, ze u SHARPA jsou porty xxxxxxxx101xxx11 take volne, tj.
s vypojenym JP2 je mozne DivIDE primo tak, jak je, pripojit na odpovidajici
signaly. Pripadne si pak uz jen zmenite rozlozeni systemoveho konektoru na
plosnem spoji, a muzete hromadne vyrabet sharpisticky klon.

Na Lancasterskem 8-bit IDE asi podvyzivena je, pochybuji, ze privadi na
/DMAACK tvrdou jednicku, jestli vubec neco ;). Cerveny vodic konektoru 3,5"
napajeni musi prijit na pin bliz k master/slave prepinaci. Zmer napeti na
elektrolytu vedle napajeni, kdyz bude karta v provozu. LEDky rozhodne nesmi
'mzourat'. Redukce by mela byt _na_konci_ kabelu, rozhodne pokud za ni bude
jeste prazdny konektor, nebude to delat dobrotu, kor u mirne 'jeteho'
nedokonale nacvaknuteho kabelu.

Seagate pouzivaji vlastni logiku interface, ktere je posloupnost aktivaci
/RD ci /WR vuci /CS0 jedno, a ktera umoznila vznik onech
/CS0=/(/ADRx*/M1*//IORQ), tj. 3x 3vstupove NANDy, IDE dekoderu. Proc tam je
i /M1 maskovani netusim (INT cyklus preci neaktivuje /WR ani /RD;). Tohle
iface ale nemusi pouzivat NUTNE jen 50% kapacity, nektere starsi disky umely
pomoci feature commandu nastavovat i 8-bit datove transfery (pak 512x HDRD
na sektor misto 256 - dnes uz to je ale obsolete funkce).

Z.

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: 6.0.487 / Virová báze: 286 - datum vydání: 1.6.2003

-- 
Eurotel spousti placene textovky! ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Ján Koštial (sharpemu@pandora.cz) [lucky62@szm.sk]
Odesláno: 31. května 2003 9:35
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Začína tu byť celkom živo...

Ahojte, 

celkom ma prekvapil veľký záujem o HW k SHARPu. 

Odpoviem všetkým, ale až po víkende, lebo spomínané 
veci mám na Liptove a momentálne som v BA. 
Musím sa pozrieť, čo to vlastne mám v tej škatuli 
a potom napíšem zoznam. 

Odkaz Marekovi Šmihlovi: 
Ozvem sa, ten harddiskový CP/M by som rád videl. 
Bude to ale až po 8. júne - budem týždeň na Liptove. 
Videl som Tvoju fotku na www.ceit.sk - už by som ťa nespoznal :-)... 

Jano. 
(Lucky)

P.S.: Neviete niekto prečo príspevok do konfery,
ktorý odošlem z konta lucky62@szm.sk,
sa neobjaví v konferencii ? Musím príspevky písať cez web.

-- 
Eurotel spousti placene textovky! ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 30. května 2003 15:58
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Začína tu byť celkom živo...

Přílohy: ROMdsk.JPG

ROMdsk.JPG (61 
kB)

Schemata ROMdisku jsou k dispozici. (viz. AR xy z roku 90?, str.417,
pozor, vysla i oprava v jednom z nasledujich AR, detaily v pondeli)

Mame i nejmene jeden chodivy BIN ROM image.
A takhle to vypada...

Ahoj zelez

> 
> Jeste mne napadlo postavit ROM disk. Nemas nejake schema ?? Pripadne vypis
> BIN ROMky se zavadecem programu tak abych jej mohl upravit a nahrat do ROMky
> nektere hry??
> 
> Jinak jsem na tom stejne, obcas SHARPIKA vytahnu ze skrine a vzpominam a
> deti neveri ze jsem u toho stravil treba celou noc !!
> 
> Predem diky
> 
> S pozdravem Pavel Karban

______________________________________________________________________
Reklama:
"auto-plus". Ověřená kvalita ojetých vozů. Více než 1300 kvalitních vozů online. 
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=53648%26url=http://www.auto-plus.cz 
-- 
Eurotel spousti placene textovky! ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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.karban@tatra.cz (sharpemu@pandora.cz) [pavel.karban@tatra.cz]
Odesláno: 30. května 2003 15:16
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Začína tu byť celkom živo...

Zdravim

Tvoje nabidka ze mas k dispozici nedokoncene RAM disky mne zaujala. Mel bych
chut si ho postavit !! Mas k nemu i dokumentaci ?? Za jakou cenu bys poskytl
plosny spoj ???

Jaka cena by byla toho FDD radice ??

Jeste mne napadlo postavit ROM disk. Nemas nejake schema ?? Pripadne vypis
BIN ROMky se zavadecem programu tak abych jej mohl upravit a nahrat do ROMky
nektere hry??

Jinak jsem na tom stejne, obcas SHARPIKA vytahnu ze skrine a vzpominam a
deti neveri ze jsem u toho stravil treba celou noc !!

Predem diky

S pozdravem Pavel Karban

----- Original Message ----- 
From: "Ján Koštial (sharpemu@pandora.cz)" <lucky62@szm.sk>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Friday, May 30, 2003 8:40 AM
Subject: Začína tu byť celkom živo...

|
| Zdravím všetkých Sharpistov.
|
| Sledujem túto konferenciu (lebo na iné je málo času).
| Začalo tu byť celkom rušno, tak mi nedalo, aby som sa
| neozval.
|
| Niekto tu nedávno zháňal radič FDD, tak len na okraj,
| nejaké železo mi ešte ostalo - asi 2-3 radiče FDD
| komplet - vrátane nedostatkového WD2793
| a množstvo nedokončených RAM-Diskov 256KB/1MB.
| (plošné spoje, pamäti, ...)
| Môžem dať do placu dokumentáciu k radiču,
| systému HDS (pracuje s disketami HD 1,44 MB),
| RAM-diskom aj obrázky plošných spojov (robila
| nám ich TESLA Liptovský Hrádok).
|
| Prípadne by som vymenil niečo za nejaký funkčný radič IDE,
| 16-bit, keď už bude na svete...
|
| Sharpa neustále skladujem, občas z neho poutieram prach,
| občas ho skontrolujem, či ešte beží... - BEŽÍ!
|
| Ešte raz všetkých pozdravujem,
| hlavne Mareka Šmihlu, ktorý býva pár ulíc vedľa mňa...
|
| Ján Koštial
|
| alias Lucky
| alias LuckySoft
| alias TatraSofter (z jednej polovice)

mailto:pavel.karban@tatra.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:pavel.karban@tatra.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<lucky62@szm.sk>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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|
|
|
|
|
| -- 
| Eurotel spousti placene textovky! ->
| http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay

-- 
Eurotel spousti placene textovky! ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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@aginfo.cz]
Odesláno: 30. května 2003 11:58
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: shanim manual

vsem dekuji,

  uz jsem dostal jednu nabidku na mejla a
odjednal si ho za kilco. je mi jasny, ze
porizeni nove kopie se nevyplati, cekal
jsem spis nejaky starsi.

dik

peca :o)

-- 
Eurotel spousti placene textovky! ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 30. května 2003 11:10
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: shanim manual

No manual k Sharpovi i k BASICU mam jak v originale tak v prekladu do
cestiny. Ovsem kdybych ho mel kopirovat urcite by to stalo minimalne
400,- Kc (stran je tam opravdu pozehnane).
Ales 
> 
> Ahoj,
> 
>   potreboval bych manual k sharpovi MZ-821 (apod).
> Hlavne k basicu MZ-1Z013. Staci mi kopie, nebo lepe
> oskenovanej. Koupim i original tak do 100,-Kc.
> 
> dekuji
> 
> PeCA
> 
> -- 
> Eurotel spousti placene textovky! ->
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
> 

______________________________________________________________________
Reklama:
Připrav se na nejpříšernější zážitek v životě na http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?
instance=46466%26url=http://www.priserky.cz

-- 
Eurotel spousti placene textovky! ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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@aginfo.cz]
Odesláno: 30. května 2003 9:02
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: shanim manual

Ahoj,

  potreboval bych manual k sharpovi MZ-821 (apod).
Hlavne k basicu MZ-1Z013. Staci mi kopie, nebo lepe
oskenovanej. Koupim i original tak do 100,-Kc.

dekuji

PeCA

-- 
Eurotel spousti placene textovky! ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Ján Koštial (sharpemu@pandora.cz) [lucky62@szm.sk]
Odesláno: 30. května 2003 7:40
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Začína tu byť celkom živo...

Zdravím všetkých Sharpistov. 

Sledujem túto konferenciu (lebo na iné je málo času). 
Začalo tu byť celkom rušno, tak mi nedalo, aby som sa 
neozval. 

Niekto tu nedávno zháňal radič FDD, tak len na okraj, 
nejaké železo mi ešte ostalo - asi 2-3 radiče FDD 
komplet - vrátane nedostatkového WD2793 
a množstvo nedokončených RAM-Diskov 256KB/1MB. 
(plošné spoje, pamäti, ...) 
Môžem dať do placu dokumentáciu k radiču, 
systému HDS (pracuje s disketami HD 1,44 MB), 
RAM-diskom aj obrázky plošných spojov (robila 
nám ich TESLA Liptovský Hrádok). 

Prípadne by som vymenil niečo za nejaký funkčný radič IDE, 
16-bit, keď už bude na svete... 

Sharpa neustále skladujem, občas z neho poutieram prach, 
občas ho skontrolujem, či ešte beží... - BEŽÍ! 

Ešte raz všetkých pozdravujem, 
hlavne Mareka Šmihlu, ktorý býva pár ulíc vedľa mňa... 

Ján Koštial 

alias Lucky 
alias LuckySoft 
alias TatraSofter (z jednej polovice) 

-- 
Eurotel spousti placene textovky! ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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. května 2003 11:13
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: FD 3/5"

Dne 29. květen 2003, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

> Diky za radu, jenomze ja nejsem zdatny ve vyrobe takovychto soucastek, tak ze pokud 
by mel nekdo FD radic na prodej mam zajem.
S pozdravem Ales

______________________________________________________________________
Reklama:
Přijďte na Týden s Touranem do autosalonů Volkswagen, 23. - 31.5. Čeká vás soutěž o 
nový velkoprostorový Volkswagen Touran!http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=51283%
26url=http://www.volkswagen.cz/touran

-- 
Eurotel spousti placene textovky! ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 29. května 2003 9:02
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: poznámka k poslední variantě IDE 16bit

Take jsem spokojeny uzivatel HDD radice , primo od TATRAsofter :)
(Podle reci v konfere Speccy na Pandore by mely mit radice WD cca za
450 Kc,- . Jak jsem koupil, tak prodavam, na vlastni oci jsem je
jeste nevidel. Ale brzy tam zajedu a presvedcim se.

Jinak Petre gratuluju k 16bit. radici,
uz se na nej vsichni moc tesime.

ahoj 
Pavel

PS: doporucuji i redukci CF od Ziloga, chodi to opravdu na vsem a se
vsim :)
------------------------------------------
> 
> Jen k tomu rysovacimu prknu - stáhni si Petře na adrese www.cadsoft.de demoverzi 
programu Eagle - je poměrně dobře vybavený (spousta knihoven se součástkami, konektory 
apod.) a jeho omezení tuším spočívá jen v tom, že autorouter neumí navrhnout desku 
větší jak 10x10 cm, což se dá překousnout....
> Jinak k systému HDS 1,44 MB - sám ho doma používám s upraveným řadičem s WD 2797 a 
nemohu si stěžovat, chybovost je zhruba stejná jako u DD, ale přenosová rychlost je 2x 
vyšší !
> 
> Zdenek
> 
> P.S.: Už mi dorazily 2 ks. redukcí CF-IDE tak snad po víkendu poreferuji, jak to 
chodí se SHARPem :-)
> 
> 
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.484 / Virová báze: 282 - datum vydání: 27.5.2003
> -- 
> Eurotel spousti placene textovky! ->
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
> 

______________________________________________________________________
Reklama:
Gangy New Yorku,v kinech od 1. května.
8 Oscarových nominací.Na strhující příběh Ameriky Vas zvou Intersonic a  Magnesia. 
http://www.ddpromotion.cz/czech/filmy/gangy.htm

-- 
Eurotel spousti placene textovky! ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=etpay
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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. května 2003 6:17
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: FD 3/5"

Zdravim vsechny Sharpisty.
Mel by nekdo na prodej floppy interface pro 3/5" diskety na SHARP MZ-800. 
S pozdravem Ales L.
-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 28. května 2003 12:33
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Snad poslední návrh 16ti bitového I  DE + shrn u tí

> No to som mal presne na mysli. Bolo by to idealne riesenie, zasunut do
> Sharpa malu kartu, trebars CF (keby aj ine nesli - neoveroval som si to).
> Este doriesit bootovanie (co tak maly ROM-disk?) a vsetko by bezalo.
Ziadne
> krabice navyse - s tymi par IO sa to do slotu musi bez problemov vojst a
> nebude ani "vycuhovat", len mala strbina na karty. Riesenie ala Sharp!
> Drzim palce pri vyvoji a dufam, ze bude potom sanca ziskat od niekoho aj
> hotovy produkt (to viete, pracujuca inteligencia...)

ma pravdu (predsedo).... asi by to byl po dlouhy dobe zase sjednocujici
hardware
ted mate kazdej jinej radic  atd. ale spolecne reseni pro CF to je krok
spravnym
smerem

Petr

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 28. května 2003 12:22
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Snad poslední návrh 16ti bitového I  DE + shrnu tí

No to som mal presne na mysli. Bolo by to idealne riesenie, zasunut do
Sharpa malu kartu, trebars CF (keby aj ine nesli - neoveroval som si to).
Este doriesit bootovanie (co tak maly ROM-disk?) a vsetko by bezalo. Ziadne
krabice navyse - s tymi par IO sa to do slotu musi bez problemov vojst a
nebude ani "vycuhovat", len mala strbina na karty. Riesenie ala Sharp!
Drzim palce pri vyvoji a dufam, ze bude potom sanca ziskat od niekoho aj
hotovy produkt (to viete, pracujuca inteligencia...)

Roman.

P.S.: K tomu Spectru - z technickeho hladiska je to zaujimave, ale co na tu
CD-ROM dat? Moj archiv zo Sharpa mam na Zip-ke a nezabera ani tretinu...

> -----Original Message-----
> From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [SMTP:zdeneka@seznam.cz]
> Sent: 28. mája 2003 13:00
> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> Subject: Re: Snad poslední návrh 16ti bitového I DE + shrnu tí
> 
> 
> Mam ten pocit ze s jinymi kartami nez CF to nebude mozne - alespon pokud
> vim, tak pouze CF dovoluji praci v tzv. True IDE rezimu - ostatni karty
> jako
> napr. SmartMedia ci XD jsou v tomto ohledu trosku minimalizovane a radic
> pro
> kartu je jiz soucasti zarizeni, do ktereho se karta vklada. Krom toho
> redukce CF-IDE k sehnani je za cenu 280 Kc, dokonce je uz i odzkousena
> bezproblemova funkce na MZ-800. Tato redukce pak by mela jit i integrovat
> na
> kartu IDE radice, a to pouze pomoci klasickeho 40-pinoveho konektoru
> 
> Zdenek
> 
> P.S.: Roman Dolejsi mi povidal ze bidni spectriste uz umi cist i CDROM (v
> klasickem ISO formatu) i na obycejnem "gumakovi" - ikdyz CDROM mechanika
> uz
> neni tak mala aby se dala integrovat do MZ, tak bychom se nemeli nechat
> zahambit, kdyz uz budeme mit 16-bitovy radic :-))
> 
> 
> From: <tlstak@ruv.sk>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Wednesday, May 28, 2003 12:40 PM
> Subject: RE: Snad poslední návrh 16ti bitového I DE + shrnutí
> 
> 
> >
> > Pripájam sa k Zdenkovmu názoru, posledná varianta je rozumná (súdim z
> uhla
> > vyštudovaného hardvéristu). Už aby bol prvý prototyp. Ešte tak na dosku
> > dostať PCMCIA konektor - s PCMCIA alebo CF diskom spravovateľným aj na
> PC
> > úplná nádhera (prihováram sa za PCMCIA, tak sa dajú za malé peniaze
> pripojiť
> > všetky typy Flash kariet, CF redukcie sú dosť drahé a nedostupné). Podľa
> > Tomášovho článku na Zdenkových stránkach by to až taký problém nemal
> byť.
> Čo
> > Ty na to, Peter?

mailto:tlstak@ruv.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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187

> > Roman.
> 
> 
> 
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.483 / Virová báze: 279 - datum vydání: 19.5.2003
> 
> 
> -- 
> Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 28. května 2003 12:00
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Snad poslední návrh 16ti bitového I DE + shrnu tí

Mam ten pocit ze s jinymi kartami nez CF to nebude mozne - alespon pokud
vim, tak pouze CF dovoluji praci v tzv. True IDE rezimu - ostatni karty jako
napr. SmartMedia ci XD jsou v tomto ohledu trosku minimalizovane a radic pro
kartu je jiz soucasti zarizeni, do ktereho se karta vklada. Krom toho
redukce CF-IDE k sehnani je za cenu 280 Kc, dokonce je uz i odzkousena
bezproblemova funkce na MZ-800. Tato redukce pak by mela jit i integrovat na
kartu IDE radice, a to pouze pomoci klasickeho 40-pinoveho konektoru

Zdenek

P.S.: Roman Dolejsi mi povidal ze bidni spectriste uz umi cist i CDROM (v
klasickem ISO formatu) i na obycejnem "gumakovi" - ikdyz CDROM mechanika uz
neni tak mala aby se dala integrovat do MZ, tak bychom se nemeli nechat
zahambit, kdyz uz budeme mit 16-bitovy radic :-))

From: <tlstak@ruv.sk>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, May 28, 2003 12:40 PM
Subject: RE: Snad poslední návrh 16ti bitového I DE + shrnutí

>
> Pripájam sa k Zdenkovmu názoru, posledná varianta je rozumná (súdim z uhla
> vyštudovaného hardvéristu). Už aby bol prvý prototyp. Ešte tak na dosku
> dostať PCMCIA konektor - s PCMCIA alebo CF diskom spravovateľným aj na PC
> úplná nádhera (prihováram sa za PCMCIA, tak sa dajú za malé peniaze
pripojiť
> všetky typy Flash kariet, CF redukcie sú dosť drahé a nedostupné). Podľa
> Tomášovho článku na Zdenkových stránkach by to až taký problém nemal byť.
Čo
> Ty na to, Peter?
> Roman.

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.483 / Virová báze: 279 - datum vydání: 19.5.2003

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 28. května 2003 11:41
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Snad poslední návrh 16ti bitového I DE + shrnutí

Pripájam sa k Zdenkovmu názoru, posledná varianta je rozumná (súdim z uhla
vyštudovaného hardvéristu). Už aby bol prvý prototyp. Ešte tak na dosku
dostať PCMCIA konektor - s PCMCIA alebo CF diskom spravovateľným aj na PC
úplná nádhera (prihováram sa za PCMCIA, tak sa dajú za malé peniaze pripojiť
všetky typy Flash kariet, CF redukcie sú dosť drahé a nedostupné). Podľa
Tomášovho článku na Zdenkových stránkach by to až taký problém nemal byť. Čo
Ty na to, Peter?
Roman.

> -----Original Message-----
> From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [SMTP:zdeneka@seznam.cz]
> Sent: 28. mája 2003 10:52
> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> Subject: Re: Snad poslední návrh 16ti bitového IDE + shrnutí
> 
> Jak to pročítám, tak zavrhuji variantu 1 :-))) (ikdyž sám mám postavený
> řadič s 74138) a téměř jednoznačně hlasuji pro variantu poslední s LS245,
> 27xxx a LS646 (543) - budu rád kdybychom se zaměřili spíše na moderní
> součástkovou základnu která je běžně k dostání ať již v takových kšeftech
> jako je GM, GES apod. nebo i od různých firem na dobírku - krom toho
> myslím, že tyto obvody nejsou nijak drahé (celkem to odhaduji na max. 200
> Kč).
>  
> Zdenek
> 
> ----- Original Message ----- 
> From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) <mailto:sharpemu@pandora.cz)>
> 
> To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
> <mailto:sharpemu@pandora.cz> 
> Sent: Wednesday, May 28, 2003 10:04 AM
> Subject: Snad poslední návrh 16ti bitového IDE + shrnutí
> 
> 
> 
> Než jsem stačil dotvořit schéma s novou
> variantou řadiče, byl tu další námět...
> 
> Cíl: aby můj "OTI(R)able" řadič uměl nikoliv
> princip "nabufferovat 256 bajtů určených pro
> odesílání přes data HI s následným odbavením
> při odesílání 256ti bajtů na data LO", nýbrž
> princip "0. bajt do bufferu; 1.bajt do data
> LO a zároveň buffer do data HI; 2. bajt do
> bufferu; 3. bajt do data LO a zároveň buffer
> do data HI......
> 
> Heuréka! Ono vlastně vyhovuje zapojení s LS245
> a statickou pamětí 6116!!! Neprve tedy popis
> řadiče 2x 256 bajtů nestřídaných:
> Místo obvodů LS541 a LS573 (LS574) jsem použil
> obousměrný třístavový zesilovač LS245 a paměť
> 6116 2Kx8 (je na starých kartách MDA/Hercules,
> vadí-li rozměry pouzdra DIP24-WIDE, existuje
> varianta SMD, resp. paměť Winbond 2465
> DIP28-úzká 8Kx8 z cache aplikací pro PC desky),
> dostupnost paměti(í) je velká (viz výše),
> nadbytečné adresové vodiče >A7 se musí připojit
> na LOW.
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> 
> Příklad zápisu:
> do B nulu (256 bajtů přenést), do HL adresu
> dat v paměti, do C 77h (adresa bufferu-statické
> paměti), první OTIR, do C 78h, druhý OTIR.
> To je to, co mi vytýkáte-posloupnost dat
> z paměti a sektor na HDD není totéž, pokud ho
> procházíme bajt po bajtu. Pro zpětné čtení to
> nevadí (obdobný princip). Jde jen o ztíženou
> spolupráci při dvou discích, SharpWritten+PC disk.
> To je programátorská práce navíc, uznávám.
> 
> Teď popis fukce HW (zápis):
> Při OUT 77h se otvírá "menší" LS245 (ve schematu)
> ve směru Sharp->IDE, D8-D15 HDD je ve stavu HI-Z
> (data tam neprojdou, nekolidují) a paměť 6116
> se otevře pro zápis 256ti bajtů, adresu do
> 6116ky dodává registr B na A8-A15 (automaticky
> se mění během vykonávání OTIRu, i když
> s podivným pořadím 00h, FFh, FEh ... 01h).
> Při OUT 78h je "menší" LS245 uzavřen a data na
> D8-D15 HDD dodává 6116ka otevřená pro čtení,
> její adresu dodává opět reg. B na A8-A15.
> 
> Čtení je obdobné, nejprve při I/Oad. 78h vstoupí
> prvním INIRem dolní 256tice bajtů dat a zároveň
> jde horní 256tice do 6116, odtud se odbaví 
> druhým INIRem s I/O adr. 77h
> Komplikované, ale obvodově nenáročné a umí INIR,
> OTIR.
> 
> 
> Celé toto zapojení stačí lehce modifikovat,
> abychom dosáhli efektu "střídání bajtů".
> Ať odesíláme dva bajty (jedna 16tice) nebo
> 512bajtů-celý sektor (256 16tic), vždy jde o
> sudý počet! Pak ovšem můžeme A8 Sharpa přidat
> mezi adresní vstupy na Eprom-dekodéru a je
> hotovo.
> Přiklad:
> Do B 02h, do C 78h, do HL adresu dat v paměti,
> OUTI.
> Hodnota B je sudá --> selekční výstupy z Eprom
> uvedou /SELP do HIGH (deselekt HDD a D0-D15 ve
> stavu HI-Z, jakkoliv se jedná o OUT 78h!)
> menší LS245 se otevře a 6116ka přijme bajt
> z D0-D7.
> OUTI.
> První I/O instrukce zapsala do B 01h, lichá
> hodnota dovolí zapsat bajt na D0-D7 HDD, zároveň
> 6116ka pošle zachycený bajt na D8-D15 HDD, menší
> LS245 je uzavřen.
> Po provedení druhé OUTI je B rovno nule a zápis
> končí.
> Pro 512 bajtů dat (odeslat 256 16tic) se naplní
> B 00h a následuje např. 2x OTIR.
> Sudost/lichost registru B sama indikuje povahu
> odesílaného bajtu, zda je určen k z! achycení pro
> následné odeslání na D8-D15 nebo je určen přímo
> na D0-D7.
> Vadí nám ovšem tanec na A0-A7 6116ky. V režimu
> "střídání bajtů" potřebujeme jen adresu 00h této
> paměti, řešit to lze kontaktním polem jumperů,
> které by odpojily A0-A7 paměti od A8-A15 Sharpa
> a stáhly by vstupní adresu na 00h.
> Je to sice humpolácké, ale šikovné aspoň na
> výrobu prototypu, než se rozhodne, která varianta
> řadiče uspěje.
> Proto předkládám poslední (snad) variantu:
> dvojice 6116ka+LS245 se dá nahradit obvodem
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> LS646 (LS543)!!!!!!! Thank's to Jiří Roleček.
> Jedná se o obvod LS245, který má "na každém
> konci registr". Selekční vývody z Eprom-dekodéru
> se přivedou na ovládací vývody tohoto IC a máme
> to doma!!! Je to definitivní řešení???
> 
> 
> Raději si to sesumarizujeme:
> 
> 1a) řadič Zdeněk Adler - s LS10
>    (+) jeden IC, láce, není nutná výroba desky
>    (-) neúplná I/O adresace, jen 8 bitový přenos
> 
> 1b) řadič Marek Šmihla - s LS138
>    (+) jeden IC, láce, není nutná výroba desky
>    (+) úplná I/O adresace
>    (-) jen 8 bitový přenos
> 
> 2) Žydkoidní řadič I. generace - s LS245, 27xxx,
>    LS541, LS573 (574)   
>    (+) relativně malý počet IC
>    (+) 8 i 16ti bitový přenos
>    (+) úplná adresace
>    (-) neumí repetiční I/O instrukce
>    (-) nižší rychlost přenosu
> 
> 3) 2) Žydkoidní řadič II. generace - s 2x LS245,
>    27xxx, 6116 (W2465)
>    (+) relativně malý počet IC
>    (+) 8 i 16ti bitový přenos
>    (+) úplná adresace
>    (+) umí repetiční I/O instrukce
>    (+) rychlost srovnatelná s 8 bitovým přenosem
>    (-) špatný datový "slovosled"
> 
> 4) 2) Žydkoidní řadič III. generace - s 2x LS245,
>       27xxx, 6116 (W2465)
>       používá 6116ku jako registr
>    (+) relativně malý počet IC
>    (+) 8 i 16ti bitový přenos
>    (+) úplná adresace
>    (+) umí repetiční I/O instrukce
>    (+) rychlost srovnatelná s 8 bitovým přenosem
>    (+) správný datový "slovosled"
>    (-) nutnost (možná) modifikovat Eprom oproti
>        variantě 3), degradace 6116ky na registr,
>        nutno použít pole jumperů na adrese
>        do 6116 (vhodné pro desku s režimy 3, 4
>        a výrobu prototypu, jinak humpolácké)
>        nebo musí být adresa do 6116ky trvale
>        na 00h (nelze kombinovat režim 3,4)
> 
> 5) 2) Žydkoidní řadič IV. generace - s LS245,
>       27xxx, LS646 (543)
>    (+) relativně malý počet IC (3!!!)
>    (+) 8 i 16ti bitový přenos
>    (+) úplná adresace
>    (+) umí repetiční I/O instrukce
>    (+) rychlost srovnatelná s 8 bitovým přenosem
>    (+) správný datový "slovosled"
>    (+) 8 bitový přenos při lichém obsahu B
>        a použití IN/OUT (C),A
>    (-) neumí režim "2x přenos 256ky bajtů za sebou"
>        (to asi lidem vadit nebude), jen režim
>        "střídání"
>    (-) IC LS646 (543) nutno koupit, ve starých PC
>        komponentech nebývá (ve variantách 3,4 se
>        dají ze starých komponentů získat všechny
>        obvody)
>  &nb! sp; (-) nelze použít I/O instrukce s přímou adresou:
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>        OUT (78h),A a IN A,(78h)
>        snad se dají oželet
> 
> Teď babo raď, co je nejvýhodnější...
> 
> Petr de Zviqov
> 
> 
> 
> 
> -- 
> Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz!
> <http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna> 
> 
> 
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG ( <http://www.grisoft.cz>).
> Verze: 6.0.483 / Virová báze: 279 - datum vydání: 19.5.2003
> 
> -- 
> Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz!
> <http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna> 

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 28. května 2003 11:23
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Snad poslední návrh 16ti bitového IDE + shrnutí

Well done, dobra prace ;)

Pameti 2716 se v Praze daji jeste docela dobre sehnat, cena cca 10-20
Kc za kus.
Pokud se bude vyrabet varianta s 27xx a nemate je v supliku, staci
napsat.

ahoj
zelez 

______________________________________________________________________
Reklama:
Díky službě Moje Rodina ušetříte minimálně 25% za volání svým nejbližším. Mějte výdaje 
vaší rodiny pod kontrolu na http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=53803%
26url=http://www.oskarmobil.cz

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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. května 2003 6:53
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: 2. service packec pro MZ-IDE 16bit

Jen pro úplnost:

  - zdaleka nejrozšířenější 16-bit IDE interface na ZX využívá obvodu 8255.
Je připojen tak, že porty A a B jsou Low/High datové sběrnice
a port C obsahuje A0-A2, IORD/IOWR signály, CS0 first IDE, CS0 second IDE.
Interface umožňuje připojit až 4 IDE zařízení (dva kabely)
a podporuje 16-bit porty pro všechny adresy, což však vzhledem k ATA
designu samozřejmě není potřeba. Ovládání pak vypadá nějak takto:

Zápis:
OUT Ctrl, 0x80          ; přepnutí 8255 do output módu
OUT A, data_low
OUT B, data_high
OUT C, IOWR+CS0+address

Čtení je obdobné..

  Osobně jsem ale spíše za zachování jednoduchosti a snadnosti ovládání z
ASM a tak hlasuji za již dříve Markem popsané řešení (překlápění lo/hi pro
datový port).

R.

|---------+--------------------------->
|         |           "rdolejsi@eurote|
|         |           l.cz (sharpemu  |
|         |           27.05.2003 07:38|
|         |           Odpovězte prosím|
|         |           uživateli       |
|         |           "Konference     |
|         |           "Počítač SHARP  |
|         |           MZ-800 a        |
|         |           emulátory""     |
|         |                           |
|---------+--------------------------->
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------|
  |                                                                                    
|
  |        Komu:    "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
<sharpemu@pandora.cz>                                         |
  |        Kopie:                                                                      
|
  |        Předmět: Re: 2. service packec pro MZ-IDE 16bit                             
|
  |                                                                                    
|
  |                                                                                    
|
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------|

mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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Ahoj,

  taky jsem pro takovéto řešení. Na ZX to implementovali přesně tímto
způsobem (trio DTP; (P)VL byl na NP) a nemají s tím sebemenší problém.
Čtení/zápis provádějí přes INI(R)/OTI(R) a nic jim neschází ;-) Jen si
nejsem jistý, jestli jim vychází časování tak, aby sektor přečetli párem
INIR instrukcí, ale myslím, že ano.

R.

P.S.: Navíc MCE už tento způsob čtení IDE podporuje, tak si ho, Marku,
můžeš otestovat ;-) .. (port-type=16bit-lohi)

|---------+--------------------------->
|         |           "smihla@ceit.sk |
|         |           (sharpemu       |
|         |           26.05.2003 17:38|
|         |           Odpovězte prosím|
|         |           uživateli       |
|         |           "Konference     |
|         |           "Počítač SHARP  |
|         |           MZ-800 a        |
|         |           emulátory""     |
|         |                           |
|---------+--------------------------->
  >
--------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------|

  |
|
  |        Komu:    "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory""
<sharpemu@pandora.cz>                                         |
  |        Kopie:
|
  |        Předmět: Re: 2. service packec pro MZ-IDE 16bit
|
  |
|
  |
|
  >
--------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------|

Ahoj,

Mal som na mysli nasledovné:

Prvý OUT 78h: zápis D0..D7 do záchytného registra.
Druhý OUT 78h: obsah záchytného registra do HDD (D0..D7) plus D0..D7 do HDD
(D8..D15).

A tak dalej striedavo... Podobne pri vstupe:

Prvý IN 78h: D0..D7 z HDD do D0..D7 na MZ, D8..D15 z HDD do záchytného
registra.
Druhý IN 78h: čítanie D0..D7 zo záchytného registra.

Iný sled resp. náväznosť bajtov neprichádza do úvahy (kvôli rýchlosti a
kompatibilite s PC).

mailto:smihla@ceit.sk
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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V podstate ide o pridanie deličky jedna ku dvom na dekodér adresy 78h,
ktorá by striedavo prepínala medzi HDD a záchytným registrom. To nemôže byť
predsa až tak zložité, v žiadnom prípade netreba GAL či dokonca 8052!

Marek.

P.S. pokiaľ ide o filesystém FAT, už sa na ňom pracuje... ;-)
 ----- Original Message -----
 From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)
 To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
 Sent: Monday, May 26, 2003 10:33 AM
 Subject: 2. service packec pro MZ-IDE 16bit

 Tak tu máme service packec č. 2.
 K aktivitě mě inspirovala reakce Marka
 Šmihly na zveřejněný návrh 16bitového
 rozhraní HDD pro Sharpa. Sice jsem se
 nepokoušel počítat, jak se liší doba
 přenosu jednoho 512ti bajtového sektoru
 přes běžné I/O instrukce se současnou
 manipulací se všemi potřebnými registry
 A, BC, HL oproti použití repetičních
 instrukcí INIR, OTIR, ale přesto jsem zkusil
 podumat nad jinou alternativou...

 Co je třeba dodržet, docílit:
 -potřebujeme 16ti bitový přenos dat, aby
  byla využita celá kapacita HDD
 -možnost přenosu dat z/na porty
  repetičními I/O instrukcemi
 -možnost použít funkci autodetekce
  parametrů disku
 -zařízení by mělo být kompatibilní
  s původní 8bitovou verzí
 -obvodové řešení musí být co možná
  nejjednodušší, malý počet IC snižuje cenu,
  šetří místo v případě vývoje kombo desek
 -v případě manipulace se signálem disku
  /sels se nabízí možnost obsluhy dvou
  HDD, tedy princip master/slave jako u PC
 -pokud by byla akceptována možnost provozu
  dvou HDD, pak se jasně nabízí možnost
  využití souborových systémů FAT(32), tím
  nemyslím přímé začlenění do CP/M, slave
  disk by sloužil jako přenosný element
  Sharp <-> PC. Konverzi souborových
  systémů a vlastních dat může provádět
  aplikační program pod CP/M typu
  file-manažer; stejně tak CP/Movsky
  nahraný disk by byl čitelný pro
  aplikační program v PC, ten by ho
  přečetl celý raz dva

 Jak to tedy vyřešit:

 Tahhle nějak vypadá zápis 512ti bajtového
 sektoru na MZ-IDE 8bit (odhaduju):

 xxx             ; nastav příslušné hodnoty
 xxx             ; do registru stopy,
 xxx             ; sektoru atd.

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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 LD HL, "odkud"  ; adresa dat v paměti
 LD B,00h        ; 256 bajtů dat
 LD C,78h        ; adresa datového portu HDD
 OTIR***         ; přenese B bajtů na port
                 ; 78h od adresy v HL
 OTIR            ; ještě jednou totéž

 Doufám, že jsem se nespletl, už jsem si
 dlouho v asm Z80 nehrál, je-li pravda, že
 po instrukci *** B=00h, HL="odkud"+256 a C
 se nemění, pak se vykoná přenos jako dvě
 256tice I/O cyklů po sobě pomocí instrukcí
 OTIR (???)

 U PC bych si představil něco podobného, jen
 registry jsou víceslovné (to je výraz!) a
 datová sběrnice je 16ti bitová, takže se
 přenese jedním "OTIRem" (dejme tomu) jediná
 256tice najednou, protože je široká 16 bitů
 a ne 8.

 Pokud by měl na tomto místě fungovat nějaký
 obvodový supervizor, který by datový tok
 na port 78h střídavě přepínal tak, abychom
 docílili připravenosti 16ti bitů dat každé
 dva I/O zápisy a pak by se provedl jeden
 vybavovací zápis do HDD, připomíná mi to
 křižovatku se semafory kde se po každém
 projetém autě mění volný směr jízdy.

 Můj návrh zní: využít toho, že se v každém
 případě přenáší 256 bajtů 2x po sobě, navíc
 obsah registru B sám inkrementuje a posílá
 se na A8-A15 adresové sběrnice Sharpa!!!
 Obvodové řešení by vycházelo z mého
 původního návrhu 16ti bitového rozhraní tj.:
    1x 74LS245
    1x 27xxx
    1-2 další 74LS241, 245 (podle výsledku)
    1x SRAM 6116 2kB

 Příklad zápisu:
 LD HL,"odkud"  ; adresa dat v paměti
 LD B,00h       ; 256 bajtů dat
 LD C,77h       ; adresa pomocného bufferu
 OTIR           ; naplní se pomocný 256ti
                ; bajtový buffer (Statická RAM)
 LD C,78h       ; adresa datového portu HDD
 OTIR           ; přenos 256ti bajtů na
                ; D0-D7 HDD, synchronně a
                ; "skrytě" se také přenáší
                ; obsah bufferu na D8-D15 HDD

 -čtení by probíhalo obdobným způsobem
 -rutina s příkladem přenosu je o jedinou
  instrukci delší
 -je třeba vyřešit správnou návaznost a
  kontinuitu dat (záležitost OS), neboť
  u PC je při 16ti bitovém přenosu sled dat
  následující (pokud se pletu, tak prosím
  nenadávat):

 0. bajt na D0-D7 ; 1. 16ti bitový zápis
 1. bajt na D8-D15
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 2. bajt na D0-D7 ; 2. 16ti bitový zápis
 3. bajt na D8-D15

   .
   .
   .
   .
 511. bajt na D0-D7 ; 256. 16ti bitový zápis
 512. bajt na D8=D15

  a tady se posílá jedna 256ka dat, fik ho,
  druhá 256ka, hotovo
 -je-li toto velký problém, pak zůstává ve
  hře původní verze 16ti bitového rozhraní,
  jednodušší Hw řešení nedovedu vymyslet

 V průběhu týdne možná opravím výkres a
 upřesním význam portů a počet IC.

 Petr de Zviqov 26.5. 2003 0:55hod

 --
 Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz!

--
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz!

--
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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. května 2003 6:38
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: 2. service packec pro MZ-IDE 16bit

Ahoj,

  taky jsem pro takovéto řešení. Na ZX to implementovali přesně tímto
způsobem (trio DTP; (P)VL byl na NP) a nemají s tím sebemenší problém.
Čtení/zápis provádějí přes INI(R)/OTI(R) a nic jim neschází ;-) Jen si
nejsem jistý, jestli jim vychází časování tak, aby sektor přečetli párem
INIR instrukcí, ale myslím, že ano.

R.

P.S.: Navíc MCE už tento způsob čtení IDE podporuje, tak si ho, Marku,
můžeš otestovat ;-) .. (port-type=16bit-lohi)

|---------+--------------------------->
|         |           "smihla@ceit.sk |
|         |           (sharpemu       |
|         |           26.05.2003 17:38|
|         |           Odpovězte prosím|
|         |           uživateli       |
|         |           "Konference     |
|         |           "Počítač SHARP  |
|         |           MZ-800 a        |
|         |           emulátory""     |
|         |                           |
|---------+--------------------------->
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------|
  |                                                                                    
|
  |        Komu:    "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
<sharpemu@pandora.cz>                                         |
  |        Kopie:                                                                      
|
  |        Předmět: Re: 2. service packec pro MZ-IDE 16bit                             
|
  |                                                                                    
|
  |                                                                                    
|
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------|

Ahoj,

Mal som na mysli nasledovné:

Prvý OUT 78h: zápis D0..D7 do záchytného registra.
Druhý OUT 78h: obsah záchytného registra do HDD (D0..D7) plus D0..D7 do HDD
(D8..D15).

mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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A tak dalej striedavo... Podobne pri vstupe:

Prvý IN 78h: D0..D7 z HDD do D0..D7 na MZ, D8..D15 z HDD do záchytného
registra.
Druhý IN 78h: čítanie D0..D7 zo záchytného registra.

Iný sled resp. náväznosť bajtov neprichádza do úvahy (kvôli rýchlosti a
kompatibilite s PC).

V podstate ide o pridanie deličky jedna ku dvom na dekodér adresy 78h,
ktorá by striedavo prepínala medzi HDD a záchytným registrom. To nemôže byť
predsa až tak zložité, v žiadnom prípade netreba GAL či dokonca 8052!

Marek.

P.S. pokiaľ ide o filesystém FAT, už sa na ňom pracuje... ;-)
 ----- Original Message -----
 From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)
 To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
 Sent: Monday, May 26, 2003 10:33 AM
 Subject: 2. service packec pro MZ-IDE 16bit

 Tak tu máme service packec č. 2.
 K aktivitě mě inspirovala reakce Marka
 Šmihly na zveřejněný návrh 16bitového
 rozhraní HDD pro Sharpa. Sice jsem se
 nepokoušel počítat, jak se liší doba
 přenosu jednoho 512ti bajtového sektoru
 přes běžné I/O instrukce se současnou
 manipulací se všemi potřebnými registry
 A, BC, HL oproti použití repetičních
 instrukcí INIR, OTIR, ale přesto jsem zkusil
 podumat nad jinou alternativou...

 Co je třeba dodržet, docílit:
 -potřebujeme 16ti bitový přenos dat, aby
  byla využita celá kapacita HDD
 -možnost přenosu dat z/na porty
  repetičními I/O instrukcemi
 -možnost použít funkci autodetekce
  parametrů disku
 -zařízení by mělo být kompatibilní
  s původní 8bitovou verzí
 -obvodové řešení musí být co možná
  nejjednodušší, malý počet IC snižuje cenu,
  šetří místo v případě vývoje kombo desek
 -v případě manipulace se signálem disku
  /sels se nabízí možnost obsluhy dvou
  HDD, tedy princip master/slave jako u PC
 -pokud by byla akceptována možnost provozu
  dvou HDD, pak se jasně nabízí možnost
  využití souborových systémů FAT(32), tím
  nemyslím přímé začlenění do CP/M, slave
  disk by sloužil jako přenosný element
  Sharp <-> PC. Konverzi souborových
  systémů a vlastních dat může provádět
  aplikační program pod CP/M typu
  file-manažer; stejně tak CP/Movsky
  nahraný disk by byl čitelný pro
  aplikační program v PC, ten by ho
  přečetl celý raz dva

 Jak to tedy vyřešit:

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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 Tahhle nějak vypadá zápis 512ti bajtového
 sektoru na MZ-IDE 8bit (odhaduju):

 xxx             ; nastav příslušné hodnoty
 xxx             ; do registru stopy,
 xxx             ; sektoru atd.
 LD HL, "odkud"  ; adresa dat v paměti
 LD B,00h        ; 256 bajtů dat
 LD C,78h        ; adresa datového portu HDD
 OTIR***         ; přenese B bajtů na port
                 ; 78h od adresy v HL
 OTIR            ; ještě jednou totéž

 Doufám, že jsem se nespletl, už jsem si
 dlouho v asm Z80 nehrál, je-li pravda, že
 po instrukci *** B=00h, HL="odkud"+256 a C
 se nemění, pak se vykoná přenos jako dvě
 256tice I/O cyklů po sobě pomocí instrukcí
 OTIR (???)

 U PC bych si představil něco podobného, jen
 registry jsou víceslovné (to je výraz!) a
 datová sběrnice je 16ti bitová, takže se
 přenese jedním "OTIRem" (dejme tomu) jediná
 256tice najednou, protože je široká 16 bitů
 a ne 8.

 Pokud by měl na tomto místě fungovat nějaký
 obvodový supervizor, který by datový tok
 na port 78h střídavě přepínal tak, abychom
 docílili připravenosti 16ti bitů dat každé
 dva I/O zápisy a pak by se provedl jeden
 vybavovací zápis do HDD, připomíná mi to
 křižovatku se semafory kde se po každém
 projetém autě mění volný směr jízdy.

 Můj návrh zní: využít toho, že se v každém
 případě přenáší 256 bajtů 2x po sobě, navíc
 obsah registru B sám inkrementuje a posílá
 se na A8-A15 adresové sběrnice Sharpa!!!
 Obvodové řešení by vycházelo z mého
 původního návrhu 16ti bitového rozhraní tj.:
    1x 74LS245
    1x 27xxx
    1-2 další 74LS241, 245 (podle výsledku)
    1x SRAM 6116 2kB

 Příklad zápisu:
 LD HL,"odkud"  ; adresa dat v paměti
 LD B,00h       ; 256 bajtů dat
 LD C,77h       ; adresa pomocného bufferu
 OTIR           ; naplní se pomocný 256ti
                ; bajtový buffer (Statická RAM)
 LD C,78h       ; adresa datového portu HDD
 OTIR           ; přenos 256ti bajtů na
                ; D0-D7 HDD, synchronně a
                ; "skrytě" se také přenáší
                ; obsah bufferu na D8-D15 HDD

 -čtení by probíhalo obdobným způsobem
 -rutina s příkladem přenosu je o jedinou
  instrukci delší
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 -je třeba vyřešit správnou návaznost a
  kontinuitu dat (záležitost OS), neboť
  u PC je při 16ti bitovém přenosu sled dat
  následující (pokud se pletu, tak prosím
  nenadávat):

 0. bajt na D0-D7 ; 1. 16ti bitový zápis
 1. bajt na D8-D15

 2. bajt na D0-D7 ; 2. 16ti bitový zápis
 3. bajt na D8-D15

   .
   .
   .
   .
 511. bajt na D0-D7 ; 256. 16ti bitový zápis
 512. bajt na D8=D15

  a tady se posílá jedna 256ka dat, fik ho,
  druhá 256ka, hotovo
 -je-li toto velký problém, pak zůstává ve
  hře původní verze 16ti bitového rozhraní,
  jednodušší Hw řešení nedovedu vymyslet

 V průběhu týdne možná opravím výkres a
 upřesním význam portů a počet IC.

 Petr de Zviqov 26.5. 2003 0:55hod

 --
 Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz!

--
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz!

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00

202

http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna
http://www.avg.com


203

Brázda Pavel

Od: VMAREDA@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [VMAREDA@seznam.cz]
Odesláno: 26. května 2003 14:42
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Objevil jsem hodně zajímavý bazárek (dou fám, že ne Ameriku)

Neni to nahodou bazar co se mu rikalo "ve Vysehrdske ?"
(Tak ho zname my pametnici!)
                                
Vladimir

______________________________________________________________________
Reklama:
Připrav se na nejpříšernější zážitek v životě na http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?
instance=46466%26url=http://www.priserky.cz

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 26. května 2003 14:42
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Objevil jsem hodně zajímavý bazárek (dou fám, že ne Ameriku)

Neni to nahodou bazar co se mu rikalo "ve Vysehrdske ?"
(Tak ho zname my pametnici!)
                                
Vladimir

______________________________________________________________________
Reklama:
Připrav se na nejpříšernější zážitek v životě na http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?
instance=46466%26url=http://www.priserky.cz

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 23. května 2003 19:21
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Objevil jsem hodně zajímavý bazárek (dou fám, že ne Ameriku)

Cus lidi jmenuje se to 
Elektrobazar Integra, je to od Karlova namesti jednu zastavku tramvaji 18 a 24 z 
Morane smer Nusle
NA HRÁDKU č.4 
128 00 Praha 2
tel.224 917 578
po-pá: 13:30-18:00

WD-1772 tam tusimze prodavaji po 70,- Kc a prehazujou je vidlema.
Poptejte se sami, ja si od tama odnesl pekne trofeje: CDcko pro CD32, 
kabely k BT100 a Gamacentrum pro ATARI a ZX Spectru, 
socialisticke joysticky, ktere mely tvar mysi.
Puvodne jsem dnes chtel zajit do kina, 
ale po tom co jsem se tam zakecal asi hodinu po zaviraci dobe
z toho seslo a rozhodne nelituju! :)
Cekam pochvalu, kdo to prohlasi za spam, 
je nepritel 8-bitu a bude zastrelen! :))

Milan:)

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 22. května 2003 15:19
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: poznámka

Uz se tesim, nahrivam pajku a z "supliku" vytahuju soucastky :)

zelez

>Vše vysvětlím v popisu zařízení. Rozhodně jsem tam nedal Epromku jen
>tak z rozmaru.
>Petr de Zviqov
 

______________________________________________________________________
Reklama:
Přijďte na Týden s Touranem do autosalonů Volkswagen, 23. - 31.5. Čeká vás soutěž o 
nový velkoprostorový Volkswagen Touran!http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=51283%
26url=http://www.volkswagen.cz/touran

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 22. května 2003 13:40
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Pripojeni PC mysi ke Sharpovi

Vzhledem k tomu, ze je dnes pomerne slozite sehnat paralelni mys, tak na
strankach http://members.aol.com/tgkirk/pcstmous.htm je docela prima vec -
jedna se o "konvertor" na bazi jednocipoveho mikropocitace, ktery prevadi
signaly ze standardni seriove PC mysi na paralelni a je slucitelny i s mysi
pro MZ-800 (akorat zapojeni pinu je trochu jine - muzu dodat). Pak by tedy
mely jit PC myskou ovladat na Sharpu programy jako treba MZ Paint, Lemmings,
Kyrandia, Pasians, Miny a fura dalsich

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.483 / Virová báze: 279 - datum vydání: 19.5.2003

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 15. května 2003 16:21
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: OT: Virus

Než tady budeme postupně všichni tvrdit, že od nás to není, tak by 
mohl Zdeněk zveřejnit zdrojovou zprávu, ať víme, z které IP adresy to 
chodí...

Mirek

> Od: "Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)"  <zelezo@seznam.cz>
> Datum: Thu, 15 May 2003 14:01:50 +0200
> 
> Pouzivame McAfee VirusScan v4.5.1 s nejnovější dB, osobne mam
> nejnovejsi AVG Grisoft, takze snad jsem take cisty...
> 
> ahoj Pavel
> 
> > Omlouvám se všem v této konferenci za OT, ale je možné, že někdo 
z Vás kdo mne má ve svém adresáři má počítač zasažený virem I-
Worm/Ganda 
> 

--------------------
Centrum.cz Auto: Přinášíme Vám kompletní přehled kabrioletů na českém trhu! 34 aut, ve 
kterých si léto opravdu užijete!<http://user.centrum.cz/redir.php?
url=http://auto.centrum.cz/clanek.phtml?id=3870>

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 15. května 2003 13:02
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: OT: Virus

Pouzivame McAfee VirusScan v4.5.1 s nejnovější dB, osobne mam
nejnovejsi AVG Grisoft, takze snad jsem take cisty...

ahoj Pavel

> Omlouvám se všem v této konferenci za OT, ale je možné, že někdo z Vás kdo mne má ve 
svém adresáři má počítač zasažený virem I-Worm/Ganda 

______________________________________________________________________
Reklama:
Letosni nejvetsi filmova podivana CHICAGO. Zvou Vas Hollywood Classics Entertainment a 
Magnesia. Hledejte na http://www.hce.cz

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 15. května 2003 12:26
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: OT: Virus

Dobrý den,
15. května 2003, 12:37:08, napsal jste:
Tak ode mne nebyl pocitac cisty..

ZAspc> Omlouvám se všem v této konferenci za OT, ale je možné, že někdo z Vás kdo mne 
má ve svém adresáři má počítač zasažený virem I-Worm/Ganda který odesílá své kopie s 
falešnou hlavičkou ve které
ZAspc> je uvedený můj e-mail. Více informací naleznete zde: 
http://www.grisoft.cz/php/cs_faq.php3?typ=viry&co=ganda

ZAspc> Díky za pochopení a rychlé vyřízení

ZAspc> Zdenek

ZAspc> ---
ZAspc> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
ZAspc> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
ZAspc> Verze: 6.0.481 / Virová báze: 277 - datum vydání: 13.5.2003

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 12. května 2003 10:00
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[2]: Prodám SHARPa

Dobrý den,
12. května 2003, 10:31:41, napsal jste:
 Ziloguv email autor DivIde a CompactFlash je "Pavel Cimbal" <P.Cimbal@sh.cvut.cz>
 MArcel Vasak
 falcen99

ZAspc> Souhlasim, na NP toho bylo hodne k videni, sam jsem az zasnul, co vsechno 
dokazal za ta leta pocitacovy prumysl vyprodukovat. Fotografie nejake mam, takze az se 
mi to podari nejak uhledne
ZAspc> zpracovat, tak to dam na stranky i s nejakym tim komentarem.

ZAspc> Zdenek

ZAspc> P.S.: Ted si vycitam ze jsem si nekoupil tu redukci z CompactFlash na IDE (za 
velice slusnych 280 Kc) - nemate nekdo e-mail, pripadne stranky toho cloveka co to 
prodaval?

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 7. května 2003 12:48
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: FW: Dotaz k Nostalgia Party !!! + popis vstu pů projektoru

Cus lidi, 
preposilam tento dotaz, (nevyptavam se na podrobnosti, 
takze nejsem schopen napsat kdo kde bydli)
pokud by nekdo mel volne misto v aute a chtel nekoho vzit, 
napiste mi prosim jakou pojede trasou abych to mohl zajemcum o spolujizdu preposlat.

Dekuji a tesim se na vas :)
Milan

P.S. pokud mate moznost vzit cokoliv sebou, dejte mi prosim vedet, 
bylo by trapne kdyby kazdy spolehal na kazdeho 
a pak si mohla cela platforma maximalne opekat spekacky. :)

Tady je popis konektoru projektoru:
-----------------------------------------
Video: cynch
Audio [L/MONO R]: cynch
S-VIDEO: standartní konektor
RGB IN: standartní 15 pinovy VGA konektor
-----------------------------------------

> -----Original Message-----
> From: SPHP [mailto:sphp-gregor@seznam.cz]
> Sent: Wednesday, May 07, 2003 11:43 AM
> To: Kleibl Milan
> Subject: Dotaz k NP !!!
> Importance: High
> 
> 
>   Zdar Milane,
> 
> nevis zda na NP pojede taky nekdo z Brna, ci okoli ?? Venca 
> Balek (muj mistopredseda) by se NP rad zucastnil take, ale
> pouze za predpokladu ze ho nekdo vezme z Brna autem (na 
> benzin SAMOZREJME priplati).
> 
>  Odpoved posli prosim primo jemu, na BalekVaclav@seznam.cz , 
> mne to posli jenom jako Cc (kopie). Pokud mozno DNES do
> 19-te hodiny, NEma internet doma a v 19 bude u sveho kolegy 
> vybirat postu.
> 
>    Diky a mej se fajn ......  Gregor

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 2. května 2003 12:00
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Az 8 operatoru na jedne SIMkarte - neni to podvod 

Ahoj Zdenku!

Friday May 02 2003 12:03, Zdenek Adler wrote:

 Zs> To je sice hezke, ale tahle konference je uplne o necem jinem (

ten smejd to cpe, kde se da, i do diskuzi pod clanky na webu. IMHO ani 
to jmeno neni prave. zrejme dalsi adept, na ktereho napisu stiznost pro 
poruseni zakona o regulaci reklamy.

Zdarec, Tomas [VSOP]

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 2. května 2003 12:00
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Az 8 operatoru na jedne SIMkarte - neni to podvod ani vt

Ahoj All!

Friday May 02 2003 11:44, Tomas Taborsky (sh wrote to Konference "Poč=:

 Ts> From: gtscze@email.cz
 Ts> To: sharpemu@pandora.cz
 >>>> http://sim.majasoft.net <<<
 Ts> 8 OPERÁTORŮ na jedné SIMkartě s přepínáním v menu telefonu

krucinal, co je tohle za zapraskanyho spammera??? kam se na inetu 
podiva, potkavam tyhle reklamy! zrejme bude potreba ten jeho web nejak 
nabourat nebo zafloodovat.

Zdarec, Tomas [VSOP]

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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. května 2003 11:04
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Az 8 operatoru na jedne SIMkarte - neni to podvod ani vtip! >>> 

http://sim.majasoft.net

To je sice hezke, ale tahle konference je uplne o necem jinem ( Specialne
pro p. Taborskeho: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory) .....
Myslim ze o offtopicu a nevyzadane reklame tykajici se naprosto neceho
jineho uz se tu kdysi mluvilo tak je smutne ze se vzdycky nekdo najde.

----- Original Message -----
From: "Tomas Taborsky (sharpemu@pandora.cz)" <gtscze@EMAIL.CZ>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Friday, May 02, 2003 11:44 AM
Subject: Az 8 operatoru na jedne SIMkarte - neni to podvod ani vtip! >>>
http://sim.majasoft.net

>
>
> >>> http://sim.majasoft.net <<<
>
> 8 OPERÁTORŮ na jedné SIMkartě s přepínáním v menu telefonu
>
> Tato speciální simkarta umí naklonovat do sebe až 8 jiných. Parametry této
simkarty jsou:
>
> 40 sms zpráv
> 250 telefonní seznam
> 8 operátorů
> pracuje se všemi operátory i ze zahraničí
> funkční se všemi telefony
> podporuje i více simkaret jednoho operátora
> Cena této simkarty je 499Kč (při více kusech již od 199Kč) a cena za
každou klonovanou simkartu je 149Kč.
>
> Prodáváme i samotné zařízení za velmi slušnou cenu. Neváhejte a skočte na
naši stránku!!!
>
> >>> http://sim.majasoft.net <<<
>
> --
> Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.476 / Virová báze: 273 - datum vydání: 24.4.2003

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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 Taborsky (sharpemu@pandora.cz) [gtscze@EMAIL.CZ]
Odesláno: 2. května 2003 10:45
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Az 8 operatoru na jedne SIMkarte - neni to podvod ani vtip! >>> http://sim.majasoft.net

>>> http://sim.majasoft.net <<<

8 OPERÁTORŮ na jedné SIMkartě s přepínáním v menu telefonu

Tato speciální simkarta umí naklonovat do sebe až 8 jiných. Parametry této simkarty 
jsou:

40 sms zpráv
250 telefonní seznam
8 operátorů
pracuje se všemi operátory i ze zahraničí
funkční se všemi telefony
podporuje i více simkaret jednoho operátora
Cena této simkarty je 499Kč (při více kusech již od 199Kč) a cena za každou klonovanou 
simkartu je 149Kč.

Prodáváme i samotné zařízení za velmi slušnou cenu. Neváhejte a skočte na naši 
stránku!!!

>>> http://sim.majasoft.net <<<

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 30. dubna 2003 10:38
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: EPROM a PROM

Ahoj,

zitra (prip. v patek) oskenuji a poslu.
> Jinak ten clanek bych docela rad videl - nemohl by to nekdo oskenovat? Rad bych to 
dal na stranky :-))

Pavel

______________________________________________________________________
Reklama:
Už vás taky nudí váš starý telefon? Co takhle pořídit si novou Nokii 6610 nebo 
Motorolu T720i za skvělou cenu. http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=49501%
26url=http://www.oskarmobil.cz

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 30. dubna 2003 10:26
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: EPROM a PROM

K tej Nostalgii - vyzera to tak, ze Praha je predsa len dost daleko a este k
tomu je paralelne  stretnutie CSPUG, takze fotte, fotte, fotte, aby sme
aspon videli, co sa podarilo. A snad na buduci rok. Drzim palce a prijemnu
zabavu.
Roman.

> -----Original Message-----
> From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [SMTP:zdeneka@seznam.cz]
> Sent: 30. apríla 2003 10:26
> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> Subject: Re: EPROM a PROM
> 
> Tuto EPROM ve svem SHARPu dokonce mam - je to klasicka bezokenkova verze
> ktera nesla premazat. Jinak ten clanek bych docela rad videl - nemohl by
> to nekdo oskenovat? Rad bych to dal na stranky :-))
> Jinak pro vsechny co se tesi na novou verzi emulatoru mam dobrou zpravu -
> pred chvili jsem dal na web verzi 0.095.
>  
> Zdenek
>  
> P.S.: Sharpiste, Nostalgia Party se nezadrzitelne blizi (10.5.2003) - kdo
> bude chybet, do smrti toho bude litovat :-))
>  
> 
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG ( <http://www.grisoft.cz>).
> Verze: 6.0.476 / Virová báze: 273 - datum vydání: 24.4.2003
> 
> -- 
> Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz!
> <http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna> 

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 30. dubna 2003 10:00
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[2]: EPROM a PROM

Dobrý den,
30. dubna 2003, 10:26:22, napsal jste:
A je v te nove verzi uz prevod *.mzf >*.disk nebo jen *.disk > *.mzf
??
falcen99

ZAspc> Tuto EPROM ve svem SHARPu dokonce mam - je to klasicka bezokenkova verze ktera 
nesla premazat. Jinak ten clanek bych docela rad videl - nemohl by to nekdo oskenovat? 
Rad bych to dal na stranky
ZAspc> :-))
ZAspc> Jinak pro vsechny co se tesi na novou verzi emulatoru mam dobrou zpravu - pred 
chvili jsem dal na web verzi 0.095.

ZAspc> Zdenek

ZAspc> P.S.: Sharpiste, Nostalgia Party se nezadrzitelne blizi (10.5.2003) - kdo bude 
chybet, do smrti toho bude litovat :-))

ZAspc> ---
ZAspc> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
ZAspc> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
ZAspc> Verze: 6.0.476 / Virová báze: 273 - datum vydání: 24.4.2003

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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 2003 9:18
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: EPROM a PROM

Přílohy: winmail.dat

winmail.dat (4 kB)

Na 16k sena se zapomenout neda :-)  Jak jsi to ted pripomnel, presne vidim ten 
casopis, jakysi pocitacovy special, ve kterem clanek vysel. Ten den slavili spectristi 
svatek a 16k sena nam sharpistum jeste dlouho omlacovali o hlavu :-)))
 
Tom
 

-----Původní zpráva----- 
Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [mailto:zelezo@seznam.cz] 
Odesláno: st 30.4. 2003 9:58 
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
Kopie: 
Předmět: EPROM a PROM

Zdravim vespolek,

dostal se mi do rukou Sharp, ktery mel misto poctive EPROM v keramickem pouzdru 
plastovou PROM "SC613128E83". Jake jsou Vase zkusenosti, je to rarita nebo se dodaval 
Sharp i s temito chipy ?

(Cetli jste ten stary clanek, kde autor oznacil ROMku Sharpa jako 16k sena ? ;)

Bye 

zelez

 

-- 
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na Mobil.cz! 

<http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna>  

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 28. dubna 2003 8:29
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: MZunity

Servus Mirku,
Viem, ze mas pocit, ze nikto nema na Sharpa cas a plne s Tebou

suhlasim. Sam som vela veci planoval ale zivot ma takmer k nicomu z toho
nepustil. O to viac ludom ako Ty alebo Zdenek drzim palce, vdaka Vam mozeme
my ostatni trochu zaspominat na stare zlate casy pri Sharpovi.

Vela stastia pri spravovani stranok MZ Unity!

Roman.

> -----Original Message-----
> From: Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) [SMTP:bomi@centrum.cz]
> Sent: 19. apríla 2003 1:05
> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> Subject: MZunity
> 
> 
> Mám jednu dobrou a jednu špatnou zprávu:
> 
> Nejdřív ta špatná: Rozhodl jsem se zrušit Stahovací centrum. (Stejně 
> ho nepoužíváte ... pokud ovšem víte že to vůbec existuje)
> 
> A ta dobrá: Rozhodl jsem se vytvořit novou stránku MZunity, která 
> bude soubory ze Stahovacího centra obsahovat...
> 
> Pokud by měl někdo zájem o spolupráci (očekávám stejný ohlas jako 
> vždy), tak mi může napsat na mzunity@zde.cz.
> 
> Již druhá pracovní verze je tady: http://mzunity.zde.cz
> 
> 
> ----------------------------------
> E-mail akcelerátor, spam filtr, bezpečnostní agent. Rychle a bezpečně s
> Centrum.cz E-mail! http://home.centrum.cz/reklama/email/email_vyhody.html
> 
> 
> 
> 
> -- 
> Mobil.cz: Jake je pripojeni k internetu za pausal?
> http://mobil.cz/sluzby_eurotel/data_nonstop030409.html

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=poradna
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 24. dubna 2003 7:45
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: ROmdisk z Flash eeprom

Ahoj vsichni

shanim schmema zapojeni romdisku pro eprom eeprom 128*8,
Pripadne desku na tenhle romdisk
EEprom pro romdisk je v kazdem Materbordu pro 486 pripadne 586 jmenuje
se tam Bios a je to typ SST PH29EE010 150-3CF jedna se o 5v eeprom..

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://www.mobil.cz/poradna/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 24. dubna 2003 7:42
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[2]: Prevod mzf to disk

Dobrý den,
23. dubna 2003, 16:49:48, napsal jste:

recspc> ciste teoreticka moznost:

recspc> - spustit MCE (emulator Sharpa v Jave, http://sorry.vse.cz/~roman/mce)
Problem emulator mi na mojim compu nejede Pentium na 400mhz.
Takze asi opravdu jen teoreticka moznost.
-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://www.mobil.cz/poradna/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 23. dubna 2003 15:50
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prevod mzf to disk

ciste teoreticka moznost:

- spustit MCE (emulator Sharpa v Jave, http://sorry.vse.cz/~roman/mce)
- zapnout podporu CP/M disku mapovaneho do adresare na hard disk, namapovat
prislusny adresar s MZF soubory pod nejake pismenko v CP/M
- v konfiguracnim okne disketovky v MCE vytvorit dsk soubor a v CP/M ho
naformatovat pomoci format.com ci format4.com (nebo vlozit nejaky disk jiz
drive vytvoreny)
- pomoci POWER.COM nebo copy v CP/M nakopirovat soubory z mapovaneho disku
na naformatovany/vlozeny disk (jedinym prikazem vsechny MZF)

Podotykam, ze mohou byt problemy s delkami souboru na diskete - mapovani
adresare jako CP/M disku v MCE ma v sobe chybicku a nekdy zpristupni soubor
o trochu delsi nez ma byt (s MZF by to nemelo vadit).

Urcite existuje i nejaka jednodussi varianta, ovsem pokud uz MCE pouzivate,
cely postup lze realizovat s minimalnim usilim ;-)

zatim,
Roman

|---------+--------------------------->
|         |           "marcel vasak   |
|         |           (sharpemu@pandor|
|         |           a.cz)" <falcen99|
|         |           23.04.2003 16:11|
|         |           Odpovězte prosím|
|         |           uživateli       |
|         |           "Konference     |
|         |           "Počítač SHARP  |
|         |           MZ-800 a        |
|         |           emulátory""     |
|         |                           |
|---------+--------------------------->
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------|
  |                                                                                    
|
  |        Komu:    "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
<sharpemu@pandora.cz>                                         |
  |        Kopie:                                                                      
|
  |        Předmět: Prevod mzf to disk                                                 
|
  |                                                                                    
|
  |                                                                                    
|
  
>-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------|
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Shanim nejaky program na prevod *.mzf do *.dsk,prevod pres emulator je
pomaly.

--
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

--
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://www.mobil.cz/poradna/

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://www.mobil.cz/poradna/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 23. dubna 2003 15:12
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Prevod mzf to disk

Shanim nejaky program na prevod *.mzf do *.dsk,prevod pres emulator je
pomaly.

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Mate problemy s mobilem? Zkuste poradnu ->
http://www.mobil.cz/poradna/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 16. dubna 2003 7:31
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Nostalgia párty '03  - poslední kolo rekla my:)

Cus, 
IMHO je Zdenek zbytecne skromny. :)

Milan

> Jen pro upresneni, kdyz se tu pise o hvezdach, ja se tam mezi 
> ne dostal jen
> omylem... Svou ucast ovsem zatim nepopiram ;-)
> 
> Zdenek
> 
> 
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.471 / Virová báze: 269 - datum vydání: 10.4.2003
> 
> 
> -- 
> Mobil.cz: Jake je pripojeni k internetu za pausal?
> http://mobil.cz/sluzby_eurotel/data_nonstop030409.html
> 

-- 
Mobil.cz: Jake je pripojeni k internetu za pausal?
http://mobil.cz/sluzby_eurotel/data_nonstop030409.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: 16. dubna 2003 7:21
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Nostalgia párty '03  - poslední kolo reklamy:)

Jen pro upresneni, kdyz se tu pise o hvezdach, ja se tam mezi ne dostal jen
omylem... Svou ucast ovsem zatim nepopiram ;-)

Zdenek

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.471 / Virová báze: 269 - datum vydání: 10.4.2003

-- 
Mobil.cz: Jake je pripojeni k internetu za pausal?
http://mobil.cz/sluzby_eurotel/data_nonstop030409.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: 15. dubna 2003 16:16
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Nostalgia párty '03  - poslední kolo reklamy:)

Cus lidi,
protoze NP'03 pomalu klepe na dvere a ja dostal vynadano, ze se nesnazim o propagaci, 
tak se to timto snazim napravit
na www.sberatele.cz jsme nechali banner na Nostalgia Party (at kamenuji jenom ti, 
kteri by to udelali lepe a zadarmo :) )
Nejake projektory a aparatury by mely byt zajisteny, k "hlavaku" trefi kazdy, nejake 
papirove noviny jsou uz obeslany a pozvany, 
muzete si odhlasovat kterou televizi tam nepustime... 

Co dodat? IMHO vse pripraveno. :)
_________________________________________
Milan Kleibl
ICQ#: 12795588
* More ways to contact me <http://wwp.icq.com/12795588>
_________________________________________

P.S. perlicka pro SHARPisty: prislibily ucast krome jinych i hvezdy Zdenk Adler 
(http://mz-800.aktualne.cz)
a ze Slovenska Marek Smihla (http://www.ceit.sk/marek.htm) :)

-- 
Mobil.cz: Jake je pripojeni k internetu za pausal?
http://mobil.cz/sluzby_eurotel/data_nonstop030409.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: 8. dubna 2003 15:35
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: tip pro připojení HDD

Dobrý den,
8. dubna 2003, 15:22:19, napsal jste:

JO slo jsou dva typy oba ze spectra b-dos h-dos.
bdos ma 4 adresy h-dos ma 2 adresy.

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Prave vychazi rada hernich trhaku roku.
Nakupujte online na www.GameStore.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: 4. dubna 2003 15:36
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: obvod pre qd

Rád by som oslovil hlavne Petra Voltra - pred polrokom si mi
poslal nakres obvodu pre QD. Stratil sa mi a teraz som konecne
zohnal súčiastky na skontštruovanie toho interface. fotky boardu
mám, ale nestačia. Skús mi ešte zohnať nákres obvodu.

dik.

mir-@post.cz

-- 
Ziskejte kvalitu, kterou si zasluhujete. Za minimalni mesicni
poplatek vam nabizime Antivir, Antispam nebo dalsi kapacitu pro
vas Mailbox. Vice na: http://sluzby.volny.cz/product/postpaid/

-- 
Prave vychazi rada hernich trhaku roku.
Nakupujte online na www.GameStore.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: 31. března 2003 13:41
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Kde mam poslat at to nemusim posilat pres pandoru.

Dobrý den,

  Kde ma poslat schema jednoducheho dadi na pripojeni hdd 32bitoveho
  pres dva porty k jakemukoliv pocitaci,radic je vhodny i pro Sharpa i
  kdyz byl urceny puvodne pro Spectrum??
  Neobsahuje gally ani jine specialni soucastky..
  Falcen99

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Prave vychazi rada hernich trhaku roku.
Nakupujte online na www.GameStore.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: 31. března 2003 13:26
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[3]: tip pro FDD controller

Dobrý den,
31. března 2003, 13:08:01, napsal jste:

Obvod wq1772 je v pocitacich Atari ST ..
Falcen99

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Prave vychazi rada hernich trhaku roku.
Nakupujte online na www.GameStore.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: 29. března 2003 22:14
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: `Shanim soft pro ntebook

Shanim soft na tenhle notebook..
SIEMENS NIXDORF PCD-4ND
A taky zdroj na 20-22v stejnosmernych pro napajeni toho notebooku..
Falcen99

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.465 / Virová báze: 263 - datum vydání: 25.3.2003

-- 
Prave vychazi rada hernich trhaku roku.
Nakupujte online na www.GameStore.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: Kleibl Milan (sharpemu@pandora.cz) [kleibl@cmcredit.cz]
Odesláno: 14. března 2003 12:23
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Nostalgia Party Praha - 10.5.2003

Zdravím všechny a fandy starých počítadel obzvlášť :)

Včera mi přišlo oznámení z VŠE, že můžeme v jejich porostorách (šoupli nás do jídelny 
(je naštěstí velká) :) ) uspořádat naši Megasešlost :)

Proto kdo máte ruce a nohy (a hlavně chuť) spolupodílet se na přípravě, dejte mi 
prosím vědět :) 
(Protože naše sešlost je taky pro lenochy, kteří nemají čas poflakovat se po vlastech 
českých a slovenských, 
nečeká se nával s výpomocí, ale každá podpora potěší :) ) (Nemáte někdo v rezervě 
dobrého grafika? :) )

Dále bych poprosil zájemce o účast aby mi nahlásili v jakém počtu a s jakým vybavením 
se budou moci dovalit. 

malé upřesnění: z BEZPEČNOSTNÍCH důvodů (divocí Spectristé už spálili jedno ATARI) 
jsme se dohodli,
že se bude od PŘEDEM NEPŘIHLÁŠENÝCH vybírat symbolické vstupné, 
samozřejmě, že PŘEDEM PŘIHLÁŠENÍ mají vstup ZADARA.

toť zatím VŠE :)
_________________________________________
Milan Kleibl
ICQ#: 12795588
* More ways to contact me <http://wwp.icq.com/12795588>
_________________________________________

-- 
Prave vychazi rada hernich trhaku roku.
Nakupujte online na www.GameStore.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: Petr Diblík (sharpemu@pandora.cz) [petr.diblik@EMAIL.CZ]
Odesláno: 3. března 2003 16:02
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: jmeno hry?

Diky za odpoved, peco!
Sice si to jmeno vubec nevybavuju, ale mozny je vsechno :)
Az budu mit prislusnej audio kabel a trochu vic casu, zkusim to na nektery ty kazete 
vystrachat.

Petr

> --- Původní zpráva ---
> Od: "PeC@ (sharpemu@pandora.cz)" <palicka.petr@seznam.cz>
> Datum: 03.03.2003 14:45:35
> 
> 
> cece, to je PENGO. alespon takhle se to jmenovalo, kdyz
> to jezdilo v SEGA automatu na pouti :o)
> mam to MAME, ale na sharpa ani spectru jsem to nikdy nevidel.
> 
> peca

______________________________________________________________________________
JARO JE TADY!!! Super ceny, výrazné slevy, doplňky zdarma!  DVD vypalovačka za 
polovinu ceny! Najdete na: http://www.hpmarket.cz/jaro2003

-- 
Mobil.cz - Jak je to doopravdy s odposlechy poslancu?
http://mobil.cz/bezpecnost/odposlechytlusty030224.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: 3. března 2003 14:44
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: jmeno hry?

> Slo je myslim rozbijet a posouvat. Rodily se tam nejaky
> potvory a bylo mozny je zamacknout rozjetyma kostkama.
........
> Taky tusim slo nejak ty potvory umrtvovat rozvlnenim
> hrany hraci plochy.

cece, to je PENGO. alespon takhle se to jmenovalo, kdyz
to jezdilo v SEGA automatu na pouti :o)
mam to MAME, ale na sharpa ani spectru jsem to nikdy nevidel.

peca

-- 
Mobil.cz - Jak je to doopravdy s odposlechy poslancu?
http://mobil.cz/bezpecnost/odposlechytlusty030224.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: 26. února 2003 13:15
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: To snad ne!!???

> Rekl jste "fuj", cizince ? ... Ano, fuj :-)
>
> Zdenku, rychle udelej vlastni java port Flappyho a pod skutecnym nazvem ho
posli na mojelogo.cz :-)
>

- tim jsem samozrejmne nechtel hanit praci nekoho jineho, mozna je podobnost
Tlappyho a Flappyho ciste nahodna :-) Vlastni port asi neudelam, protoze
zatim nemam tak chytry mobilni telefon, ktery by to zvladnul a ani po nem
prilis netouzim (leda ze by mi ho nekdo vnutil, pak by treba byl i emulator
MZ na mobilu, kdyz uz existuje i ZX emu :-))

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.458 / Virová báze: 257 - datum vydání: 24.2.2003

-- 
Mobil.cz - Jak je to doopravdy s odposlechy poslancu?
http://mobil.cz/bezpecnost/odposlechytlusty030224.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: 26. února 2003 12:55
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: To snad ne!!???

Přílohy: winmail.dat

winmail.dat (5 kB)

Rekl jste "fuj", cizince ? ... Ano, fuj :-)   
 
Zdenku, rychle udelej vlastni java port Flappyho a pod skutecnym nazvem ho posli na 
mojelogo.cz :-)
 
TV.
 
 
-----Původní zpráva----- 
Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [mailto:zdeneka@seznam.cz] 
Odesláno: st 26.2. 2003 12:44 
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
Kopie: 
Předmět: To snad ne!!???

Ani by jste nevěřili, co dokázali udělat z našeho Flappyho - nejenom že jej 
přenesli na mobilní telefony (to bych ještě chápal), ale pojmenovali ho jako 
"Tlappy" - fuj....

 
http://www.mojelogo.cz/javahry.asp
 
 

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.458 / Virová báze: 257 - datum vydání: 24.2.2003

-- 
Mobil.cz - Jak je to doopravdy s odposlechem poslanců? 
<http://mobil.cz/bezpecnost/odposlechytlusty030224.html> 

-- 
Mobil.cz - Jak je to doopravdy s odposlechy poslancu?
http://mobil.cz/bezpecnost/odposlechytlusty030224.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

  

240

mailto:Tomas.Voltr@uhk.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:Tomas.Voltr@uhk.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
http://www.mojelogo.cz/javahry.asp
http://www.grisoft.cz)
http://mobil.cz/bezpecnost/odposlechytlusty030224.html>
http://mobil.cz/bezpecnost/odposlechytlusty030224.html
http://www.avg.com


241

Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 26. února 2003 9:04
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: jmeno hry?

Neco takoveho nepamatuji, ale zkus se podivat na galerii obrazku u her na
www.sharpmz.org - treba ji tam najdes.

Zdenek

P.S.: Nema nekdo cirou nahodou doma na diskete hru MineSweeper (hledani min)
od Svate Svece pro SHARPa? Hra byla podobna te ve Windows a ovladala se
pomoci mysi pripojene na Joystick port

----- Original Message -----
From: "Petr Diblík (sharpemu@pandora.cz)" <petr.diblik@email.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, February 25, 2003 8:29 PM
Subject: jmeno hry?

>
> Ahoj,
>
> pamatujete si prosim vas nekdo, jak se jmenovala hra, ve ktery byla hraci
plocha castecne vyplnena kostkama, ktery mozna vypadaly jako tasky ze
strechy pernikovy chaloupky? :-) Slo je myslim rozbijet a posouvat. Rodily
se tam nejaky potvory a bylo mozny je zamacknout rozjetyma kostkama. Hracova
postavicka vypadala jako pismeno D, pokud byla otocena doleva (a podobne pro
ostatni smery). Taky tusim slo nejak ty potvory umrtvovat rozvlnenim hrany
hraci plochy.
>
> Ta hra je mozna nekde ke stazeni, ale ja si proste nepamatuju, jak se
jmenovala. Poradite nekdo?
>
> Dik,
> Petr
>
>
____________________________________________________________________________
__
> Všechny ženy jsou krásné. http://eva.email.cz
>
>
> --
> Mobil.cz - Jak je to doopravdy s odposlechy poslancu?
> http://mobil.cz/bezpecnost/odposlechytlusty030224.html
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.458 / Virová báze: 257 - datum vydání: 24.2.2003

-- 
Mobil.cz - Jak je to doopravdy s odposlechy poslancu?
http://mobil.cz/bezpecnost/odposlechytlusty030224.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: Petr Diblík (sharpemu@pandora.cz) [petr.diblik@EMAIL.CZ]
Odesláno: 25. února 2003 20:30
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: jmeno hry?

Ahoj,

pamatujete si prosim vas nekdo, jak se jmenovala hra, ve ktery byla hraci plocha 
castecne vyplnena kostkama, ktery mozna vypadaly jako tasky ze strechy pernikovy 
chaloupky? :-) Slo je myslim rozbijet a posouvat. Rodily se tam nejaky potvory a bylo 
mozny je zamacknout rozjetyma kostkama. Hracova postavicka vypadala jako pismeno D, 
pokud byla otocena doleva (a podobne pro ostatni smery). Taky tusim slo nejak ty 
potvory umrtvovat rozvlnenim hrany hraci plochy.

Ta hra je mozna nekde ke stazeni, ale ja si proste nepamatuju, jak se jmenovala. 
Poradite nekdo?

Dik,
Petr

______________________________________________________________________________
Všechny ženy jsou krásné. http://eva.email.cz 

-- 
Mobil.cz - Jak je to doopravdy s odposlechy poslancu?
http://mobil.cz/bezpecnost/odposlechytlusty030224.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: Petr Diblík (sharpemu@pandora.cz) [petr.diblik@EMAIL.CZ]
Odesláno: 25. února 2003 20:30
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: jmeno hry?

Ahoj,

pamatujete si prosim vas nekdo, jak se jmenovala hra, ve ktery byla hraci plocha 
castecne vyplnena kostkama, ktery mozna vypadaly jako tasky ze strechy pernikovy 
chaloupky? :-) Slo je myslim rozbijet a posouvat. Rodily se tam nejaky potvory a bylo 
mozny je zamacknout rozjetyma kostkama. Hracova postavicka vypadala jako pismeno D, 
pokud byla otocena doleva (a podobne pro ostatni smery). Taky tusim slo nejak ty 
potvory umrtvovat rozvlnenim hrany hraci plochy.

Ta hra je mozna nekde ke stazeni, ale ja si proste nepamatuju, jak se jmenovala. 
Poradite nekdo?

Dik,
Petr

______________________________________________________________________________
Všechny ženy jsou krásné. http://eva.email.cz 

-- 
Mobil.cz - Jak je to doopravdy s odposlechy poslancu?
http://mobil.cz/bezpecnost/odposlechytlusty030224.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

244

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:petr.diblik@EMAIL.CZ
http://eva.email.cz
http://mobil.cz/bezpecnost/odposlechytlusty030224.html
http://www.avg.com


245

Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 14. února 2003 21:29
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Nuda: Stahovací centrum - Blizzard

Přílohy: Blizzard.mzf

Blizzard.mzf (23 kB)

tu to je. bohuzial trate sa negeneruju, ale daju sa pomocou
explozii menit. inak tie trate su tam tri.

----- PŮVODNÍ ZPRÁVA -----
Od: "Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)"
<Lupuljev@seznam.cz> Komu: "Konference 'Počítač SHARP MZ-800 a
emulátory'" <sharpemu@pandora.cz> Předmět: Re: Re: Nuda:
Stahovací centrum
Datum: 12.2.2003 - 6:29:28

> 
> Diky moc, uz se tesim .
> Ales
> 
> 
> Dne 11. únor 2003, mir-@post.cz
> (sharpemu@pandora.cz), <mir-@post.cz>
> napsal:
> 
> > 
> > niekedy v piatok ti poslem  te blizzard
> > lupuljev, bola to prva hra
> > ktoru som s pomocou zdenkovho emulatoru
> > previedol do mzf, a
> > bohuzial jedina- vadny kazetak. tak v
> > piatok
> > 
> > mir
> > 
> > ----- PŮVODNÍ ZPRÁVA -----
> > Od: "miksovsky@controltech.cz
> > (sharpemu@pandora.cz)"
> > <miksovsky@controltech.cz> Komu:
> > "Konference 'Počítač SHARP
> > MZ-800 a emulátory'" <sharpemu@pandora.cz>
> > Předmět: Re: Nuda:
> > Stahovací centrum
> > Datum: 11.2.2003 - 7:48:13
> > 
> > > 
> > > Hru Blizzard si pamatuju a ta myslenka
> > > byla
> > > dokonala....
> > > tu hru jsem nekolikrat vyhral... a myslim
> > > ze
> > > pokazde se vygenerovalo
> > > jine hraci pole. (Highway mel porad jedno
> > > hraci pole).
> > > A pri predstave ze to byla jen
> > > semigrafika
> > > tak proste musim rici
> > > za moje fantazie si to prostredi
> > > dotvarela...To co nebylo na obrazovce
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> > > jsem videl v hlave.. :-))) (specialni
> > > jednotka postupuje mestem  z
> > > budoucnosti)
> > > Mozna si u toho nekdo predstavoval neco
> > > jineho, muzna treba vubec nic.
> > > 
> > > Lidi proste asi maji chut hrat si s
> > > malejma
> > > vojackama (figurkama)...
> > > proto se dnes tak dobre prodavaji variace
> > > na
> > > tema Warcraft, Dune II atd.
> > > 
> > > Jinak diky za vybaveni vzpominek
> > > 
> > > Petr
> > > 
> > > 
> > > >
> > > > > Jelikož se tu nic neděje, tak:
> > > > >
> > > > > Stahovacím centrum: Počet stáhnutí
> > > > > hry
> > > > > Flappy dosáhl magické hranice
> > > > > 100.
> > > >
> > > > Zdravim sharpisty !
> > > >
> > > > Kdyz uz je tu zminka o hrach,
> > > > pamatujete si
> > > > na hru Blizzard ?
> > > > Ma ji nekdo a muze mi ji nekdo zaslat
> > > > na
> > > > lupuljev@seznam.cz ?
> > > > Byla to takova hra stylu Highway ale v
> > > > modu
> > > > mz700.
> > > >
> > > > Ales
> > > >
> > > >
> > 
> 
>
______________________________________________________________________
> Reklama:
> Darujte k Valentýnu Modré z nebe od Orionu.
> Pošlete zdarma valentýnská přání, loga a
> melodie na mobil ! 
>
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=42383%26url=http://www.orionmodreznebe.cz
> 
> -- 
> Mobil.cz - Nokia 3650 - odvazny mobil nove
> koncepce
> http://mobil.cz/nokia/nokia_3650030210.html
> 
-- 
Mobil.cz - Nokia 3650 - odvazny mobil nove koncepce
http://mobil.cz/nokia/nokia_3650030210.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: 12. února 2003 6:29
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Nuda: Stahovací centrum

Diky moc, uz se tesim .
Ales

Dne 11. únor 2003, mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz), <mir-@post.cz>
napsal:

> 
> niekedy v piatok ti poslem  te blizzard lupuljev, bola to prva hra
> ktoru som s pomocou zdenkovho emulatoru previedol do mzf, a
> bohuzial jedina- vadny kazetak. tak v piatok
> 
> mir
> 
> ----- PŮVODNÍ ZPRÁVA -----
> Od: "miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz)"
> <miksovsky@controltech.cz> Komu: "Konference 'Počítač SHARP
> MZ-800 a emulátory'" <sharpemu@pandora.cz> Předmět: Re: Nuda:
> Stahovací centrum
> Datum: 11.2.2003 - 7:48:13
> 
> > 
> > Hru Blizzard si pamatuju a ta myslenka byla
> > dokonala....
> > tu hru jsem nekolikrat vyhral... a myslim ze
> > pokazde se vygenerovalo
> > jine hraci pole. (Highway mel porad jedno
> > hraci pole).
> > A pri predstave ze to byla jen semigrafika
> > tak proste musim rici
> > za moje fantazie si to prostredi
> > dotvarela...To co nebylo na obrazovce
> > jsem videl v hlave.. :-))) (specialni
> > jednotka postupuje mestem  z
> > budoucnosti)
> > Mozna si u toho nekdo predstavoval neco
> > jineho, muzna treba vubec nic.
> > 
> > Lidi proste asi maji chut hrat si s malejma
> > vojackama (figurkama)...
> > proto se dnes tak dobre prodavaji variace na
> > tema Warcraft, Dune II atd.
> > 
> > Jinak diky za vybaveni vzpominek
> > 
> > Petr
> > 
> > 
> > >
> > > > Jelikož se tu nic neděje, tak:
> > > >
> > > > Stahovacím centrum: Počet stáhnutí hry
> > > > Flappy dosáhl magické hranice
> > > > 100.
> > >
> > > Zdravim sharpisty !
> > >
> > > Kdyz uz je tu zminka o hrach, pamatujete si
> > > na hru Blizzard ?

mailto:Lupuljev@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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mailto:miksovsky@controltech.cz
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mailto:<miksovsky@controltech.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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> > > Ma ji nekdo a muze mi ji nekdo zaslat na
> > > lupuljev@seznam.cz ?
> > > Byla to takova hra stylu Highway ale v modu
> > > mz700.
> > >
> > > Ales
> > >
> > >
> 

______________________________________________________________________
Reklama:
Darujte k Valentýnu Modré z nebe od Orionu. Pošlete zdarma valentýnská přání, loga a 
melodie na mobil ! 
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=42383%26url=http://www.orionmodreznebe.cz

-- 
Mobil.cz - Nokia 3650 - odvazny mobil nove koncepce
http://mobil.cz/nokia/nokia_3650030210.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: 11. února 2003 21:39
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Nuda: Stahovací centrum

niekedy v piatok ti poslem  te blizzard lupuljev, bola to prva hra
ktoru som s pomocou zdenkovho emulatoru previedol do mzf, a
bohuzial jedina- vadny kazetak. tak v piatok

mir

----- PŮVODNÍ ZPRÁVA -----
Od: "miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz)"
<miksovsky@controltech.cz> Komu: "Konference 'Počítač SHARP
MZ-800 a emulátory'" <sharpemu@pandora.cz> Předmět: Re: Nuda:
Stahovací centrum
Datum: 11.2.2003 - 7:48:13

> 
> Hru Blizzard si pamatuju a ta myslenka byla
> dokonala....
> tu hru jsem nekolikrat vyhral... a myslim ze
> pokazde se vygenerovalo
> jine hraci pole. (Highway mel porad jedno
> hraci pole).
> A pri predstave ze to byla jen semigrafika
> tak proste musim rici
> za moje fantazie si to prostredi
> dotvarela...To co nebylo na obrazovce
> jsem videl v hlave.. :-))) (specialni
> jednotka postupuje mestem  z
> budoucnosti)
> Mozna si u toho nekdo predstavoval neco
> jineho, muzna treba vubec nic.
> 
> Lidi proste asi maji chut hrat si s malejma
> vojackama (figurkama)...
> proto se dnes tak dobre prodavaji variace na
> tema Warcraft, Dune II atd.
> 
> Jinak diky za vybaveni vzpominek
> 
> Petr
> 
> 
> >
> > > Jelikož se tu nic neděje, tak:
> > >
> > > Stahovacím centrum: Počet stáhnutí hry
> > > Flappy dosáhl magické hranice
> > > 100.
> >
> > Zdravim sharpisty !
> >
> > Kdyz uz je tu zminka o hrach, pamatujete si
> > na hru Blizzard ?
> > Ma ji nekdo a muze mi ji nekdo zaslat na
> > lupuljev@seznam.cz ?
> > Byla to takova hra stylu Highway ale v modu
> > mz700.
> >
> > Ales
> >
> >

mailto:mir-@post.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:mir-@post.cz
mailto:miksovsky@controltech.cz
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mailto:lupuljev@seznam.cz
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______________________________________________________________________
> > Reklama:
> > Předplaťte si Tarify nové generace na šest
> > měsíců a získáte volání o
> víkendu
> > v síti Oskar zdarma.
> > http://www.oskarmobil.cz/services/whatsnew.php
> >
> > --
> > Mobil.cz - Nokia 3650 - odvazny mobil nove
> > koncepce
> > http://mobil.cz/nokia/nokia_3650030210.html
> 
> 
> -- 
> Mobil.cz - Nokia 3650 - odvazny mobil nove
> koncepce
> http://mobil.cz/nokia/nokia_3650030210.html
> 

-- 
Mobil.cz - Nokia 3650 - odvazny mobil nove koncepce
http://mobil.cz/nokia/nokia_3650030210.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: Jiří Červinka (sharpemu@pandora.cz) [jiri.cervinka@axis.cz]
Odesláno: 11. února 2003 12:23
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: hra NIBBLER

Přílohy: NIBBLER.MZF; NIBBLER2_.MZF

NIBBLER.MZF (34 
kB)

NIBBLER2_.MZF (13 
kB)

Taky jí rád hraju.  Jirka
-- 
Mobil.cz - Nokia 3650 - odvazny mobil nove koncepce
http://mobil.cz/nokia/nokia_3650030210.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

    

251

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:jiri.cervinka@axis.cz
http://mobil.cz/nokia/nokia_3650030210.html
http://www.avg.com


252

Brázda Pavel

Od: Tomas.Voltr@uhk.cz (sharpemu@pandora.cz) [Tomas.Voltr@uhk.cz]
Odesláno: 11. února 2003 10:42
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: zelený videomoniotor k Sharpu

Přílohy: winmail.dat

winmail.dat (3 kB)

Nemá někdo zájem ? Nechám ho za 400,-
 
TV.

-- 
Mobil.cz - Nokia 3650 - odvazny mobil nove koncepce
http://mobil.cz/nokia/nokia_3650030210.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: 11. února 2003 10:00
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Nuda: Stahovací centrum

Tak vy menáte hesla k Flappymu? Tak teď už je máte (zdroj: 
wagemann.li):

Level-Passworte
Version : 1.0
Compiled: 17/11/2002
by      : Ulf Wagemann, MZ-800 RetroMuseum
WWW     : http://www.wagemann.li

[1] Flappy
----------------------------------
Level 001-005    shiba
Level 006-010    Megml  
Level 011-015    PenTA
Level 016-020    miki!
Level 021-025    sakra
Level 026-030    1,2,0
Level 031-035    ??OkU
Level 036-040    OmoRI
Level 041-045    U-CaN
Level 046-050    QuoTe
Level 051-055    ayAko
Level 056-060    Uf,f,
Level 061-065    Chie?
Level 066-070    sAKE!
Level 071-075    Syogn
Level 076-080    bUSHi
Level 081-085    BaKA!
Level 086-090    STONE
Level 091-095    Japan
Level 096-100    HArfE
Level 101-105    Sappr
Level 106-110    OhaYo
Level 111-115    Gohan
Level 116-120    Ramen
Level 121-125    Nemui
Level 126-130    Natsu
Level 131-135    Yuki!
Level 136-140    Halwa
Level 141-145    Pice!
Level 146-150    MZ801
Level 151-155    Engla
Level 156-160    Rome!
Level 161-165    PaRie
Level 166-170    Letgo
Level 171-175    FrEnc
Level 176-180    AFewe
Level 181-185    GerMA
Level 186-190    Tokyo
Level 191-195    Prend
Level 196-200    OKU-H

[2] Moty
----------------------------------

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:bomi@centrum.cz
http://www.wagemann.li
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Level 001-005    MAJOR
Level 006-010    6MOTY
Level 011-015    LAKAI
Level 016-020    TUTOR
Level 021-025    JEANS
Level 026-030    ROHAN
Level 031-035    SUMSY
Level 036-040    EAGLE
Level 041-045    RSB55
Level 046-050    LEICA
Level 051-055    SHARK
Level 056-060    RODEO
Level 061-065    ALIEN
Level 066-070    PIO80
Level 071-075    ASCII
Level 076-080    METRO
Level 081-085    BIMBO
Level 086-090    NOOSE
Level 091-095    ERROR
Level 096-100    TASTE
Level 101-105    PERKY
Level 106-110    E002H
Level 111-115    SONIC
Level 116-120    PYROL
Level 121-125    GYROS
Level 126-130    01463
Level 131-135    SOLID
Level 136-140    SPARK
Level 141-145    STDAR
Level 146-150    TRAMP
Level 151-155    SHOOT
Level 156-160    TRACK
Level 161-165    TRACE
Level 166-170    VAULT
Level 171-175    PAPUA
Level 176-180    RELAX
Level 181-185    LOAVR
Level 186-190    JAMOI
Level 191-195    55296
Level 196-200    NP2IJ

[3] Wooky
----------------------------------
Level 001-006    +MOTY+
Level 006-011    06-011
Level 011-016    ZZ.TOP
Level 016-021    ZODIAC
Level 021-026    SCOTCH
Level 026-031    RABBIT
Level 031-036    SUGAR!
Level 036-041    BENSON
Level 041-046    !-TA-!
Level 046-051    PEPPER
Level 051-056    ESCAPE
Level 056-061    HAEGAR
Level 061-066    FAMOUS
Level 066-071    MONEY?
Level 071-076    PERNOD
Level 076-081    DANGER
Level 081-086    ST-V4X
Level 086-091    OBJECT
Level 091-096    MASTER
Level 096-101    COFFEE

> 
> Moje řeč, Flappy (ten originální na MZ-800) má 200 levelů. Hesla 
jsou přímo viditelná v souboru MZF, první je shiba, poslední je (jak 
již bylo řečeno) OKU-H. Emulátor, který jsem používal dřív, měl 
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problémy s časováním, takže nebylo možné hesla ve hře napsat - 
vždycky se místo 1 znaku napsalo všech 5 najednou. Tak sem si ten 
soubor upravil - hesla pro první stovku levelů sem složil z malých 
písmen (aaaaa .. ttttt) a pro druhou stovku z velkých písmen. 
Dodneška to někde mám.
> Jinak zdi v levelech 10, 50, 100, 150 a 199 jsou v podobě velkých 
odpovídajících čísel a level 200 je velký nápis "Fin!". Některé další 
levely jsou taky tvořeny z písmen, např. "SHARP", "FLAPPY", "MZ" (o 
něm jsem si dlouho myslel, že se nedá dokončit...a přitom je to 
teprve level 2, jak všichni víme :-))
> A protože nám právě vypnuli elektriku (plánovaně), skončím s 
nostalgií a rychle to odešlu, než bude pozdě :-)
> FLAPPYMU ZDAR!
> 
> Petr
> 
> > Posledni mistnost ve Flappym je relativni jednoducha  a  jeji 
projiti je snazsi nez lecktere pred ni...
> > Petr
> > 
> >   Pokud se nepletu, Flappy měl 200 úrovní a heslo do poslední 
pětice bylo OKU-H. Kdyby snad měl někdo zájem, možná bych i doma 
našel snapshot, kde mám hru uloženou těsně před dohrátím. Pak už jen 
kolem obrazovky za doprovodu hudby začnou pochodovat žlutí panáčkové 
a objeví se blahopřání od kolektivu autorů....
> > 
> >     Ne nedohrali ale když jsme u toho a pokud nebude nikdo z 
pritomnych proti . nechces nam ostatním poslat nejaky ten vytipnuty 
obrazek pripadne password do posledního ševelu at se taky podivame?
> > 
> > 
> >     . jo kolik tech levelu bylo? Nazory lidi z meho okoli se 
ruzni co do poctu . asi to hrali na jinych platformách :-)
> > 
> >     Flappy je prostě třída! Doufám, že ho všichni z vás poctivě 
dohráli jako já :-) 
> 
> 

--------------------
Darujte k Valentýnu Modré z nebe od Orionu. Pošlete zdarma přání, loga a melodie na 
mobil! http://user.centrum.cz/redir.php?url=http://www.orionmodreznebe.cz 

-- 
Mobil.cz - Nokia 3650 - odvazny mobil nove koncepce
http://mobil.cz/nokia/nokia_3650030210.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: Petr Diblík (sharpemu@pandora.cz) [petr.diblik@EMAIL.CZ]
Odesláno: 11. února 2003 8:42
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Nuda: Stahovací centrum

Moje řeč, Flappy (ten originální na MZ-800) má 200 levelů. Hesla jsou přímo viditelná 
v souboru MZF, první je shiba, poslední je (jak již bylo řečeno) OKU-H. Emulátor, 
který jsem používal dřív, měl problémy s časováním, takže nebylo možné hesla ve hře 
napsat - vždycky se místo 1 znaku napsalo všech 5 najednou. Tak sem si ten soubor 
upravil - hesla pro první stovku levelů sem složil z malých písmen (aaaaa .. ttttt) a 
pro druhou stovku z velkých písmen. Dodneška to někde mám.
Jinak zdi v levelech 10, 50, 100, 150 a 199 jsou v podobě velkých odpovídajících čísel 
a level 200 je velký nápis "Fin!". Některé další levely jsou taky tvořeny z písmen, 
např. "SHARP", "FLAPPY", "MZ" (o něm jsem si dlouho myslel, že se nedá dokončit...a 
přitom je to teprve level 2, jak všichni víme :-))
A protože nám právě vypnuli elektriku (plánovaně), skončím s nostalgií a rychle to 
odešlu, než bude pozdě :-)
FLAPPYMU ZDAR!

Petr

> --- Původní zpráva ---
> Od: "miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz)" <miksovsky@controltech.cz>
> Datum: 11.02.2003 08:10:55
> 
> 
> Posledni mistnost ve Flappym je relativni jednoducha  a  jeji projiti je snazsi nez 
lecktere pred ni...
> Petr
>   ----- Original Message ----- 
>   From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) 
>   To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
>   Sent: Tuesday, February 11, 2003 7:58 AM
>   Subject: Re: Nuda: Stahovací centrum
> 
> 
> 
>   Pokud se nepletu, Flappy měl 200 úrovní a heslo do poslední pětice bylo OKU-H. 
Kdyby snad měl někdo zájem, možná bych i doma našel snapshot, kde mám hru uloženou 
těsně před dohrátím. Pak už jen kolem obrazovky za doprovodu hudby začnou pochodovat 
žlutí panáčkové a objeví se blahopřání od kolektivu autorů....
> 
>   Z
>     ----- Original Message ----- 
>     From: Pavel Baroň (sharpemu@pandora.cz) 
>     To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
>     Sent: Tuesday, February 11, 2003 6:53 AM
>     Subject: RE: Nuda: Stahovací centrum
> 
> 
>     Ne nedohrali ale když jsme u toho a pokud nebude nikdo z pritomnych proti . 
nechces nam ostatním poslat nejaky ten vytipnuty obrazek pripadne password do 
posledního ševelu at se taky podivame?
> 
> 
>     . jo kolik tech levelu bylo? Nazory lidi z meho okoli se ruzni co do poctu . asi 
to hrali na jinych platformách :-)
> 
> 
> 
> 
>     -----Original Message-----
>     From: Petr Diblík (sharpemu@pandora.cz) [mailto:petr.diblik@email.cz] 
>     Sent: Monday, February 10, 2003 7:34 PM
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>     To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
>     Subject: Re: Nuda: Stahovací centrum
> 
> 
> 
>     Flappy je prostě třída! Doufám, že ho všichni z vás poctivě dohráli jako já :-) 

______________________________________________________________________________
Doporučujeme nákupy po internetu na http://www.obchodni-dum.cz. Mají velký výběr zboží 
- především domácí spotřebiče a elektroniku, bezkonkurenční slevy a perfektní služby. 

-- 
Mobil.cz - Nokia 3650 - odvazny mobil nove koncepce
http://mobil.cz/nokia/nokia_3650030210.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: 11. února 2003 7:46
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Nuda: Stahovací centrum

Hru Blizzard si pamatuju a ta myslenka byla dokonala....
tu hru jsem nekolikrat vyhral... a myslim ze pokazde se vygenerovalo
jine hraci pole. (Highway mel porad jedno hraci pole).
A pri predstave ze to byla jen semigrafika tak proste musim rici
za moje fantazie si to prostredi dotvarela...To co nebylo na obrazovce
jsem videl v hlave.. :-))) (specialni jednotka postupuje mestem  z
budoucnosti)
Mozna si u toho nekdo predstavoval neco jineho, muzna treba vubec nic.

Lidi proste asi maji chut hrat si s malejma vojackama (figurkama)...
proto se dnes tak dobre prodavaji variace na tema Warcraft, Dune II atd.

Jinak diky za vybaveni vzpominek

Petr

>
> > Jelikož se tu nic neděje, tak:
> >
> > Stahovacím centrum: Počet stáhnutí hry Flappy dosáhl magické hranice
> > 100.
>
> Zdravim sharpisty !
>
> Kdyz uz je tu zminka o hrach, pamatujete si na hru Blizzard ?
> Ma ji nekdo a muze mi ji nekdo zaslat na lupuljev@seznam.cz ?
> Byla to takova hra stylu Highway ale v modu mz700.
>
> Ales
>
> ______________________________________________________________________
> Reklama:
> Předplaťte si Tarify nové generace na šest měsíců a získáte volání o
víkendu
> v síti Oskar zdarma. http://www.oskarmobil.cz/services/whatsnew.php
>
> --
> Mobil.cz - Nokia 3650 - odvazny mobil nove koncepce
> http://mobil.cz/nokia/nokia_3650030210.html

-- 
Mobil.cz - Nokia 3650 - odvazny mobil nove koncepce
http://mobil.cz/nokia/nokia_3650030210.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: 11. února 2003 7:17
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Nuda: Stahovací centrum

> Jelikož se tu nic neděje, tak:
> 
> Stahovacím centrum: Počet stáhnutí hry Flappy dosáhl magické hranice 
> 100.

Zdravim sharpisty !

Kdyz uz je tu zminka o hrach, pamatujete si na hru Blizzard ?
Ma ji nekdo a muze mi ji nekdo zaslat na lupuljev@seznam.cz ?
Byla to takova hra stylu Highway ale v modu mz700.
 
Ales

______________________________________________________________________
Reklama:
Předplaťte si Tarify nové generace na šest měsíců a získáte volání o víkendu
v síti Oskar zdarma. http://www.oskarmobil.cz/services/whatsnew.php

-- 
Mobil.cz - Nokia 3650 - odvazny mobil nove koncepce
http://mobil.cz/nokia/nokia_3650030210.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: Petr Diblík (sharpemu@pandora.cz) [petr.diblik@EMAIL.CZ]
Odesláno: 10. února 2003 23:20
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: hra NIBBLER

Zdravím všechny příznivce Sharpa!

Nikde na netu nemůžu najít hru NIBBLER pro MZ-800. Je to taková housenka, co se plazí 
po bludišti a žere kolečka a podle toho se prodlužuje. BonusSection (přesně tak se to 
jmenovalo) se od ostatních scén liší tím, že tam nejsou žádné zdi, místo nich se tvoří 
překážky při sežrání každého kolečka a navíc tělo housenky zůstává všude tam, kde 
jednou bylo, neboli ocas nenásleduje hlavu :-)
Kdybste tuhle hru někdo měl nebo dokázal poradit, dejte vědět!

Díky,
Petr

______________________________________________________________________________
Doporučujeme nákupy po internetu na http://www.obchodni-dum.cz. Mají velký výběr zboží 
- především domácí spotřebiče a elektroniku, bezkonkurenční slevy a perfektní služby. 

-- 
Mobil.cz - Nokia 3650 - odvazny mobil nove koncepce
http://mobil.cz/nokia/nokia_3650030210.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: 10. února 2003 12:06
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Nuda: Stahovací centrum

Jelikož se tu nic neděje, tak:

Stahovacím centrum: Počet stáhnutí hry Flappy dosáhl magické hranice 
100.

--------------------
Darujte k Valentýnu Modré z nebe od Orionu. Pošlete zdarma přání, loga a melodie na 
mobil! http://user.centrum.cz/redir.php?url=http://www.orionmodreznebe.cz 

-- 
Mobil.cz - Nokie 3650 - odvazny mobil nove koncepce
http://mobil.cz/nokia/nokia_3650030210.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: 4. února 2003 17:05
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Nostalgia Party Praha 10-11.5.2003 - organizační  slez :)

Zdravím,
květen je za dveřmi, takže jsme se s Jirkou Velebou a Pavlem Železem domluvili na 
"organizačním slezu" v pondělí 10.2.2003 ve 20:00 na Vyšehradu.
(IMHO je to stanice metra s nejbližší hospodou v dosahu (co by jízdenkou dohodil))
Kdo budete mít cestu kolem, (chuť poplkat (a případně vypomoci s technikou)), budete 
vítáni :)

S pozdravem :)
Milan

-- 
Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
denne ze sveta telekomunikaci
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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. ledna 2003 10:31
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: RE: IDE Flash Moduly

Neni to jedno - na jednej strane je vyrez (alebo dierka) - musi sediet s
oznacenim na doske. Ak to zapojis naopak, nemusia to svaby prezit.

Marek.

----- Original Message -----
From: <mir-@post.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 30. január 2003 9:47
Subject: Re: RE: IDE Flash Moduly

je jedno ako sa tam tie grafické moduly zapoja? nechcel by som
ohnostroj.

mir-@post.cz

----- 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: IDE Flash Moduly
Datum: 29.1.2003 - 19:50:49

>
> zdravim, tusim ze jsem to jiz pred casem
> psal, ale zopakuji:
>
> nutno sehnat 2x brouka 4416(4464), ale v
> krame to vetsinou nemaji.
> Zkuste pripadne ekvivalenty viz nize :
> TMS4464, KM41C6464P
> ja sem tyhle brouky nasel v
>
> 1) staré síťovce (konkrétně jsem našel
> TMS4464 od TI)
> 2) Hercules grafické kartě (konkrétně jsem
> našel KM41C6464P).
>
>
> M. Janosek
>
> -----Original Message-----
> From: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz)
> [mailto:mir-@post.cz]
> Sent: Sunday, January 26, 2003 2:45 PM
> To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a
> emulátory
> Subject: Re: IDE Flash Moduly
>
>
>
> Bohužial nemam take skusenosti s
> elektrotechnikou aby som sa
> pustil do vyroby IDE pre mz-800. ak by mi
> niekto na moj mail
> zaslal komplet dokumentáciu, vratane nákresu
> plosneho spoja v
> mierke, a zoznam suciastok, tak by som mohol

mailto:smihla@ceit.sk
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mailto:mir-@post.cz
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> s pomocou jedneho
> znameho ide oživit.
>
> Pisem vlastne kvoli inej veci, stale este
> nemam 32kb Vram pre
> mz-800, ak viete niekto o nejakých vhodných
> pamatiach, ktore by
> som tam mohol instalovat bez rizika tak mi
> napiste, ak mate
> original VRAM pre sharp tak som ochotny ich
> kupit.
>
>
> mir-@post.cz
>
>
> > Flash disky samozřejmně zavrhnuty nejsou -
> > kdokoliv si je může k MZ-800
> > připojit místo HDD, před časem jsem to tu
> > dokonce uváděl. Nevýhodou je však
> > omezený počet zápisových cyklů (zajímavé
> > zase
> > ale je, že firma nabízí
> > doživotní záruku (pokud do půl roku
> > nezkrachuje :-)). Důležité ale je
> > nezůstat jen u teoretizování a přikročit k
> > praktické části - jen tak pro
> > zajímavost, kolik z vás už si postavilo
> > MZ-IDE ? Já osobně vím pouze o
> > čtyřech lidech (včetně mne), kteří už ho
> > provozují společně s výborným
> > NIPOSem, který Marek Šmihla stále vyvíjí.
> > Určitě těch pár minut strávených s
> > páječkou a utracených cca 50 Kč za to stojí
> > si tento interface postavit!
> > (viz http://mz-800.aktualne.cz - sekce
> > články)
>
>
>
> --
> Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
> denne ze sveta telekomunikaci
>
>
> --
> Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
> denne ze sveta telekomunikaci
>

--
Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
denne ze sveta telekomunikaci

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.431 / Vírusová databáza: 242 - dátum vydania: 17.12.2002

-- 
Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
denne ze sveta telekomunikaci
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 30. ledna 2003 9:48
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: RE: IDE Flash Moduly

je jedno ako sa tam tie grafické moduly zapoja? nechcel by som
ohnostroj.

mir-@post.cz

----- 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: IDE Flash Moduly
Datum: 29.1.2003 - 19:50:49

> 
> zdravim, tusim ze jsem to jiz pred casem
> psal, ale zopakuji:
> 
> nutno sehnat 2x brouka 4416(4464), ale v
> krame to vetsinou nemaji.
> Zkuste pripadne ekvivalenty viz nize :
> TMS4464, KM41C6464P
> ja sem tyhle brouky nasel v
> 
> 1) staré síťovce (konkrétně jsem našel
> TMS4464 od TI)
> 2) Hercules grafické kartě (konkrétně jsem
> našel KM41C6464P).
> 
> 
> M. Janosek
> 
> -----Original Message-----
> From: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz)
> [mailto:mir-@post.cz]
> Sent: Sunday, January 26, 2003 2:45 PM
> To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a
> emulátory
> Subject: Re: IDE Flash Moduly
> 
> 
> 
> Bohužial nemam take skusenosti s
> elektrotechnikou aby som sa
> pustil do vyroby IDE pre mz-800. ak by mi
> niekto na moj mail
> zaslal komplet dokumentáciu, vratane nákresu
> plosneho spoja v
> mierke, a zoznam suciastok, tak by som mohol
> s pomocou jedneho
> znameho ide oživit.
> 
> Pisem vlastne kvoli inej veci, stale este
> nemam 32kb Vram pre
> mz-800, ak viete niekto o nejakých vhodných
> pamatiach, ktore by
> som tam mohol instalovat bez rizika tak mi
> napiste, ak mate
> original VRAM pre sharp tak som ochotny ich
> kupit.
> 
> 
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> mir-@post.cz
> 
> 
> > Flash disky samozřejmně zavrhnuty nejsou -
> > kdokoliv si je může k MZ-800
> > připojit místo HDD, před časem jsem to tu
> > dokonce uváděl. Nevýhodou je však
> > omezený počet zápisových cyklů (zajímavé
> > zase
> > ale je, že firma nabízí
> > doživotní záruku (pokud do půl roku
> > nezkrachuje :-)). Důležité ale je
> > nezůstat jen u teoretizování a přikročit k
> > praktické části - jen tak pro
> > zajímavost, kolik z vás už si postavilo
> > MZ-IDE ? Já osobně vím pouze o
> > čtyřech lidech (včetně mne), kteří už ho
> > provozují společně s výborným
> > NIPOSem, který Marek Šmihla stále vyvíjí.
> > Určitě těch pár minut strávených s
> > páječkou a utracených cca 50 Kč za to stojí
> > si tento interface postavit!
> > (viz http://mz-800.aktualne.cz - sekce
> > články)
> 
> 
> 
> --
> Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
> denne ze sveta telekomunikaci
> 
> 
> -- 
> Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
> denne ze sveta telekomunikaci
> 

-- 
Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
denne ze sveta telekomunikaci
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 29. ledna 2003 19:50
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: IDE Flash Moduly

zdravim, tusim ze jsem to jiz pred casem psal, ale zopakuji:

nutno sehnat 2x brouka 4416(4464), ale v krame to vetsinou nemaji.
Zkuste pripadne ekvivalenty viz nize : TMS4464, KM41C6464P
ja sem tyhle brouky nasel v

1) staré síťovce (konkrétně jsem našel TMS4464 od TI)
2) Hercules grafické kartě (konkrétně jsem našel KM41C6464P).

M. Janosek

-----Original Message-----
From: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mailto:mir-@post.cz]
Sent: Sunday, January 26, 2003 2:45 PM
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Subject: Re: IDE Flash Moduly

Bohužial nemam take skusenosti s elektrotechnikou aby som sa
pustil do vyroby IDE pre mz-800. ak by mi niekto na moj mail
zaslal komplet dokumentáciu, vratane nákresu plosneho spoja v
mierke, a zoznam suciastok, tak by som mohol s pomocou jedneho
znameho ide oživit.

Pisem vlastne kvoli inej veci, stale este nemam 32kb Vram pre
mz-800, ak viete niekto o nejakých vhodných pamatiach, ktore by
som tam mohol instalovat bez rizika tak mi napiste, ak mate
original VRAM pre sharp tak som ochotny ich kupit.

mir-@post.cz

> Flash disky samozřejmně zavrhnuty nejsou -
> kdokoliv si je může k MZ-800
> připojit místo HDD, před časem jsem to tu
> dokonce uváděl. Nevýhodou je však
> omezený počet zápisových cyklů (zajímavé zase
> ale je, že firma nabízí
> doživotní záruku (pokud do půl roku
> nezkrachuje :-)). Důležité ale je
> nezůstat jen u teoretizování a přikročit k
> praktické části - jen tak pro
> zajímavost, kolik z vás už si postavilo
> MZ-IDE ? Já osobně vím pouze o
> čtyřech lidech (včetně mne), kteří už ho
> provozují společně s výborným
> NIPOSem, který Marek Šmihla stále vyvíjí.
> Určitě těch pár minut strávených s
> páječkou a utracených cca 50 Kč za to stojí
> si tento interface postavit!
> (viz http://mz-800.aktualne.cz - sekce
> články)

--
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Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
denne ze sveta telekomunikaci

-- 
Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
denne ze sveta telekomunikaci
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 26. ledna 2003 14:45
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: IDE Flash Moduly

Bohužial nemam take skusenosti s elektrotechnikou aby som sa
pustil do vyroby IDE pre mz-800. ak by mi niekto na moj mail
zaslal komplet dokumentáciu, vratane nákresu plosneho spoja v
mierke, a zoznam suciastok, tak by som mohol s pomocou jedneho
znameho ide oživit.

Pisem vlastne kvoli inej veci, stale este nemam 32kb Vram pre
mz-800, ak viete niekto o nejakých vhodných pamatiach, ktore by
som tam mohol instalovat bez rizika tak mi napiste, ak mate
original VRAM pre sharp tak som ochotny ich kupit.

mir-@post.cz

> Flash disky samozřejmně zavrhnuty nejsou -
> kdokoliv si je může k MZ-800
> připojit místo HDD, před časem jsem to tu
> dokonce uváděl. Nevýhodou je však
> omezený počet zápisových cyklů (zajímavé zase
> ale je, že firma nabízí
> doživotní záruku (pokud do půl roku
> nezkrachuje :-)). Důležité ale je
> nezůstat jen u teoretizování a přikročit k
> praktické části - jen tak pro
> zajímavost, kolik z vás už si postavilo
> MZ-IDE ? Já osobně vím pouze o
> čtyřech lidech (včetně mne), kteří už ho
> provozují společně s výborným
> NIPOSem, který Marek Šmihla stále vyvíjí.
> Určitě těch pár minut strávených s
> páječkou a utracených cca 50 Kč za to stojí
> si tento interface postavit!
> (viz http://mz-800.aktualne.cz - sekce
> články)

-- 
Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
denne ze sveta telekomunikaci
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 21. ledna 2003 20:09
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[2]: IDE Flash Moduly

Dobrý den,
21. ledna 2003, 15:01:46, napsal jste:
Neni to zbytecne pouzivat flash moduly na 8-bitovem radici ??
Marcel Vasak

scsspc> Kazetovy instalator NIPOSu je otazka 2-3 tyzdnov, ak vsetko dobre pojde...

scsspc> Marek.

scsspc> -----Original Message-----
scsspc> From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) <zdeneka@seznam.cz>
scsspc> To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory <sharpemu@pandora.cz>
scsspc> Date: 21. január 2003 14:45
scsspc> Subject: Re: IDE Flash Moduly

scsspc> Myslím že Marek už se k tomuto hodně blíží - NIPOS už jde nyní startovat z
scsspc> kazety či Ramdisku, ale instalace je prozatím jen z CP/M. Myslím si že než
scsspc> postavíš a oživíš interface, Marek už bude kazetový instalátor dávno mít
scsspc> :-))
scsspc> Oživovat jej zatím můžeš s kazetovou verzí FDISKu :-)

scsspc> Zdenek

scsspc> --
scsspc> Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
scsspc> denne ze sveta telekomunikaci

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
denne ze sveta telekomunikaci
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 21. ledna 2003 15:02
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: IDE Flash Moduly

Kazetovy instalator NIPOSu je otazka 2-3 tyzdnov, ak vsetko dobre pojde...

Marek.

-----Original Message-----
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) <zdeneka@seznam.cz>
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory <sharpemu@pandora.cz>
Date: 21. január 2003 14:45
Subject: Re: IDE Flash Moduly

Myslím že Marek už se k tomuto hodně blíží - NIPOS už jde nyní startovat z
kazety či Ramdisku, ale instalace je prozatím jen z CP/M. Myslím si že než
postavíš a oživíš interface, Marek už bude kazetový instalátor dávno mít
:-))
Oživovat jej zatím můžeš s kazetovou verzí FDISKu :-)

Zdenek

--
Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
denne ze sveta telekomunikaci

-- 
Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
denne ze sveta telekomunikaci
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 21. ledna 2003 14:38
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: IDE Flash Moduly

Myslím že Marek už se k tomuto hodně blíží - NIPOS už jde nyní startovat z
kazety či Ramdisku, ale instalace je prozatím jen z CP/M. Myslím si že než
postavíš a oživíš interface, Marek už bude kazetový instalátor dávno mít
:-))
Oživovat jej zatím můžeš s kazetovou verzí FDISKu :-)

Zdenek

-- 
Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
denne ze sveta telekomunikaci
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 21. ledna 2003 14:18
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: IDE Flash Moduly

já bych HDD klidně připojil, součástky na to mám, pájku už sem taky nějakou
tu kilohodinu v ruce držel, ale zas nemám sílu kvůli tomu stavět disketovku.

Takže čekám, až nipos půjde spustit z pásky....

M. Janosek

-----Original Message-----
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [mailto:zdeneka@seznam.cz]
Sent: Tuesday, January 21, 2003 2:16 PM
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Subject: Re: IDE Flash Moduly

Flash disky samozřejmně zavrhnuty nejsou - kdokoliv si je může k MZ-800
připojit místo HDD, před časem jsem to tu dokonce uváděl. Nevýhodou je však
omezený počet zápisových cyklů (zajímavé zase ale je, že firma nabízí
doživotní záruku (pokud do půl roku nezkrachuje :-)). Důležité ale je
nezůstat jen u teoretizování a přikročit k praktické části - jen tak pro
zajímavost, kolik z vás už si postavilo MZ-IDE ? Já osobně vím pouze o
čtyřech lidech (včetně mne), kteří už ho provozují společně s výborným
NIPOSem, který Marek Šmihla stále vyvíjí. Určitě těch pár minut strávených s
páječkou a utracených cca 50 Kč za to stojí si tento interface postavit!
(viz http://mz-800.aktualne.cz - sekce články)

--
Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
denne ze sveta telekomunikaci

-- 
Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
denne ze sveta telekomunikaci
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 21. ledna 2003 14:16
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: IDE Flash Moduly

Flash disky samozřejmně zavrhnuty nejsou - kdokoliv si je může k MZ-800
připojit místo HDD, před časem jsem to tu dokonce uváděl. Nevýhodou je však
omezený počet zápisových cyklů (zajímavé zase ale je, že firma nabízí
doživotní záruku (pokud do půl roku nezkrachuje :-)). Důležité ale je
nezůstat jen u teoretizování a přikročit k praktické části - jen tak pro
zajímavost, kolik z vás už si postavilo MZ-IDE ? Já osobně vím pouze o
čtyřech lidech (včetně mne), kteří už ho provozují společně s výborným
NIPOSem, který Marek Šmihla stále vyvíjí. Určitě těch pár minut strávených s
páječkou a utracených cca 50 Kč za to stojí si tento interface postavit!
(viz http://mz-800.aktualne.cz - sekce články)

-- 
Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
denne ze sveta telekomunikaci
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 21. ledna 2003 13:16
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: IDE Flash Moduly

Ja vim ze uz jste FlashDisky zavrhnuly, me to stejne nedalo a nasel jsem
toto.
Je to opravdu zajimave.

http://www.pameti.cz/pameti/pameti.nsf/ShowProds?ReadForm&group=Disk%20on%20
module%20(IDE%20flash)&Count=10

http://www.pameti.cz/pameti/pameti.nsf/0/7F86B0CB3D34D77DC1256B37005D5955?Op
enDocument

Flash karta s IDE rozhraním. Kompatibilní s běžným IDE harddiskem pro
všechny operační systémy. Běžný 40pin IDE konektor pro data a 4pin konektor
pro napájení. Přenosová rychlost až 16MB/s (PIO4), seek time < 0.1ms. Vhodné
pro speciální zařízení s požadovanou odolností proti vyšším teplotám a
vibracím nebo s požadavkem na minimální rozměry a nulovou hlučnost.

Společnost Transcend poskytuje na tento typ flash paměti doživotní záruku. V
případě její nefunkčnosti způsobené výrobní vadou vám bude vyměněna kus za
kus.

   Transcend  16MB IDE Flash Module (IDE 40PIN VERTICAL)  891,00 Kč
   Transcend  16MB IDE Flash Module (IDE 44PIN VERTICAL)  891,00 Kč
   Transcend  32MB IDE Flash Module (IDE 40PIN VERTICAL)  1 077,00 Kč
   Transcend  32MB IDE Flash Module (IDE 44PIN VERTICAL)  1 077,00 Kč
   Transcend  64MB IDE Flash Module (IDE 40PIN VERTICAL)  1 629,00 Kč
   Transcend  64MB IDE Flash Module (IDE 44PIN VERTICAL)  1 629,00 Kč
   Transcend  128MB IDE Flash Module (IDE 40PIN VERTICAL)  2 501,00 Kč
   Transcend  128MB IDE Flash Module (IDE 44PIN VERTICAL)  2 501,00 Kč
   Transcend  256MB IDE Flash Module (IDE 40PIN VERTICAL)  4 150,00 Kč

-- 
Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
denne ze sveta telekomunikaci
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 17. ledna 2003 16:25
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Cofax 2003 Bratislava

Týmto si dovolujem pozvať všetkých Sharpistov na Bratislavský
Cofax. Napriek tomu že mam s MZ-Unity kontakty dlhšie ako rok s
nikým som sa ešte nestretol, dúfam že sa stretneme.

to zdenek adler:
Sorry auto cad je rysovací program ktorý má osi x, y, z, ale 3d
modely sú tam dost kostrbaté takže hladaj dalej.

-- 
Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
denne ze sveta telekomunikaci
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 17. ledna 2003 9:55
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Nostalgia party Praha 10-11.kvetna 2003 - jedine misto na svete, kde zjistim jaky pocitac 

je nejlepsi :)

Cus lidi,
vzhledem k tomu, ze se blizi 10-11.5.2003 (a je potreba rezervovat patricne velky sal 
:) ), 
tak jsem se chtel pozeptat na predbeznou ucast a Vase naroky :) 
Kdo bude mit zajem zucastnit se, mailnete mi prosim mimo konferenci.

S pozdravem
Milan ICQ#: 12795588

-- 
Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
denne ze sveta telekomunikaci
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 13. ledna 2003 10:18
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Problém se SHARPem

Jak dlouho byl mimo provoz? Nefungoval by Kontox? 
Cus 
Milan Kleibl

-----Original Message-----
From: Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) [mailto:bomi@centrum.cz]
Sent: Monday, January 13, 2003 8:22 AM
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Subject: Fwd: Problém se SHARPem

Od titanic02@seznam.cz:

Potřeboval trošičku píchnout, můj stařičký dobřičký Šarpíček 
vosumsetdvacetjedna mi nějak stávkuje, po zapnutí naskočí nepřetržitý 
Beep a nedá se to nijak zrušit, kromě hl. vypínače, někde jsem se 
kdysi doslechl, že by to mohla být patrně vadná RAMka, tož smilujte 
se nademnou a poraďte popř. pomožte.
Martin 

--------------------
NOVINKA na Centrum.cz Auto! Největší autokatalog na českém internetu - sestavte si své 
auto snů! http://auto.centrum.cz/katalog

-- 
Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
denne ze sveta telekomunikaci

-- 
Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
denne ze sveta telekomunikaci
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 13. ledna 2003 8:42
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Problém se SHARPem

Pokial viem presne tento istý problém so sharpom mal aj Voltr. a
nevyriešil ho.

Dúfam, že to nieje problém Sharpa ako takého...

Myslíš že by Japonci boli ochotný takéto stroje reparovať?

Mir-@post.cz

-- 
Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
denne ze sveta telekomunikaci
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 13. ledna 2003 8:39
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Problém se SHARPem

Přílohy: winmail.dat

winmail.dat (4 kB)

Mohu potvrdit, měl jsem ty samé symtpomy. Byl to GDG :-(   = sehnat nový motherboard. 
Stejné příznaky může mít ale i:
 
- Vadná ROMka - tj. zkusit vytáhnout, znovu dát do patice, příp. zkusit jinou.
- Vadné nebo špatně zasunuté zařízení v rozšiřujícím slotu, tj. zkusit nabootovat s 
odpojeným rozšiřujícím modulem.
 
TV.
 

-----Původní zpráva----- 
Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [mailto:zdeneka@seznam.cz] 
Odesláno: po 13.1. 2003 8:27 
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
Kopie: 
Předmět: Re: Problém se SHARPem

Pokud se po zapnutí ani nezmění obsah obrazovky, je to na 99 procent vadný
GDG = mrtvý SHARP. Může to být i vadná EPROM, na vadnou RAM bych moc
nespoléhal - MZ-800 startuje z ROMky.

Zdenek

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.443 / Virová báze: 248 - datum vydání: 10.1.2003

--
Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
denne ze sveta telekomunikaci

-- 
Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
denne ze sveta telekomunikaci
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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. ledna 2003 8:28
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Problém se SHARPem

Pokud se po zapnutí ani nezmění obsah obrazovky, je to na 99 procent vadný
GDG = mrtvý SHARP. Může to být i vadná EPROM, na vadnou RAM bych moc
nespoléhal - MZ-800 startuje z ROMky.

Zdenek

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.443 / Virová báze: 248 - datum vydání: 10.1.2003

-- 
Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
denne ze sveta telekomunikaci
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 13. ledna 2003 8:22
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Fwd: Problém se SHARPem

Od titanic02@seznam.cz:

Potřeboval trošičku píchnout, můj stařičký dobřičký Šarpíček 
vosumsetdvacetjedna mi nějak stávkuje, po zapnutí naskočí nepřetržitý 
Beep a nedá se to nijak zrušit, kromě hl. vypínače, někde jsem se 
kdysi doslechl, že by to mohla být patrně vadná RAMka, tož smilujte 
se nademnou a poraďte popř. pomožte.
Martin 

--------------------
NOVINKA na Centrum.cz Auto! Největší autokatalog na českém internetu - sestavte si své 
auto snů! http://auto.centrum.cz/katalog

-- 
Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
denne ze sveta telekomunikaci
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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. ledna 2003 8:14
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: 3D model MZ-800

Teoreticky je to jedno v jakém programu, jde mi jen o to, aby to byl věrný
3d model (bude zřejmně třeba nejprve počítač důkladně změřit a pak vše v
přesném měřítku přenést do PC) včetně popisu kláves apod. který by šel
natáčet a posléze z něj nadělat statické snímky. Jednoduchou hranatou
krabici bych určitě zvládnul také, ale toto bude práce mnohem náročnější a
zvládne ji zřejmně jen ten, kdo má s podomnými věcmi větší praxi....
Samozřejmně mi jde jenom o vnější vzhled, vnitřek není třeba modelovat.

Zdenek

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.443 / Virová báze: 248 - datum vydání: 10.1.2003

-- 
Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
denne ze sveta telekomunikaci
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 10. ledna 2003 21:12
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: 3D model MZ-800

Teoreticky áno, ak by som to hodil do autocadu, neviem ale či ti
autocadacky format vyhovuje. Zdenku.

Mir-@post.cz

-- 
Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
denne ze sveta telekomunikaci
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 10. ledna 2003 14:40
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: 3D model MZ-800

Jen takový malý dotaz - není někdo z vás natolik schopný, aby např. v 3D
Studiu či v jiném programu vytvořil trojrozměrný model buď celého MZ-800,
nebo jen jeho klávesnice? Pokud ano, odvděčím se mu rád plnou verzí
emulátoru či jinak....

Zdenek

zdeneka@seznam.cz

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.438 / Virová báze: 246 - datum vydání: 7.1.2003

-- 
Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
denne ze sveta telekomunikaci
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 10. ledna 2003 13:45
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Este jedno riesenie dosky s plosnymi spojmi

Dobrý den,
9. září 2001, 20:40:56, napsal jste:
Na 44 pinu je pred tim odporem ledka ktera indikuje ze se z disku bud
cte nebo zapisuje neboli index..
Falcen99
tzcPSM8ae> Ahoj!

tzcPSM8ae> Friday August 31 2001 15:35, - Počítač SHAR wrote to "Účastníci kon:

tzcPSM8ae>  PS> From: "smihla@ceit.sk

tzcPSM8ae>  PS> Nema niekto poruke zapojenie vyvodov 2,5" HDD?

tzcPSM8ae> Neco jsem vyhrabal z archivu:

tzcPSM8ae> = (CS) O hardwaru ======================================================
tzcPSM8ae> ==FIDO=
tzcPSM8ae> Msg  :  230     [1-252] From : Pavel Chromy                        
tzcPSM8ae> 24-May-97  10:35:51  2:420/12.990
tzcPSM8ae> To   : Dusan Jirasko                                            
tzcPSM8ae> 2:421/25
tzcPSM8ae> Subj : Re: K:Kabel
tzcPSM8ae> ===================================================================
tzcPSM8ae> HARDWARE.42=
>> Ahoj Petr ..
>>
>> V tento den 20 May 97, psal Petr Vileta individu Jozef Hardos:
>>  JH>>> Zapojenie smerom od 1-40 pin je totozne s HDD 3.5". Posledne 4
>>  JH>>> piny u 2.5" HDD su napajacie. Teda 41,42 = +5V 43 = ZEM, o
>>  JH>>> funkcii 44 pinu netusim nic.
>>  PV> Ja tu mel jeden (bohuzel cizi) disk 2.5" s redukci a bylo to
>>  PV> zapojene
>>  PV> jak pises, jen ty napajeci byly jinak. 41,42 vynechano 43 +5V 44 
>> ZEM
>>
>> Nema nekdo help na tenhle disk ? Je to 2.5" Conner (120 MB, CP 2124) 
>> a
>> konektor ma asi takovejhle :
>>
>> ::::::::::::.:::::::: ::
>>
>> Proste tam ma 50 pin konektor, a vypada asi takto.

tzcPSM8ae> A nemas tam chybu? (je tam o jednu dvojici pinu mene)
tzcPSM8ae> No, to bude normalni 2,5" disk,
tzcPSM8ae> Pri pohledu na disk by to melo vypadat takto:

tzcPSM8ae>   :::::::::::::::::::::: ::
tzcPSM8ae>               ^
tzcPSM8ae>    a tenhle pin tam chybi. - ve spodni rade. Nakreslim trochu zvetsene 
tzcPSM8ae> a
tzcPSM8ae> ocisluju piny:

tzcPSM8ae>  43                                   7 5 3 1
tzcPSM8ae>   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   * *  < tohle nejsou 
tzcPSM8ae> piny,
tzcPSM8ae>   * * * * * * * * * * * *   * * * * * * * * *   * *    ale jumpery!
tzcPSM8ae>  44                       ^             6 4 2

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:falcen99@seznam.cz
mailto:smihla@ceit.sk
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tzcPSM8ae>                    pin c. 20 chybi.

tzcPSM8ae> Pro uplnost uvadim zapojeni 2,5" IDE.
tzcPSM8ae> Je to zhruba takto:

tzcPSM8ae>                                _________
tzcPSM8ae>                 /RESET        |  1 |  2 |        GND
tzcPSM8ae>                  D7           |  3 |  4 |        D8
tzcPSM8ae>                  D6           |  5 |  6 |        D9
tzcPSM8ae>                  D5           |  7 |  8 |        D10
tzcPSM8ae>                  D4           |  9 | 10 |        D11
tzcPSM8ae>                  D3           | 11 | 12 |        D12
tzcPSM8ae>                  D2           | 13 | 14 |        D13
tzcPSM8ae>                  D1           | 15 | 16 |        D14
tzcPSM8ae>                  D0           | 17 | 18 |        D15
tzcPSM8ae>                  GND          | 19 | 20 |        NC      (tento pin 
tzcPSM8ae> chybi)
tzcPSM8ae>                  NC           | 21 | 22 |        GND
tzcPSM8ae>                 /IOWR         | 23 | 24 |        GND
tzcPSM8ae>                 /IORD         | 25 | 26 |        GND
tzcPSM8ae>      /IOCHRDY   /WAIT         | 27 | 28 |        NC      HALE
tzcPSM8ae>                  NC           | 29 | 30 |        GND
tzcPSM8ae>                 /IRQ          | 31 | 32 |        NC      IOCS16
tzcPSM8ae>                  A0           | 33 | 34 |        NC
tzcPSM8ae>                  A1           | 35 | 36 |        A2
tzcPSM8ae>                 /CS1          | 37 | 38 |       /CS2     NC?
tzcPSM8ae>        SLVACT   /LED          | 39 | 40 |        GND
tzcPSM8ae>                  +5V          | 41 | 42 |        +5V
tzcPSM8ae>                  GND          | 43 | 44 |        [4k7]+5V
tzcPSM8ae>                                ---- ----

tzcPSM8ae> Cili je to stejne jako 3,5" IDE, az na posledni 4 piny, na kterych je:
tzcPSM8ae>  1) napajeni
tzcPSM8ae>  2) pin c. 44 je pripojen pres odpor 4k7 na +5V (nevim, zda je tohle 
tzcPSM8ae> nutne,
tzcPSM8ae>     mozna/asi/IMHO ne.

tzcPSM8ae>                             Pavel

tzcPSM8ae> -+- EFgate 1.00beta
tzcPSM8ae>  + Origin: * A1FEL BBS * bbs.fido.cz * +42-2-24355817-8 *  
tzcPSM8ae> (2:420/12.990)

tzcPSM8ae> Zdarec, Tomas [VSOP]

tzcPSM8ae> --- --- --- 
tzcPSM8ae> Máte pocit, že Váš web umírá? My máme řešení => http://www.genesis2.cz
tzcPSM8ae> --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
tzcPSM8ae> Informace o odhlášení najdete na http://www.pandora.cz/howto-leaveconf.ph

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Mobil.cz - http://www.mobil.cz/
denne ze sveta telekomunikaci
No virus found in this incoming message.
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [feri@nfo.sk]
Odesláno: 2. ledna 2003 12:49
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Novorocny pozdrav!

Přílohy: UMZE.ZIP

UMZE.ZIP (97 kB)

Vazeni priaznivci pocitaca Sharp MZ-800!

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/
Prajem v roku 2003 vsetko dobre, stastie, lasku, uspech v praci a proste
                        vsetko co si zelate!
*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/

Aby ma nik neobvinil, ze pisem do pandory off-topic, tak som radsej
napisal novu verziu UMZE a posielam Vam ju ako "oneskoreny" darcek.

Strucny help:
1) rozbalit
2) skusit spustit davkove subory: je tam prilozeny nakamoto, invaders a
S-basic. zatial su to len 700vkove veci - grafiku v 800 rezime este nemam
dokoncenu.
3) pohrat sa s tym
4) poslat mi spatnu vazbu - najlepsie na feri@nfo.sk
5) ine sedemstovkove veci si spustite cez parameter -s:nazov.mzf (pozor,
len mensie ako 32k!!!)

Troubleshooting:
* ak to nahodou samo "spadne", znamena to, ze Z80 nasiel instrukciu, ktoru
este neemulujem (spravne, Z80ku som pisal sam od nuly). vtedy sa kuknite
do konzoly /subor output.txt/ a poslite mi kod instrukcie (je to tam v
tvare adresa: opcode)
* ak sa niekto pozrie na fullscreen (je FUCKTICKY SEXY GROOVY MEGA
COOL!!!!), tak si nevsimajte efekt "zdvojenia" obrazovky pri pohybe -
fixnem to za chvilu - proste vykreslovanie do okna a na FS funguje trosku
inak :-(((
* cislo uctu pre penazne dary neuvadzam, ale fakt potesia nazory a
pripomienky na mejli feri@nfo.sk
* samozrejme, potrebujete JRE verzie 1.4 (pre fullscreen), ale ako okno by
to malo ficat aj v JRE 1.3...

S pozdravom,
         Feri!

-- 
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: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 22. května 2003 9:42
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: MZ-IDE 16bit
Přílohy: hdd_ide_new.tif

25.10.2009

Zdar mizernému jaru! 
Jako kompenzaci na tu hrůzu počasí si dovoluju předložit první "babeta" verzi 16bitového 
rozhraní pro HDD k Sharpovi. Vychází ze schematu a definice I/O adres publikovanými 
Zdeňkem Adlerem na http://mz-800.aktualne.cz 
Snažil jsem se o co nejjednodušší obvodové řešení a zároveň univerzálnost (vzhledem k 
zamýšlené integraci s deskou FD nebo RD). Popis dodám později. Případné překlepy nebo chyby 
laskavě omluvte. Prototyp se chystám vyrobit v červnu. 
Petr de Zviqov 

--  
Máte problémy s mobilem? Zkuste poradnu na 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: Petr Diblík (sharpemu@pandora.cz) [petr.diblik@EMAIL.CZ]
Odesláno: 10. února 2003 19:34
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Nuda: Stahovací centrum

25.10.2009

Flappy je prostě třída! Doufám, že ho všichni z vás poctivě dohráli jako já :-)  

--  
Mobil.cz - Nokia 3650 - odvážný mobil nové koncepce nebo slepá ulička vývoje? No virus found 
in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 11. února 2003 7:59
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Nuda: Stahovací centrum

25.10.2009

Pokud se nepletu, Flappy měl 200 úrovní a heslo do poslední pětice bylo OKU-H. Kdyby snad měl někdo 
zájem, možná bych i doma našel snapshot, kde mám hru uloženou těsně před dohrátím. Pak už jen 
kolem obrazovky za doprovodu hudby začnou pochodovat žlutí panáčkové a objeví se blahopřání od 
kolektivu autorů.... 
  
Z 

----- Original Message -----  
From: Pavel Baroň (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, February 11, 2003 6:53 AM 
Subject: RE: Nuda: Stahovací centrum 
 
Ne nedohrali ale když jsme u toho a pokud nebude nikdo z pritomnych proti … nechces nam ostatním 
poslat nejaky ten vytipnuty obrazek pripadne password do posledního ševelu at se taky podivame? 
  
… jo kolik tech levelu bylo? Nazory lidi z meho okoli se ruzni co do poctu … asi to hrali na jinych 
platformách :-) 
  
P. 
  

-----Original Message----- 
From: Petr Diblík (sharpemu@pandora.cz) [mailto:petr.diblik@email.cz]  
Sent: Monday, February 10, 2003 7:34 PM 
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
Subject: Re: Nuda: Stahovací centrum 
  

Flappy je prostě třída! Doufám, že ho všichni z vás poctivě dohráli jako já :-)  

--  
Mobil.cz - Nokia 3650 - odvážný mobil nové koncepce nebo slepá ulička vývoje?  

--  
Mobil.cz - Nokia 3650 - odvážný mobil nové koncepce nebo slepá ulička vývoje?  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.449 / Virová báze: 251 - datum vydání: 27.1.2003 

--  
Mobil.cz - Nokia 3650 - odvážný mobil nové koncepce nebo slepá ulička vývoje? No virus found 
in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 11. února 2003 8:09
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Nuda: Stahovací centrum

25.10.2009

Posledni mistnost ve Flappym je relativni jednoducha  a  jeji projiti je snazsi nez lecktere pred ni... 
Petr 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, February 11, 2003 7:58 AM 
Subject: Re: Nuda: Stahovací centrum 
 
Pokud se nepletu, Flappy měl 200 úrovní a heslo do poslední pětice bylo OKU-H. Kdyby snad měl 
někdo zájem, možná bych i doma našel snapshot, kde mám hru uloženou těsně před dohrátím. Pak už 
jen kolem obrazovky za doprovodu hudby začnou pochodovat žlutí panáčkové a objeví se blahopřání 
od kolektivu autorů.... 
  
Z 

----- Original Message -----  
From: Pavel Baroň (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, February 11, 2003 6:53 AM 
Subject: RE: Nuda: Stahovací centrum 
 
Ne nedohrali ale když jsme u toho a pokud nebude nikdo z pritomnych proti … nechces nam ostatním 
poslat nejaky ten vytipnuty obrazek pripadne password do posledního ševelu at se taky podivame? 
  
… jo kolik tech levelu bylo? Nazory lidi z meho okoli se ruzni co do poctu … asi to hrali na jinych 
platformách :-) 
  
P. 
  

-----Original Message----- 
From: Petr Diblík (sharpemu@pandora.cz) [mailto:petr.diblik@email.cz]  
Sent: Monday, February 10, 2003 7:34 PM 
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
Subject: Re: Nuda: Stahovací centrum 
  

Flappy je prostě třída! Doufám, že ho všichni z vás poctivě dohráli jako já :-)  

--  
Mobil.cz - Nokia 3650 - odvážný mobil nové koncepce nebo slepá ulička vývoje?  

--  
Mobil.cz - Nokia 3650 - odvážný mobil nové koncepce nebo slepá ulička vývoje?  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.449 / Virová báze: 251 - datum vydání: 27.1.2003 

mailto:miksovsky@controltech.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:miksovsky@controltech.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:sharpemu@pandora.cz)
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mailto:petr.diblik@email.cz
http://www.grisoft.cz


--  
Mobil.cz - Nokia 3650 - odvážný mobil nové koncepce nebo slepá ulička vývoje?  

--  
Mobil.cz - Nokia 3650 - odvážný mobil nové koncepce nebo slepá ulička vývoje? No virus found in 
this incoming message. 
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: Pavel Baroň (sharpemu@pandora.cz) [Pavel.Baron@sme.cz]
Odesláno: 11. února 2003 6:54
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Nuda: Stahovací centrum

25.10.2009

Ne nedohrali ale když jsme u toho a pokud nebude nikdo z pritomnych proti … nechces nam ostatním 
poslat nejaky ten vytipnuty obrazek pripadne password do posledního ševelu at se taky podivame? 
  
… jo kolik tech levelu bylo? Nazory lidi z meho okoli se ruzni co do poctu … asi to hrali na jinych 
platformách :-) 
  
P. 
  

-----Original Message----- 
From: Petr Diblík (sharpemu@pandora.cz) [mailto:petr.diblik@email.cz]  
Sent: Monday, February 10, 2003 7:34 PM 
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
Subject: Re: Nuda: Stahovací centrum 
  

Flappy je prostě třída! Doufám, že ho všichni z vás poctivě dohráli jako já :-)  

--  
Mobil.cz - Nokia 3650 - odvážný mobil nové koncepce nebo slepá ulička vývoje?  

--  
Mobil.cz - Nokia 3650 - odvážný mobil nové koncepce nebo slepá ulička vývoje? No virus found 
in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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