
Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 20. prosince 2005 10:18
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Co s broukem a borderem v emulátoru?

25.10.2009

Ahoj ahoj, 
  
po delší odmlce opět rád přispěji s trochou do mlýna: 
  
změnu borderu na portu 0xCF emulátor normálně podporuje a měla by fungovat. V čem může spočívat 
zrada je krokování programu - pokud odkrokuješ pouze zmíněné instrukce, neodehraje se vizuelně na 
obrazovce vůbec nic. Proč? Emulátor totiž přesně simuluje běh paprsku po TV obrazovce a překreslení 
celého obrazu mu trvá zhruba 1/50 vteřiny, takže aby border změnil zcela svoji barvu, musel by jsi 
odkrokovat cca nějakých 70000 strojových cyklů a uvidíš jak to bude fungovat :) 
Hra Brouk mi kdysi přinesla taky perné chvilky, kdosi mi tenkrát říkal že autor byl docela vykuk a 
zabudoval do ní několik ochranných mechanismů tak, že někdy nechtěla fungovat ani na samotném MZ-
800 :) Pokud dobře pamatuji, bezchybně mi fungovala jen při novém spuštění emulátoru s čistou pamětí - 
jakmile byl před ní spuštěný jiný prg., tak kolabovala. Pokud by někdo přišel na to proč, nechť se mi ozve. 
Kdyby jsi Petře udělal rozhovor s autorem, budu Ti moc vděčný. 
Na závěr k tomu Superimpose bitu - je to celkem dlouho co jsem ho měřil, ale snad si vzpomenu... Vím 
že některá lit. uváděla že se s ním přepíná snímkový kmitočet mezi 50 a 60 Hz, nicméně jsem se tenkrát 
k ničemu takovému nedopátral. Jediné co jsem viděl na osciloskopu byla tuším jemná změna střídy 
signálu pro vertikální vychylování a zatemňování která vysvětluje i drobné poskočení obrazu při změně 
tohoto bitu. Jediný prg. který s ním uměl cvičit byl myslím MZ-PAINT 4.0, na praktický význam jsem ale 
nikdy nedošel. Omlouvám se za případnou dezinformaci, je to fakt dávno....  
  
Pěkné a klidné Vánoční svátky všem nostalgikům přeje 
  
Zdeněk 
  
P.S.: Počítá někdo příští rok s účastí na Bytefestu 06 ? (následovník Nostalgia párty) 
  

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, December 20, 2005 7:58 AM 
Subject: Co s broukem a borderem v emulátoru? 
 
Mám nejnovější verzi emulátoru? Snad, ale při 
duševní rozcvičce (začít se Sharpem po dlouhé 
době) jsem narazil na menší chybku: 

sekvence instrukcí 
ld a,06 
out cf,a 
by měla rozsvítit border obrazovky do žluta. 

Je to malý fígl, není nutno provádět výstup 
na port 06cf instrukcí out (c),a se správnou 
hodnotou v registrech B,C (používal jsem 
to jako zpestření v programech v Basicu 
po prvním ohromení strojákem). 
Zdeňku, je možno toto zkorigovat? 

  

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


Lidé, funguje vám hra Brouk? 
Mě ano, ale ne zcela dokonale. Po spuštění 
se objeví úvodní obrazovka a začne hrát 
znělka (jedná se o dva verše z poslední 
skladby alba "Sgt. Peppers Lonely Heart 
Club Band", signalizuje autorovu zálibu 
ve skupině Beatles). Stisknu-li mezerník, 
právě hraný tón zní poté trvale a program 
vytuhne. Pomůže CTRL+F12. Znovu naskočí 
úvodní obrazovka, znělka hraje, (v reálu 
je ovšem pauza mezi verši) dlouhý tón 
trvá do doby než se začne hrát znovu 
od první noty. Po stisku mezerníku naskočí 
první kolo, právě přehrávaný tón znělky se 
stane trvalým. Pokud se mi podaří donést 
čtyři kytičky do domečků, vítěžím, program 
ohlásí: "This room OK" a hraje pořád dokola 
fanfáru (v reálu s pauzou, v emulátoru 
s protaženým posledním tónem až do nového 
začátku fanfáry). Po stisku mezerníku přejdu 
do druhého kola - opět s trvalým tónem. 
Co s tím??? 

Je to vůbec zajímavý program. Jen co jsem ho 
získal, přejmenoval jsem ho na "Brouk" (takto 
mám všechny programy, vícedílné hry mají 
druhou část velkými písmeny, popřípadě 
s dodatkem .SCR, .PROG, atd. To víte, 
chorobná estetika :-))) 
Program tehdy ovšem nefungoval a já nevěděl 
proč. 
Původní název programu byl (psáno schválně 
idiotsky, aby nedošlo k chybné interpretaci): 

"mezera" 
znak "smajlík s rovnými rty", Sharp ASCII 67H 
malé el 
3 
G 
L 
E 
"mezera" 
B 
R 
O 
U 
X 
? 

Program má v sobě tento řetězec a nefunguje, 
pokud nenajde v datové oblasti určené pro 
hlavičku kazetového souboru správný název! 
Pomohla úprava (dnes bychom řekli opravný 
patch či crack). 

25.10.2009



Postup: 
změnit v Turbo Copy parametry programu na: 
Size 6012h 
From 1200h 
Exec 7201h 
Od adresy 7201 doplnit sekvenci 
7201: ld hl,3dec                
7204: ld de,10f1                
7207: ld bc,000e                
720A: ldir                
720C: ld a,0d                
720E: ld (de),a                
720F: jp 3000 

Důvod mých hrátek - tenkrát jsem si smazal 
originální soubor a nešlo mi jednoduše 
"vteřinově" chybu napravit, výše uvedený znak 
"smajlík" totiž nešel zadat z klávesnice 
ani při přepnutí na grafické symboly (editace 
názvu v Turbo Copy). Program by se musel 
nahrát od 1200H, naplnit oblast hlavičky 
správnými daty a uložit na kazetu za pomoci 
podprogramů monitoru (ne hotovou službou 
Copy S - zadání názvu by nezabralo). 

Od autora vím, že to byla záměrná kulišárna. 
Na rozdíl ode mne byl cílevědomý, takže 
studium na ČVUT FEL dokončil. Rozhodně 
nebyl žádným náfukou (T. Svítil rovněž), 
takže pokud by byl zájem, můžu jej 
kontaktovat a zdvořile požádat o malý 
rozhovor (a tím bych přispěl na Zdeňkovy 
stránky, aby se zase něco dělo). 

Taky byste se mohli více vyjádřit 
k těm dotazům na superimpose bit a scan 
konvertor, ať to trochu rozhoupem... 

 
Petr de Zviqov 

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

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

25.10.2009

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


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 20. prosince 2005 7:59
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Co s broukem a borderem v emulátoru?

25.10.2009

Mám nejnovější verzi emulátoru? Snad, ale při 
duševní rozcvičce (začít se Sharpem po dlouhé 
době) jsem narazil na menší chybku: 

sekvence instrukcí 
ld a,06 
out cf,a 
by měla rozsvítit border obrazovky do žluta. 

Je to malý fígl, není nutno provádět výstup 
na port 06cf instrukcí out (c),a se správnou 
hodnotou v registrech B,C (používal jsem 
to jako zpestření v programech v Basicu 
po prvním ohromení strojákem). 
Zdeňku, je možno toto zkorigovat? 

  

Lidé, funguje vám hra Brouk? 
Mě ano, ale ne zcela dokonale. Po spuštění 
se objeví úvodní obrazovka a začne hrát 
znělka (jedná se o dva verše z poslední 
skladby alba "Sgt. Peppers Lonely Heart 
Club Band", signalizuje autorovu zálibu 
ve skupině Beatles). Stisknu-li mezerník, 
právě hraný tón zní poté trvale a program 
vytuhne. Pomůže CTRL+F12. Znovu naskočí 
úvodní obrazovka, znělka hraje, (v reálu 
je ovšem pauza mezi verši) dlouhý tón 
trvá do doby než se začne hrát znovu 
od první noty. Po stisku mezerníku naskočí 
první kolo, právě přehrávaný tón znělky se 
stane trvalým. Pokud se mi podaří donést 
čtyři kytičky do domečků, vítěžím, program 
ohlásí: "This room OK" a hraje pořád dokola 
fanfáru (v reálu s pauzou, v emulátoru 
s protaženým posledním tónem až do nového 
začátku fanfáry). Po stisku mezerníku přejdu 
do druhého kola - opět s trvalým tónem. 
Co s tím??? 

Je to vůbec zajímavý program. Jen co jsem ho 
získal, přejmenoval jsem ho na "Brouk" (takto 
mám všechny programy, vícedílné hry mají 
druhou část velkými písmeny, popřípadě 
s dodatkem .SCR, .PROG, atd. To víte, 
chorobná estetika :-))) 

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


Program tehdy ovšem nefungoval a já nevěděl 
proč. 
Původní název programu byl (psáno schválně 
idiotsky, aby nedošlo k chybné interpretaci): 

"mezera" 
znak "smajlík s rovnými rty", Sharp ASCII 67H 
malé el 
3 
G 
L 
E 
"mezera" 
B 
R 
O 
U 
X 
? 

Program má v sobě tento řetězec a nefunguje, 
pokud nenajde v datové oblasti určené pro 
hlavičku kazetového souboru správný název! 
Pomohla úprava (dnes bychom řekli opravný 
patch či crack). 

Postup: 
změnit v Turbo Copy parametry programu na: 
Size 6012h 
From 1200h 
Exec 7201h 
Od adresy 7201 doplnit sekvenci 
7201: ld hl,3dec                
7204: ld de,10f1                
7207: ld bc,000e                
720A: ldir                
720C: ld a,0d                
720E: ld (de),a                
720F: jp 3000 

Důvod mých hrátek - tenkrát jsem si smazal 
originální soubor a nešlo mi jednoduše 
"vteřinově" chybu napravit, výše uvedený znak 
"smajlík" totiž nešel zadat z klávesnice 
ani při přepnutí na grafické symboly (editace 
názvu v Turbo Copy). Program by se musel 
nahrát od 1200H, naplnit oblast hlavičky 
správnými daty a uložit na kazetu za pomoci 
podprogramů monitoru (ne hotovou službou 
Copy S - zadání názvu by nezabralo). 

Od autora vím, že to byla záměrná kulišárna. 
Na rozdíl ode mne byl cílevědomý, takže 
studium na ČVUT FEL dokončil. Rozhodně 

25.10.2009



nebyl žádným náfukou (T. Svítil rovněž), 
takže pokud by byl zájem, můžu jej 
kontaktovat a zdvořile požádat o malý 
rozhovor (a tím bych přispěl na Zdeňkovy 
stránky, aby se zase něco dělo). 

Taky byste se mohli více vyjádřit 
k těm dotazům na superimpose bit a scan 
konvertor, ať to trochu rozhoupem... 

 
Petr de Zviqov 

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

25.10.2009

http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 11. prosince 2005 13:32
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Nové náměty

25.10.2009

Konvertor pal/ntsc vga. 

Podle meho nazoru vsechny uz hotove prevodniky zkolabuji na tom, ze predpokladaji 
maximalne 720 bodu na radek a sharp jich posila neco pres 900. 

Myslim, ze jedina moznost je udelat to s nejakym logickym polem a pouze pro sharpa presne na 
pocet jeho bodu. 

Muj test s tim, ze oriznu border a budu posilat jeden radek cerny nedopadl dobre. Monitor ADI 
se sice celkem dobre vyrovnal s tim, ze radky byly ruzne dlouhe - obraz ostry a neklepal se, ale 
nedokazal jsem ho srovnat na zacatek obrazovky (vzdy se rozpadl). Byl ale generovany zrovna 
na 60Hz to zanamená z NTSC. Na PAL se klepal. http://www.volny.cz/david.luftner/vga.JPG 

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

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:ix9@atlas.cz
http://www.volny.cz/david.luftner/vga.JPG
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp


Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 11. prosince 2005 0:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: MemExt - manuál

25.10.2009

Na adrese http://www.volny.cz/david.luftner/MemExt/ je první verze manuálu. Přečtěte si to 
někdo prosím a pošlete mi co se má doplnit, nebo vysvětlit. 

D. 

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

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:ix9@atlas.cz
http://www.volny.cz/david.luftner/MemExt/
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp


Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 4. prosince 2005 19:11
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: MemExt - test
Přílohy: modul.jpg

25.10.2009

Dneska jsem u toho otestoval strankovani a vse vypada OK. Teda nedelal jsem nejaky zatezovy 
test, a taky jsem nemohl poradne otestovat FLASH protoze je skoro prazdna. Posilam fotku jak 
vypada zapojeny modul. 

D 

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

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

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 4. prosince 2005 18:46
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:Image BASICU

25.10.2009

To co se ti libi jsem videl bezne i u nas - prodava se to jako berlicka k pripojeni CD do auta kde 
je obyc autoradio s kazetakem. 

D. 

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

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

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 10. prosince 2005 20:08
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Nové náměty

25.10.2009

Po roce dospěláckých racionálních prací 
se začínám znovu více věnovat Sharpovi. 
Začal jsem osvěžením znalostí o hardwaru 
a přišel jsem na to, že jsem nikdy nevěděl, 
k čemu slouží tzv. "superimpose bit" 
(CKSW, bit 7, port 07CFh). Když se provede 
sled instrukcí 
LD A,80h 
LD BC,07CFh 
OUT (C),A 
tak mi začne lehce "plavat" obrazovka. 
Pokud se programem hodnota bitu rychle mění, 
tak to škube obrazovkou, jako když v její 
blízkosti zvoní mobil. 
Víte o tom něco???? 

 
Jeden z vývodů obvodu GDG je označen 
jako NTSC/PAL. Je trvale připojen ke GND, 
což znamená PAL. Co by se asi stalo, kdyby 
se propojka odstranila? NTSC má sice méně 
řádek než je PALových 625 (576 viditelných), 
ovšem snímků za sekundu umí 60. A to je 
významné pro lepší sledovatelnost na EGA 
monitorech (po úpravě - to už jsem dříve 
publikoval), ale i na VGA monitorech 
připojených přes scan doubler s obvodem 
Averlogic ALC250. 
Stojí to za experimentování???? 

Pro ten scan konvertor hlasuju všema deseti, 
tenkrát když si Zdeněk Adler postěžoval, 
že o to nikdo nemá zájem, jsem se zapomněl 
ozvat. Akorát to musí být perfektně 
vychytané, aby to šlo nasadit sériově :-)) 
Je to použitelné i pro i jiné platformy 
než Sharp, proto zdůrazňuju tu bezchybnost. 
Já jsem sice se svými EGA monitory spokojen, 
ale 50Hz do očí mě štve a ostatní je 
neprovozují, resp. jsou nedostupné. Toto by 
bylo definitivní řešení až do roku 2050, 
hlásím se dobrovolně ke spolupráci. 

Petr de Zviqov 

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

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


Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 1. prosince 2005 10:21
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: MemExt - prvni zapnuti

25.10.2009

Tak jsem vcera naprogramoval FLASH a zkusil to zapnout. 

Sam jsem neveril co se stalo - SHARPik nabehl. 

Tak uvidime az napisu nejake testovaci programy na pamet a mapovani jak ten obvod dopadne 
jeste v teto casti. 

D. 

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

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 30. listopadu 2005 7:55
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re[3]: Rozsireni pameti

25.10.2009

Teda jsem fakticky zvedavy jestli se tento kousek HW podari rozchodit - jestli ano, bude to jiste kandidat 
na jeden z nejprospesnejsich doplnku pro MZ-800 (ikdyz prisel o neco pozdeji)... Jakmile bude tedy 
funkcni kus, poustim se take do stavby a minimalne napisu podporu do emulatoru coby vanocni darek - k 
vypusteni posledni nezverejnene verze emu se uz odhodlavam nejaky ten rok, tak by alespon byl padny 
duvod :) 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: David Luftner  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Wednesday, November 30, 2005 7:45 AM 
Subject: Re: Re[3]: Rozsireni pameti 
 
Deska bude uvnitr MZ-800 a zasouva do patice misto pameti PROM. 

Schema a plosnak najdes: 

http://www.volny.cz/david.luftner/MemExt/ 

D 

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

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

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 30. listopadu 2005 7:45
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re[3]: Rozsireni pameti

25.10.2009

Deska bude uvnitr MZ-800 a zasouva do patice misto pameti PROM. 

Schema a plosnak najdes: 

http://www.volny.cz/david.luftner/MemExt/ 

D 

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

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:ix9@atlas.cz
http://www.volny.cz/david.luftner/MemExt/
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp


Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 29. listopadu 2005 21:11
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Rozsireni pameti

25.10.2009

Tak jsem dodelal zapojeni a jeste musim naprogramovat flash a muzu to otestovat. 

Zacal jsem delat i navod, ale zjistil jsem, ze ze me asi spisovatel nebude. Tak nevim jak dlouho 
mi to bude trvat. 

Pouziti? - mame 512k RAM a 512k FLASH muzeme 4k casti mapovat kamkoli v pameti. 
Muzeme ji postupne naplnit ovladacema - treba pro video, disketu, IDE a potom bootovat z 
HDD prakticky bez vetsich uprav stare EPROM. Jak by se vam zamlouval NIPOS u ktereho 
bdos a bios zabiral 4kB, nebo zrovna u niposu prepinat ulohy (stacilo by 512/64 = 8 rovin?) 

Nezapomente taky, ze mapovani pameti je rychlejsi nez prace s RamDiskem. 

Ze to zadny soft nepodporuje? A IDE taky nic ze zacatku nepodporovalo ne? Podstatne spise je 
puvodni mapovani MZ800 bude nadrazene novemu tak to programy, ktere mapovani nepouziji 
ani nepoznaji 

D. 

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 21. listopadu 2005 7:50
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Řadič HD

25.10.2009

Pokud mas 5,25 MFM disky tak klidne 

David 

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 31. října 2005 19:04
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Rozsireni pameti

25.10.2009

Konecne jsem se zase dostal k Sharpovi. 

Na adrese http://www.volny.cz/david.luftner/MemExt/ je schema pro rozsireni pameti a plosny 
spoj. Take mi konecne prisli udelane plosnaky (celkem 3 ks). Pocitam, ze udelam dva kompletni 
kusy. 

Tak se ptam chce nekdo jeden neosazeny plosnak (cena 384 / 3). Chce nekdo druhy modul 
rozsireni pameti (cenu zatim nevim jeste nemam do druheho koupeny vsechny IO). Chce nekdo 
filmy na plosny spoj? 

Plosnaky me delali u Bucka v Brne a tamtez maji (asi jedini v republice) potrebne obvody 7489. 

Mate nekdo zmeny v ROMce a jejich popis. 

  

  

Az budu mit hotovy prvni kus poslu foto. 

DaL 

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 3. listopadu 2005 9:24
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Rozsireni pameti

25.10.2009

Vypadá to zajímavě, ale chybí podrobný popis. 
A  naznačit praktické využití, původní rezidentní 
vybavení počítače (Basic, CP/M ani NIPOS) s ničím 
takovým nepočítá. Užil by to programátor-nadšenec, 
který by chtěl vytvořit Z-80kový Unix, jedině pro 
multitaskingové prosředí by se taková pamě't 
využila. 

Petr de Zviqov 

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 15. září 2005 9:04
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Všem pozůstalým

25.10.2009

Po dlouhé době se hlásím o slovo (ještě nemám vše 
přestěhované) . :-)    
 
Co byste říkali na toto: 
http://www.unicornelectronics.com/IC/CRT.html 
 
WD2791 za sedm doláčů, to jde, ne? 
Pokud to není nějaká kachna, tak já bych jich třeba 
stovku vzal, až jednou otevřu Sharp muzeum, každá 
desítka vybavených počítačů se cení. :-D  
 
A třeba by lidi měli zájem a zvedlo by to počet 
nostalgiků (a přitáhlo k "pravým" počítačům i jejich 
ratolesti). 
 
WD2791 oproti WD2793 = jeden ušetřený 
integráč na desce řadiče. Přechod na platformu 
I8272 znamená kopu čipů ze starých řadičů FDD 
z PC, ale za cenu úpravy veškerého software (CP/M). Toho bych se zatím rád vyvaroval. WD 
zdar! 
 
Obšírnější příspěvky o všem možném přinesu v zimě. 

Petr de Zviqov 
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Brázda Pavel 

Od: Vlasta Juricek (sharpemu@pandora.cz) [vlj@ujv.cz]
Odesláno: 16. září 2005 7:35
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: WD2791

25.10.2009

Perfekt, 

hned bych si dva kousky vzal. Teď mám v řadiči jenom 2797 a zbytečně mi to zesložiťuje 
zapojení kolem (kromě side select ještě inverze sběrnice), takže bych mohl příslušnou část CPLD 
využít k něčemu užitečnějšímu, třeba řadič I2C nebo čítače... 

VlaJu 

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: neil@email.cz (sharpemu@pandora.cz) [neil@email.cz]
Odesláno: 14. září 2005 6:09
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Externí členství

25.10.2009

Vážený pane Špaček, v roce 1991 jsem si díky brněnskému SHARP-Clubu a jeho tehdejšímu 
předsedovi, ing. Minářovi, zakoupil svůj první počítač - SHARP MZ 800. Tento důležitý 
okamžik položil základ mému budoucímu životu. Díky tomuto počítači, jsem začal pronikat do 
tajů informačních technologií a v této oblasti se pohybuji dodnes. Velmi rád bych se proto stal 
externím členem vašeho Sharp MZ Clubu. Zašlete mi prosím číslo účtu, kam mohu zaslat 
poplatek za členství. S pozdravem Pavel Topinka  

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [jarspa@atlas.cz]
Odesláno: 13. září 2005 22:40
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Sharp MZ Club Brno je plnoletý 

25.10.2009

Milí přátelé šarpouni z Brna, okolí i z povzdálí. 
  
Sharp MZ Club Brno existuje již 18 let a právě se chystá zahájit svou 19. sezonu. Schůzka v 
novém školním roce je ve středu 21. září v 17 hodin v Centru volného času (CVČ) Brno-
Lužánky a poté každou další sudou středu na stejném místě a ve stejnou hodinu. Všichni 
nostalgici osmibiťáků jsou zváni, zvláště bychom přivítali nové členy a spoznory (jako 
externí členy), abychom po dosažení plnoletosti nezahynuli. Počet členů kdysi největšího 
Sharp MZ klubu v Československu se zredukoval na čtyři a další snížení počtu by 
znamenalo, že klub u svého zřizovatele (CVČ) neudržíme. Roční členský příspěvek, či 
přesněji "nájem za klubovnu" je 300 Kč za člena na školní rok, celou tuto částku klub 
odevzdává zřizovateli a představuje minimum, které je zřizovatelem ještě akceptováno. 
Tato situace nás nutí apelovat i na mimobrněnské přátele, podpořte brněnský Sharp MZ 
Club a staňte se jeho externími členy. A jaké výhody Vás jako externí členy čekají? Kromě 
pocitu z dobrého skutku žádné. Ale přece jen - kolik Sharp MZ klubů v ČR ještě existuje? - a 
Vy svým externím členstvím se zasloužíte o zachování alespoň jednoho z nich ještě 
existujícího. Kdesi jsem četl, že počítač po roce ztrácí 50% na své hodnotě, po dvou letech 
je vhodný do bazaru a po pěti letech už ho ani bazar nevezme. Těch 18 let existence Sharp 
MZ Clubu Brno je opravdu dosažení plnoletosti a nebo věk na odstřel pro sešlost? Asi to 
bude věk veteránský. Škoda, že fandové do veteránů počítačů nejsou tak četní a zanícení 
jako fandové automobilových veteránů. 
  
Tak čau, všechny příznivce na Pandoře zdraví a v návrat Zdeňka A. (zřizovatele a 
provozovatele této konference) do klubu věří 
  
doc. Ing. Jaroslav Špaček. CSc. 
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Brázda Pavel 

Od: Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) [bomi@centrum.cz]
Odesláno: 12. července 2005 15:36
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Grafika Sharpa

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 16. května 2005 12:53
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: 3D Model

25.10.2009

Moc, pěkné :-))) 

Jinak lituji, že se počítačsky flákám, ale civilní záležitosti mi 
letos moc nedovolí. Nicméně možná bych i s někým pokecal 
(konzutace o Sharpovi atd.), chystám se na DTM 5.6., takže 
budu celý den poblíž Brna. Kontaktní telefén  platný v tento den 
jest 604 514108. 
 
Petr de Zviqov 

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: Andrej Mikusik (sharpemu@pandora.cz) [andrejm@chello.sk]
Odesláno: 7. března 2005 14:51
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: FOReVER

25.10.2009

Pozdravujem vsetkych clenov konferencie. 

Rad by som sa opytal ci sa niekdo z vas nezucastni akcie FOReVER v Trencine.   
( http://forever.zeroteam.sk/ ) 

Rad by som sa zucastnil a tak chcem vediet ci tam niekto z vas nebude. Prajem pekny den... 

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: Tomas.Voltr@uhk.cz (sharpemu@pandora.cz) [Tomas.Voltr@uhk.cz]
Odesláno: 20. prosince 2005 12:19
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Co s broukem a borderem v emulátoru?

25.10.2009

hoj ty štědrý večere :-) Zajímavé, jak vždy konference před vánocemi ožije ! Nevím proč, ale taky sharpa 
většinou opráším kolem vánoc, a to jsem ho ani nikdy k vánocům nedostal... No nic, večer se asi pustím 
do textovky MADHOUSE, už si ji asi 2 roky plánuju :-) 
  
Všem sharpistům šťastné a veselé, třeba nám Zdeněk nadělí novou verzi emu :-) 
Tom 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Tuesday, December 20, 2005 10:18 AM 
Subject: Re: Co s broukem a borderem v emulátoru? 
 
Ahoj ahoj, 
  
po delší odmlce opět rád přispěji s trochou do mlýna: 
  
změnu borderu na portu 0xCF emulátor normálně podporuje a měla by fungovat. V čem může spočívat 
zrada je krokování programu - pokud odkrokuješ pouze zmíněné instrukce, neodehraje se vizuelně na 
obrazovce vůbec nic. Proč? Emulátor totiž přesně simuluje běh paprsku po TV obrazovce a překreslení 
celého obrazu mu trvá zhruba 1/50 vteřiny, takže aby border změnil zcela svoji barvu, musel by jsi 
odkrokovat cca nějakých 70000 strojových cyklů a uvidíš jak to bude fungovat :) 
Hra Brouk mi kdysi přinesla taky perné chvilky, kdosi mi tenkrát říkal že autor byl docela vykuk a 
zabudoval do ní několik ochranných mechanismů tak, že někdy nechtěla fungovat ani na samotném 
MZ-800 :) Pokud dobře pamatuji, bezchybně mi fungovala jen při novém spuštění emulátoru s čistou 
pamětí - jakmile byl před ní spuštěný jiný prg., tak kolabovala. Pokud by někdo přišel na to proč, nechť 
se mi ozve. Kdyby jsi Petře udělal rozhovor s autorem, budu Ti moc vděčný. 
Na závěr k tomu Superimpose bitu - je to celkem dlouho co jsem ho měřil, ale snad si vzpomenu... Vím 
že některá lit. uváděla že se s ním přepíná snímkový kmitočet mezi 50 a 60 Hz, nicméně jsem se 
tenkrát k ničemu takovému nedopátral. Jediné co jsem viděl na osciloskopu byla tuším jemná změna 
střídy signálu pro vertikální vychylování a zatemňování která vysvětluje i drobné poskočení obrazu při 
změně tohoto bitu. Jediný prg. který s ním uměl cvičit byl myslím MZ-PAINT 4.0, na praktický význam 
jsem ale nikdy nedošel. Omlouvám se za případnou dezinformaci, je to fakt dávno....  
  
Pěkné a klidné Vánoční svátky všem nostalgikům přeje 
  
Zdeněk 
  
P.S.: Počítá někdo příští rok s účastí na Bytefestu 06 ? (následovník Nostalgia párty) 
  

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, December 20, 2005 7:58 AM 
Subject: Co s broukem a borderem v emulátoru? 
 
Mám nejnovější verzi emulátoru? Snad, ale při 
duševní rozcvičce (začít se Sharpem po dlouhé 
době) jsem narazil na menší chybku: 

sekvence instrukcí 
ld a,06 

mailto:Tomas.Voltr@uhk.cz
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out cf,a 
by měla rozsvítit border obrazovky do žluta. 

Je to malý fígl, není nutno provádět výstup 
na port 06cf instrukcí out (c),a se správnou 
hodnotou v registrech B,C (používal jsem 
to jako zpestření v programech v Basicu 
po prvním ohromení strojákem). 
Zdeňku, je možno toto zkorigovat? 

  

Lidé, funguje vám hra Brouk? 
Mě ano, ale ne zcela dokonale. Po spuštění 
se objeví úvodní obrazovka a začne hrát 
znělka (jedná se o dva verše z poslední 
skladby alba "Sgt. Peppers Lonely Heart 
Club Band", signalizuje autorovu zálibu 
ve skupině Beatles). Stisknu-li mezerník, 
právě hraný tón zní poté trvale a program 
vytuhne. Pomůže CTRL+F12. Znovu naskočí 
úvodní obrazovka, znělka hraje, (v reálu 
je ovšem pauza mezi verši) dlouhý tón 
trvá do doby než se začne hrát znovu 
od první noty. Po stisku mezerníku naskočí 
první kolo, právě přehrávaný tón znělky se 
stane trvalým. Pokud se mi podaří donést 
čtyři kytičky do domečků, vítěžím, program 
ohlásí: "This room OK" a hraje pořád dokola 
fanfáru (v reálu s pauzou, v emulátoru 
s protaženým posledním tónem až do nového 
začátku fanfáry). Po stisku mezerníku přejdu 
do druhého kola - opět s trvalým tónem. 
Co s tím??? 

Je to vůbec zajímavý program. Jen co jsem ho 
získal, přejmenoval jsem ho na "Brouk" (takto 
mám všechny programy, vícedílné hry mají 
druhou část velkými písmeny, popřípadě 
s dodatkem .SCR, .PROG, atd. To víte, 
chorobná estetika :-))) 
Program tehdy ovšem nefungoval a já nevěděl 
proč. 
Původní název programu byl (psáno schválně 
idiotsky, aby nedošlo k chybné interpretaci): 

"mezera" 
znak "smajlík s rovnými rty", Sharp ASCII 67H 
malé el 
3 
G 
L 
E 
"mezera" 

25.10.2009



B 
R 
O 
U 
X 
? 

Program má v sobě tento řetězec a nefunguje, 
pokud nenajde v datové oblasti určené pro 
hlavičku kazetového souboru správný název! 
Pomohla úprava (dnes bychom řekli opravný 
patch či crack). 

Postup: 
změnit v Turbo Copy parametry programu na: 
Size 6012h 
From 1200h 
Exec 7201h 
Od adresy 7201 doplnit sekvenci 
7201: ld hl,3dec                
7204: ld de,10f1                
7207: ld bc,000e                
720A: ldir                
720C: ld a,0d                
720E: ld (de),a                
720F: jp 3000 

Důvod mých hrátek - tenkrát jsem si smazal 
originální soubor a nešlo mi jednoduše 
"vteřinově" chybu napravit, výše uvedený znak 
"smajlík" totiž nešel zadat z klávesnice 
ani při přepnutí na grafické symboly (editace 
názvu v Turbo Copy). Program by se musel 
nahrát od 1200H, naplnit oblast hlavičky 
správnými daty a uložit na kazetu za pomoci 
podprogramů monitoru (ne hotovou službou 
Copy S - zadání názvu by nezabralo). 

Od autora vím, že to byla záměrná kulišárna. 
Na rozdíl ode mne byl cílevědomý, takže 
studium na ČVUT FEL dokončil. Rozhodně 
nebyl žádným náfukou (T. Svítil rovněž), 
takže pokud by byl zájem, můžu jej 
kontaktovat a zdvořile požádat o malý 
rozhovor (a tím bych přispěl na Zdeňkovy 
stránky, aby se zase něco dělo). 

Taky byste se mohli více vyjádřit 
k těm dotazům na superimpose bit a scan 
konvertor, ať to trochu rozhoupem... 

 
Petr de Zviqov 

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 19. února 2005 9:09
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Nekolik souboru

25.10.2009

Na www.mz.800.aktualne.cz jsem dodal dokumentaci k WD37C65, 
jsou to skeny původního manuálu tak, jak jsem je vystopoval na webu. 
Umístění: 
http://www.mz-800.aktualne.cz/files/tech/wd37c65/page01.gif 
Soubory jsou číslovány jako page01.gif až page31.gif. 
Je zde i pdf popis obvodu National Semiconductor DP8473 (taky jich 
mám ze starých řadičů dost - DIP48 i PLCC44), který by byl "Intel-based" 
řešením s minimem obvodů (DP8473 + dekodér adresy). 
 
Připomínky příště. 

Petr de Zviqov 

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: Andrej Mikusik (sharpemu@pandora.cz) [andrejm@chello.sk]
Odesláno: 24. února 2005 11:45
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Podakovanie

25.10.2009

&lt;P&gt;Zdravim konferenciu.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;V prvom rade by som rad 
poprial&amp;nbsp;dostatok pracovneho elanu vam ktory pracujete&amp;nbsp;na vyvoji 
rozsireni pre MZ. &lt;/P&gt; &lt;P&gt;Dalej chcem touto cestou podakovat p. Adlerovi 
za&amp;nbsp;pomoc pri ozivovani 8-bit IDE. Som totiz len uzivatel a nie bastler a potreboval 
som sem tam nakopnut.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;Dalej by som chcel poziadat dobraka ktormu sa 
niekde v supliku povaluje nadbytocny radic FDD ci nema zaujem mi ho za rozumnu cenu predat 
(..alebo vymenit. Povaluje sa mi pod stolom&amp;nbsp;zopar&amp;nbsp;ATARI Portfolio..)
&lt;/P&gt; &lt;P&gt;Takze nakoniec vas vsetkych este raz pozdravujem a tesim sa na vase 
vysledky.. :-) &lt;/P&gt; &lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; &lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 

 
---  
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 28. prosince 2005 16:21
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Hodně úspěchů v novém roce

Přílohy: sharp2k6n.jpg

sharp2k6n.jpg (82 
kB)

Hodně úspěchů v novém roce
a co nejvíce volného času,
který budete moci strávit ve společnosti Sharpa :)

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

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 21. prosince 2005 0:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[2]: vánoce

Dobrý den,
20. prosince 2005, 16:53:49, napsal jste:
 Take se pridavam k prani stastnych a veselych vanoc.
 Marcel Vasak Pribram

PŽ> Také se přidám s přáním šťastných a veselých vánoc.

PŽ> Mějte se fajn
PŽ> zdraví
PŽ> Pavel

>> ----------------------------------------
>> 
>> hoj ty štědrý večere :-) Zajímavé, jak vždy konference před vánocemi ožije !
>> Nevím proč, ale taky sharpa většinou opráším kolem vánoc, a to jsem ho ani nikdy
>> k vánocům nedostal... No nic, večer se asi pustím do textovky MADHOUSE, už si ji
>> asi 2 roky plánuju :-)

PŽ> ---
PŽ> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
PŽ> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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: 20. prosince 2005 16:54
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: vánoce

Také se přidám s přáním šťastných a veselých vánoc.

Mějte se fajn
zdraví
Pavel

> ----------------------------------------
> 
> hoj ty štědrý večere :-) Zajímavé, jak vždy konference před vánocemi ožije !
> Nevím proč, ale taky sharpa většinou opráším kolem vánoc, a to jsem ho ani nikdy
> k vánocům nedostal... No nic, večer se asi pustím do textovky MADHOUSE, už si ji
> asi 2 roky plánuju :-)

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

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 13. prosince 2005 13:55
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Emulátor MZ-800

Zdravím, něco jsem v minulé diskuzi zaslechl o vydání nové verze emulátoru MZ.
Je to pravda ? můžu se tedy těšit ?
S pozdravem
Aleš Lupuljev

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp

4

mailto:Lupuljev@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:Lupuljev@seznam.cz
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp


5

Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 12. prosince 2005 10:20
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Nové náměty

"Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)" <judeware@volny.cz> wrote on 10.12.2005
20:07:52:

> Po roce dospěláckých racionálních prací
> se začínám znovu více věnovat Sharpovi.
> Začal jsem osvěžením znalostí o hardwaru
> a přišel jsem na to, že jsem nikdy nevěděl,
> k čemu slouží tzv. "superimpose bit"
> (CKSW, bit 7, port 07CFh). Když se provede
> sled instrukcí
> LD A,80h
> LD BC,07CFh
> OUT (C),A
> tak mi začne lehce "plavat" obrazovka.
> Pokud se programem hodnota bitu rychle mění,
> tak to škube obrazovkou, jako když v její
> blízkosti zvoní mobil.
> Víte o tom něco????
>
neviem uz citovat zdroj, ale som presvedceny o tom,
ze superimpose bit sluzi na softverove prepinanie
snimkovacej frekvencie 50/60Hz. nie som si celkom
isty, ci je to vlastne prepinanie PAL/NTSC, alebo
len frekvencia...

Feri

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 8. prosince 2005 15:34
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re:Re[2]: Image BASICU

To jsem právě včera zkoušel, o universal basicu vím, ale nebyl jsem schopen ho dostat 
na disketu jako boot.
Asi by to šlo programem IPLDISK, ale to bych zase musel mít UNIBASIC na kazetě. 
Vyjmout CMT z MZ a nastavit 
propojky pro externi WAV z PC se mi nechce.
Vzpomínám si jak jsem v  roce 1988, bez problemů provozoval basic s floppy i s CMT, 
ale už nevím jak to bylo udělané. Universal BASIC to ale nebyl.
S pozdravem Aleš L.
P.S.
Také jsem si všimnul že program IPLDISK pracuje pouze s BASIC formatem FD ne s CP/M, 
nepletu se ?

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) <hajdam@seznam.cz>
> Předmět: Re: Re: Re:Re[2]: Image BASICU
> Datum: 08.12.2005 15:45:41
> ----------------------------------------
> 
> Jinou možností kromě IPL disku, je třeba Universal Basic
> 
> http://www.sharpmz.org/download/universal%20basic.zip
> 
> který umí pracovat i s CMT. Ovšem má méně paměti a teď ani nevím, jak by se dal
> dát na bootovací disketu.
> 
> S pozdravem Miroslav Hajda
> ---
> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
> 
> 
> 

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) [hajdam@seznam.cz]
Odesláno: 8. prosince 2005 15:21
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re:Re[2]: Image BASICU

Jinou možností kromě IPL disku, je třeba Universal Basic

http://www.sharpmz.org/download/universal%20basic.zip

který umí pracovat i s CMT. Ovšem má méně paměti a teď ani nevím, jak by se dal dát na 
bootovací disketu.

S pozdravem Miroslav Hajda
---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 7. prosince 2005 14:33
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[5]: Image BASICU

Dobrý den,
7. prosince 2005, 13:10:08, napsal jste:
Dosta system na disketu a bez problemu z formatovanim disket muzes
vlastne tim ze tu image nakopirujes na diektu :-)
Formatovac ti sice poslu ale musis jeste fatku upravovat pomoci disk
editoru protoze format160 ma chybu a spatne oznaci bitovou mapu ve
fatce.
Marcel Vasak

Lsc> Díky moc , doma to vyzkouším.
Lsc> Aleš L.

>> ------------ Původní zpráva ------------
>> Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) <zdeneka@seznam.cz>
>> Předmět: Re: Re:Re[2]: Image BASICU
>> Datum: 07.12.2005 13:19:12
>> ----------------------------------------
>> 
>> Zkuste IPLDISK (viz priloha)  - dokaze oboustranne prenaset soubory mezi FD
>> basicovou disketou a CMT.
>> 
>> Zdenek
>> 
>> > Nerad bych kohokoli zdržoval, a otravoval, ale jak mám dostat basic
>> program na disketu s DISK BASICEM , když disk basic nepodporuje CMT ?
>> > Aleš Lupuljev
>> 
>> ---
>> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
>> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
>> 
>> 
>> 

Lsc> ---
Lsc> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
Lsc> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 7. prosince 2005 14:29
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[5]: Image BASICU

Dobrý den,
7. prosince 2005, 13:10:08, napsal jste:
     Zdravim takze kdyz mas program ktery jde nabootovat z
     monitoru,tak ja se pokusim na to mne ta vadna mechanika nebude
     vadit prevest ty programy z mych basicovych disket do *.mzf
     souboru.
     Marcel Vasak

Lsc> Díky moc , doma to vyzkouším.
Lsc> Aleš L.

>> ------------ Původní zpráva ------------
>> Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) <zdeneka@seznam.cz>
>> Předmět: Re: Re:Re[2]: Image BASICU
>> Datum: 07.12.2005 13:19:12
>> ----------------------------------------
>> 
>> Zkuste IPLDISK (viz priloha)  - dokaze oboustranne prenaset soubory mezi FD
>> basicovou disketou a CMT.
>> 
>> Zdenek
>> 
>> > Nerad bych kohokoli zdržoval, a otravoval, ale jak mám dostat basic
>> program na disketu s DISK BASICEM , když disk basic nepodporuje CMT ?
>> > Aleš Lupuljev
>> 
>> ---
>> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
>> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
>> 
>> 
>> 

Lsc> ---
Lsc> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
Lsc> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 7. prosince 2005 13:10
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:Re[2]: Image BASICU

Díky moc , doma to vyzkouším.
Aleš L.

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) <zdeneka@seznam.cz>
> Předmět: Re: Re:Re[2]: Image BASICU
> Datum: 07.12.2005 13:19:12
> ----------------------------------------
> 
> Zkuste IPLDISK (viz priloha)  - dokaze oboustranne prenaset soubory mezi FD
> basicovou disketou a CMT.
> 
> Zdenek
> 
> > Nerad bych kohokoli zdržoval, a otravoval, ale jak mám dostat  basic
> program na disketu s DISK BASICEM , když disk basic nepodporuje CMT ?
> > Aleš Lupuljev
> 
> ---
> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
> 
> 
> 

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 7. prosince 2005 12:57
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:Re[2]: Image BASICU

Jeste doplnim neco k ovladani IPLDISKu - postaci k nemu tusim sipky,
mezernik a neoznacena klavesa/BLANK KEY pro oznacovani souboru

Z.
>
> Nerad bych kohokoli zdržoval, a otravoval, ale jak mám dostat  basic
program na disketu s DISK BASICEM , když disk basic nepodporuje CMT ?
> Aleš Lupuljev

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 7. prosince 2005 12:53
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:Re[2]: Image BASICU

Přílohy: Ipldisk.mzf

Ipldisk.mzf (7 kB)

Zkuste IPLDISK (viz priloha)  - dokaze oboustranne prenaset soubory mezi FD
basicovou disketou a CMT.

Zdenek

> Nerad bych kohokoli zdržoval, a otravoval, ale jak mám dostat  basic
program na disketu s DISK BASICEM , když disk basic nepodporuje CMT ?
> Aleš Lupuljev

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 7. prosince 2005 12:08
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:Re[2]: Image BASICU

Nerad bych kohokoli zdržoval, a otravoval, ale jak mám dostat  basic program na 
disketu s DISK BASICEM , když disk basic nepodporuje CMT ?
Aleš Lupuljev

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) <zdeneka@seznam.cz>
> Předmět: Re: Re:Re[2]: Image BASICU
> Datum: 07.12.2005 09:08:01
> ----------------------------------------
> 
> Správná otázka... Mám tušení, že firma SHARP vůbec nedodala k diskovému
> BASICu nástroj na zkopírování systému na novou disketu, proto později byly
> stvořeny programy jako FDCOPY40/80 (tuším v Německu, umožňovaly pouze kopii
> diskety) a následně potom v Brněnském klubu vznikl program IPLDISK, který
> dokázal nahrát libovolný MZF soubor z kazety na disketu a nastavit jej jako
> bootovací, stejně tak umožňoval obousměrný převod mezi CMT/disketou,
> kompresi (lépe řečeno defragmentaci) diskety a další...
> 
> Zdeněk
> 
> 
> >
> > Ještě jedna otázka : jak se vlastně vytvoří DISK BASIC bootovací disketa ?
> > Aleš L.
> >
> 
> 
> ---
> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
> 
> 
> 

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 7. prosince 2005 9:04
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:Re[2]: Image BASICU

Neměl by jste tedy nějakou IMAGE basicu, který podporuje i CMT ?
Aleš L.

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) <zdeneka@seznam.cz>
> Předmět: Re: Re:Re[2]: Image BASICU
> Datum: 07.12.2005 09:08:01
> ----------------------------------------
> 
> Správná otázka... Mám tušení, že firma SHARP vůbec nedodala k diskovému
> BASICu nástroj na zkopírování systému na novou disketu, proto později byly
> stvořeny programy jako FDCOPY40/80 (tuším v Německu, umožňovaly pouze kopii
> diskety) a následně potom v Brněnském klubu vznikl program IPLDISK, který
> dokázal nahrát libovolný MZF soubor z kazety na disketu a nastavit jej jako
> bootovací, stejně tak umožňoval obousměrný převod mezi CMT/disketou,
> kompresi (lépe řečeno defragmentaci) diskety a další...
> 
> Zdeněk
> 
> 
> >
> > Ještě jedna otázka : jak se vlastně vytvoří DISK BASIC bootovací disketa ?
> > Aleš L.
> >
> 
> 
> ---
> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
> 
> 
> 

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 7. prosince 2005 8:43
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:Re[2]: Image BASICU

Správná otázka... Mám tušení, že firma SHARP vůbec nedodala k diskovému
BASICu nástroj na zkopírování systému na novou disketu, proto později byly
stvořeny programy jako FDCOPY40/80 (tuším v Německu, umožňovaly pouze kopii
diskety) a následně potom v Brněnském klubu vznikl program IPLDISK, který
dokázal nahrát libovolný MZF soubor z kazety na disketu a nastavit jej jako
bootovací, stejně tak umožňoval obousměrný převod mezi CMT/disketou,
kompresi (lépe řečeno defragmentaci) diskety a další...

Zdeněk

>
> Ještě jedna otázka : jak se vlastně vytvoří DISK BASIC bootovací disketa ?
> Aleš L.
>

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 7. prosince 2005 8:09
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Re[2]: Image BASICU

Ještě jedna otázka : jak se vlastně vytvoří DISK BASIC bootovací disketa ?
Aleš L.

> A nemohl by me nekdo poslat image basicu s potporou CMT ?
> Diky 
> Ales L.
> 
> > ------------ Původní zpráva ------------
> > Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) <falcen99@seznam.cz>
> > Předmět: Re[2]: Image BASICU
> > Datum: 07.12.2005 07:24:02
> > ----------------------------------------
> > 
> > Dobrý den,
> > 7. prosince 2005, 6:44:01, napsal jste:
> > tak to mas verzi bez cmt:-( jak jsem uz psal mam i verzi z cmt ale
> > diky poruse mechaniky,nedetekuje hd/dd nemuzu stahnout z disket image
> > ani disketu  z utilitami,ani disketu z basicem ktery podporuje CMT:
> > Marcel Vasak Pribram.
> > 
> > 
> > Lsc> Tak jsem ten disk basic vyzkousel, vse funguje jak v
> > Lsc> emulatoru tak v realne diskete a sharpu.
> > Lsc> Mel bych vsak dotaz, nepovedlo se mi totiz vubec zprovoznit nacteni
> souboru
> > z CMT.
> > Lsc> Basic pracuje pouze s FD. Psal jsem treba LOAD "CMT:" a psalo to ze
> error.
> > Lsc> Mohl by me nekdo poradit jak se v basicu pracuje, kdyz chci
> > Lsc> nahrat program z CMT a nasledne ho ulozit na disk ?
> > Lsc> S pozdravem Ales Lupuljev
> > 
> > >> ------------ Původní zpráva ------------
> > >> Od: Aleš Lupuljev <Lupuljev@seznam.cz>
> > >> Předmět: Re:Image BASICU
> > >> Datum: 06.12.2005 07:02:00
> > >> ----------------------------------------
> > >> Moc děkuju.
> > >> S pozdravem
> > >> Aleš Lupuljev
> > >> 
> > >> > ------------ Původní zpráva ------------
> > >> > Od: Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) <bomi@centrum.cz>
> > >> > Předmět: Re:Image BASICU
> > >> > Datum: 05.12.2005 17:56:11
> > >> > ----------------------------------------
> > >> > 
> > >> > Zdravím,
> > >> > to mě překvapuje... Myslel jsem že někdo pošle... No, tak tady je
> kdyžtak
> > ode
> > >> > mě:
> > >> > 
> > >> > http://smzdc.wz.cz/basic2z046.zip
> > >> > 
> > >> > Můžu poslat i na email, je-li třeba...
> > >> > 
> > >> > S pozdravem Bomi
> > >> > ______________________________________________________________
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> > >> > > Od: Lupuljev@seznam.cz
> > >> > > Komu:  "Konference"PoÄĂtaÄ SHARP MZ-800 a emulĂĄtory""
> > >> <sharpemu@pandora.cz>
> > >> > > CC:  
> > >> > > Datum: 05.12.2005 07:02
> > >> > > Předmět: Re:Image BASICU
> > >> > >
> > >> > >  
> > >> > > Bohuzel, nikdo se zatim neozval.
> > >> > > S pozdravem
> > >> > > Aleš L.
> > >> > > 
> > >> > > > ------------ Původní zpráva ------------
> > >> > > > Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) <zelezo@seznam.cz>
> > >> > > > Předmět: Re:Image BASICU
> > >> > > > Datum: 04.12.2005 16:46:18
> > >> > > > ----------------------------------------
> > >> > > > 
> > >> > > > Ahoj
> > >> > > > 
> > >> > > > napiš, jestli už ti to někdo neposlal.
> > >> > > > Pokud ne, snad tu imidž někde najdu.
> > >> > > > 
> > >> > > > ahoj
> > >> > > > Pavel
> > >> > > > 
> > >> > > > zelezo zavinac seznam.cz
> > >> > > > 
> > >> > > > PS: tak tohle se mi líbí :
> > >> > > > http://sbeam.dk/blog/?p=9
> > >> > > > > ----------------------------------------
> > >> > > > > 
> > >> > > > > Zdravim Sharpisty,
> > >> > > > > mam prosbu mohl by jste mi nekdo poslat image diskety BASICU,
> ktery
> > >> > > > samozrejme
> > >> > > > > pracuje s FDD. ?
> > >> > > > > Diky
> > >> > > > > Ales Lupuljev
> > >> > > > 
> > >> > > > ---
> > >> > > > Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> > >> > > > http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
> > >> > > > 
> > >> > > > 
> > >> > > > 
> > >> > > 
> > >> > > ---
> > >> > > Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> > >> > > http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
> > >> > > </zelezo@seznam.cz>
> > >> > 
> > >> > 
> > >> > ---
> > >> > Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> > >> > http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
> > >> > 
> > >> > 
> > >> > 
> > >> 
> > >> 
> > 
> > Lsc> ---
> > Lsc> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> > Lsc> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
> > 
> > 
> > 
> > -- 
> > S pozdravem,
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> >  falcen99
> >  falcen99@seznam.cz
> > 
> > 
> > ---
> > Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> > http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
> > 
> > 
> > 
> 
> 

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 7. prosince 2005 7:06
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Re[2]: Image BASICU

A nemohl by me nekdo poslat image basicu s potporou CMT ?
Diky 
Ales L.

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) <falcen99@seznam.cz>
> Předmět: Re[2]: Image BASICU
> Datum: 07.12.2005 07:24:02
> ----------------------------------------
> 
> Dobrý den,
> 7. prosince 2005, 6:44:01, napsal jste:
> tak to mas verzi bez cmt:-( jak jsem uz psal mam i verzi z cmt ale
> diky poruse mechaniky,nedetekuje hd/dd nemuzu stahnout z disket image
> ani disketu  z utilitami,ani disketu z basicem ktery podporuje CMT:
> Marcel Vasak Pribram.
> 
> 
> Lsc> Tak jsem ten disk basic vyzkousel, vse funguje jak v
> Lsc> emulatoru tak v realne diskete a sharpu.
> Lsc> Mel bych vsak dotaz, nepovedlo se mi totiz vubec zprovoznit nacteni souboru
> z CMT.
> Lsc> Basic pracuje pouze s FD. Psal jsem treba LOAD "CMT:" a psalo to ze error.
> Lsc> Mohl by me nekdo poradit jak se v basicu pracuje, kdyz chci
> Lsc> nahrat program z CMT a nasledne ho ulozit na disk ?
> Lsc> S pozdravem Ales Lupuljev
> 
> >> ------------ Původní zpráva ------------
> >> Od: Aleš Lupuljev <Lupuljev@seznam.cz>
> >> Předmět: Re:Image BASICU
> >> Datum: 06.12.2005 07:02:00
> >> ----------------------------------------
> >> Moc děkuju.
> >> S pozdravem
> >> Aleš Lupuljev
> >> 
> >> > ------------ Původní zpráva ------------
> >> > Od: Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) <bomi@centrum.cz>
> >> > Předmět: Re:Image BASICU
> >> > Datum: 05.12.2005 17:56:11
> >> > ----------------------------------------
> >> > 
> >> > Zdravím,
> >> > to mě překvapuje... Myslel jsem že někdo pošle... No, tak tady je kdyžtak
> ode
> >> > mě:
> >> > 
> >> > http://smzdc.wz.cz/basic2z046.zip
> >> > 
> >> > Můžu poslat i na email, je-li třeba...
> >> > 
> >> > S pozdravem Bomi
> >> > ______________________________________________________________
> >> > > Od: Lupuljev@seznam.cz
> >> > > Komu:  "Konference"PoÄĂtaÄ SHARP MZ-800 a emulĂĄtory""
> >> <sharpemu@pandora.cz>
> >> > > CC:  
> >> > > Datum: 05.12.2005 07:02
> >> > > Předmět: Re:Image BASICU
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mailto:Lupuljev@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<falcen99@seznam.cz>
mailto:<Lupuljev@seznam.cz>
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<bomi@centrum.cz>
http://smzdc.wz.cz/basic2z046.zip
mailto:Lupuljev@seznam.cz
mailto:<sharpemu@pandora.cz>


20

> >> > >
> >> > >  
> >> > > Bohuzel, nikdo se zatim neozval.
> >> > > S pozdravem
> >> > > Aleš L.
> >> > > 
> >> > > > ------------ Původní zpráva ------------
> >> > > > Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) <zelezo@seznam.cz>
> >> > > > Předmět: Re:Image BASICU
> >> > > > Datum: 04.12.2005 16:46:18
> >> > > > ----------------------------------------
> >> > > > 
> >> > > > Ahoj
> >> > > > 
> >> > > > napiš, jestli už ti to někdo neposlal.
> >> > > > Pokud ne, snad tu imidž někde najdu.
> >> > > > 
> >> > > > ahoj
> >> > > > Pavel
> >> > > > 
> >> > > > zelezo zavinac seznam.cz
> >> > > > 
> >> > > > PS: tak tohle se mi líbí :
> >> > > > http://sbeam.dk/blog/?p=9
> >> > > > > ----------------------------------------
> >> > > > > 
> >> > > > > Zdravim Sharpisty,
> >> > > > > mam prosbu mohl by jste mi nekdo poslat image diskety BASICU, ktery
> >> > > > samozrejme
> >> > > > > pracuje s FDD. ?
> >> > > > > Diky
> >> > > > > Ales Lupuljev
> >> > > > 
> >> > > > ---
> >> > > > Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> >> > > > http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
> >> > > > 
> >> > > > 
> >> > > > 
> >> > > 
> >> > > ---
> >> > > Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> >> > > http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
> >> > > </zelezo@seznam.cz>
> >> > 
> >> > 
> >> > ---
> >> > Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> >> > http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
> >> > 
> >> > 
> >> > 
> >> 
> >> 
> 
> Lsc> ---
> Lsc> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> Lsc> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
> 
> 
> 
> -- 
> S pozdravem,
>  falcen99
>  falcen99@seznam.cz
> 
> 
> ---
> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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> 
> 
> 

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 7. prosince 2005 6:59
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[2]: Image BASICU

Dobrý den,
7. prosince 2005, 6:44:01, napsal jste:
tak to mas verzi bez cmt:-( jak jsem uz psal mam i verzi z cmt ale
diky poruse mechaniky,nedetekuje hd/dd nemuzu stahnout z disket image
ani disketu  z utilitami,ani disketu z basicem ktery podporuje CMT:
Marcel Vasak Pribram.

Lsc> Tak jsem ten disk basic vyzkousel, vse funguje jak v
Lsc> emulatoru tak v realne diskete a sharpu.
Lsc> Mel bych vsak dotaz, nepovedlo se mi totiz vubec zprovoznit nacteni souboru z 
CMT.
Lsc> Basic pracuje pouze s FD. Psal jsem treba LOAD "CMT:" a psalo to ze error.
Lsc> Mohl by me nekdo poradit jak se v basicu pracuje, kdyz chci
Lsc> nahrat program z CMT a nasledne ho ulozit na disk ?
Lsc> S pozdravem Ales Lupuljev

>> ------------ Původní zpráva ------------
>> Od: Aleš Lupuljev <Lupuljev@seznam.cz>
>> Předmět: Re:Image BASICU
>> Datum: 06.12.2005 07:02:00
>> ----------------------------------------
>> Moc děkuju.
>> S pozdravem
>> Aleš Lupuljev
>> 
>> > ------------ Původní zpráva ------------
>> > Od: Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) <bomi@centrum.cz>
>> > Předmět: Re:Image BASICU
>> > Datum: 05.12.2005 17:56:11
>> > ----------------------------------------
>> > 
>> > Zdravím,
>> > to mě překvapuje... Myslel jsem že někdo pošle... No, tak tady je kdyžtak ode
>> > mě:
>> > 
>> > http://smzdc.wz.cz/basic2z046.zip
>> > 
>> > Můžu poslat i na email, je-li třeba...
>> > 
>> > S pozdravem Bomi
>> > ______________________________________________________________
>> > > Od: Lupuljev@seznam.cz
>> > > Komu:  "Konference"PoÄĂtaÄ SHARP MZ-800 a emulĂĄtory""
>> <sharpemu@pandora.cz>
>> > > CC:  
>> > > Datum: 05.12.2005 07:02
>> > > Předmět: Re:Image BASICU
>> > >
>> > >  
>> > > Bohuzel, nikdo se zatim neozval.
>> > > S pozdravem
>> > > Aleš L.
>> > > 
>> > > > ------------ Původní zpráva ------------
>> > > > Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) <zelezo@seznam.cz>
>> > > > Předmět: Re:Image BASICU
>> > > > Datum: 04.12.2005 16:46:18
>> > > > ----------------------------------------

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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>> > > > 
>> > > > Ahoj
>> > > > 
>> > > > napiš, jestli už ti to někdo neposlal.
>> > > > Pokud ne, snad tu imidž někde najdu.
>> > > > 
>> > > > ahoj
>> > > > Pavel
>> > > > 
>> > > > zelezo zavinac seznam.cz
>> > > > 
>> > > > PS: tak tohle se mi líbí :
>> > > > http://sbeam.dk/blog/?p=9
>> > > > > ----------------------------------------
>> > > > > 
>> > > > > Zdravim Sharpisty,
>> > > > > mam prosbu mohl by jste mi nekdo poslat image diskety BASICU, ktery
>> > > > samozrejme
>> > > > > pracuje s FDD. ?
>> > > > > Diky
>> > > > > Ales Lupuljev
>> > > > 
>> > > > ---
>> > > > Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
>> > > > http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
>> > > > 
>> > > > 
>> > > > 
>> > > 
>> > > ---
>> > > Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
>> > > http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
>> > > </zelezo@seznam.cz>
>> > 
>> > 
>> > ---
>> > Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
>> > http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
>> > 
>> > 
>> > 
>> 
>> 

Lsc> ---
Lsc> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
Lsc> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 7. prosince 2005 6:44
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Image BASICU

Tak jsem ten disk basic vyzkousel, vse funguje jak v emulatoru tak v realne diskete a 
sharpu.
Mel bych vsak dotaz, nepovedlo se mi totiz vubec zprovoznit nacteni souboru z CMT.
Basic pracuje pouze s FD. Psal jsem treba LOAD "CMT:" a psalo to ze error.
Mohl by me nekdo poradit jak se v basicu pracuje, kdyz chci nahrat program z CMT a 
nasledne ho ulozit na disk ?
S pozdravem Ales Lupuljev

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Aleš Lupuljev <Lupuljev@seznam.cz>
> Předmět: Re:Image BASICU
> Datum: 06.12.2005 07:02:00
> ----------------------------------------
> Moc děkuju.
> S pozdravem
> Aleš Lupuljev
> 
> > ------------ Původní zpráva ------------
> > Od: Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) <bomi@centrum.cz>
> > Předmět: Re:Image BASICU
> > Datum: 05.12.2005 17:56:11
> > ----------------------------------------
> > 
> > Zdravím,
> > to mě překvapuje... Myslel jsem že někdo pošle... No, tak tady je kdyžtak ode
> > mě:
> > 
> > http://smzdc.wz.cz/basic2z046.zip
> > 
> > Můžu poslat i na email, je-li třeba...
> > 
> > S pozdravem Bomi
> > ______________________________________________________________
> > > Od: Lupuljev@seznam.cz
> > > Komu:  "Konference"PoÄĂtaÄ SHARP MZ-800 a emulĂĄtory""
> <sharpemu@pandora.cz>
> > > CC:  
> > > Datum: 05.12.2005 07:02
> > > Předmět: Re:Image BASICU
> > >
> > >  
> > > Bohuzel, nikdo se zatim neozval.
> > > S pozdravem
> > > Aleš L.
> > > 
> > > > ------------ Původní zpráva ------------
> > > > Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) <zelezo@seznam.cz>
> > > > Předmět: Re:Image BASICU
> > > > Datum: 04.12.2005 16:46:18
> > > > ----------------------------------------
> > > > 
> > > > Ahoj
> > > > 
> > > > napiš, jestli už ti to někdo neposlal.
> > > > Pokud ne, snad tu imidž někde najdu.
> > > > 
> > > > ahoj
> > > > Pavel
> > > > 
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> > > > zelezo zavinac seznam.cz
> > > > 
> > > > PS: tak tohle se mi líbí :
> > > > http://sbeam.dk/blog/?p=9
> > > > > ----------------------------------------
> > > > > 
> > > > > Zdravim Sharpisty,
> > > > > mam prosbu mohl by jste mi nekdo poslat image diskety BASICU, ktery
> > > > samozrejme
> > > > > pracuje s FDD. ?
> > > > > Diky
> > > > > Ales Lupuljev
> > > > 
> > > > ---
> > > > Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> > > > http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
> > > > 
> > > > 
> > > > 
> > > 
> > > ---
> > > Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> > > http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
> > > </zelezo@seznam.cz>
> > 
> > 
> > ---
> > Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> > http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
> > 
> > 
> > 
> 
> 

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 6. prosince 2005 10:59
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[3]: Jak na to?

Ted kdyz mam mamu b nemocnici jsem rad ze se aspon tobe neco povedlo.
Ten radic nebude sice k sharpu ale k Enterprise.

No tak jsem rad ze jsi sehnal ty image toho basicu u toho meho laptopu
odesla detekce dd/hd disket takze muzu pouzivat sice 720kb diskety ale
jen u programu ktere primo s nima pracuji a nedekuji to podle dirky na
diskete tj pomoci mechaniky.

Marcel Vasak

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 6. prosince 2005 6:39
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Image BASICU

Moc děkuju.
S pozdravem
Aleš Lupuljev

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) <bomi@centrum.cz>
> Předmět: Re:Image BASICU
> Datum: 05.12.2005 17:56:11
> ----------------------------------------
> 
> Zdravím,
> to mě překvapuje... Myslel jsem že někdo pošle... No, tak tady je kdyžtak ode
> mě:
> 
> http://smzdc.wz.cz/basic2z046.zip
> 
> Můžu poslat i na email, je-li třeba...
> 
> S pozdravem Bomi
> ______________________________________________________________
> > Od: Lupuljev@seznam.cz
> > Komu:  "Konference"PoÄĂtaÄ SHARP MZ-800 a emulĂĄtory"" <sharpemu@pandora.cz>
> > CC:  
> > Datum: 05.12.2005 07:02
> > Předmět: Re:Image BASICU
> >
> >  
> > Bohuzel, nikdo se zatim neozval.
> > S pozdravem
> > Aleš L.
> > 
> > > ------------ Původní zpráva ------------
> > > Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) <zelezo@seznam.cz>
> > > Předmět: Re:Image BASICU
> > > Datum: 04.12.2005 16:46:18
> > > ----------------------------------------
> > > 
> > > Ahoj
> > > 
> > > napiš, jestli už ti to někdo neposlal.
> > > Pokud ne, snad tu imidž někde najdu.
> > > 
> > > ahoj
> > > Pavel
> > > 
> > > zelezo zavinac seznam.cz
> > > 
> > > PS: tak tohle se mi líbí :
> > > http://sbeam.dk/blog/?p=9
> > > > ----------------------------------------
> > > > 
> > > > Zdravim Sharpisty,
> > > > mam prosbu mohl by jste mi nekdo poslat image diskety BASICU, ktery
> > > samozrejme
> > > > pracuje s FDD. ?
> > > > Diky
> > > > Ales Lupuljev
> > > 
> > > ---
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> > > Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> > > http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
> > > 
> > > 
> > > 
> > 
> > ---
> > Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> > http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
> > </zelezo@seznam.cz>
> 
> 
> ---
> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
> 
> 
> 

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) [bomi@centrum.cz]
Odesláno: 5. prosince 2005 17:32
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Image BASICU

Zdravím,
to mě překvapuje... Myslel jsem že někdo pošle... No, tak tady je kdyžtak ode mě:

http://smzdc.wz.cz/basic2z046.zip

Můžu poslat i na email, je-li třeba...

S pozdravem Bomi
______________________________________________________________
> Od: Lupuljev@seznam.cz
> Komu:  "Konference"PoÄĂtaÄ SHARP MZ-800 a emulĂĄtory"" <sharpemu@pandora.cz>
> CC:  
> Datum: 05.12.2005 07:02
> Předmět: Re:Image BASICU
>
>  
> Bohuzel, nikdo se zatim neozval.
> S pozdravem
> Aleš L.
> 
> > ------------ Původní zpráva ------------
> > Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) <zelezo@seznam.cz>
> > Předmět: Re:Image BASICU
> > Datum: 04.12.2005 16:46:18
> > ----------------------------------------
> > 
> > Ahoj
> > 
> > napiš, jestli už ti to někdo neposlal.
> > Pokud ne, snad tu imidž někde najdu.
> > 
> > ahoj
> > Pavel
> > 
> > zelezo zavinac seznam.cz
> > 
> > PS: tak tohle se mi líbí :
> > http://sbeam.dk/blog/?p=9
> > > ----------------------------------------
> > > 
> > > Zdravim Sharpisty,
> > > mam prosbu mohl by jste mi nekdo poslat image diskety BASICU, ktery
> > samozrejme
> > > pracuje s FDD. ?
> > > Diky
> > > Ales Lupuljev
> > 
> > ---
> > Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> > http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
> > 
> > 
> > 
> 
> ---
> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
> </zelezo@seznam.cz>
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---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 5. prosince 2005 7:34
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[2]: Image BASICU

Dobrý den,
5. prosince 2005, 6:39:26, napsal jste:
Mne se to taky nedari,a ted mi dnes odvezli mamu do nemocnice takze
nevim co si pocit.
Marcel Vasak

Lsc> Bohuzel, nikdo se zatim neozval.
Lsc> S pozdravem
Lsc> Aleš L.

>> ------------ Původní zpráva ------------
>> Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) <zelezo@seznam.cz>
>> Předmět: Re:Image BASICU
>> Datum: 04.12.2005 16:46:18
>> ----------------------------------------
>> 
>> Ahoj
>> 
>> napiš, jestli už ti to někdo neposlal.
>> Pokud ne, snad tu imidž někde najdu.
>> 
>> ahoj
>> Pavel
>> 
>> zelezo zavinac seznam.cz
>> 
>> PS: tak tohle se mi líbí :
>> http://sbeam.dk/blog/?p=9
>> > ----------------------------------------
>> > 
>> > Zdravim Sharpisty,
>> > mam prosbu mohl by jste mi nekdo poslat image diskety BASICU, ktery
>> samozrejme
>> > pracuje s FDD. ?
>> > Diky
>> > Ales Lupuljev
>> 
>> ---
>> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
>> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
>> 
>> 
>> 

Lsc> ---
Lsc> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
Lsc> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 5. prosince 2005 6:39
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Image BASICU

Bohuzel, nikdo se zatim neozval.
S pozdravem
Aleš L.

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) <zelezo@seznam.cz>
> Předmět: Re:Image BASICU
> Datum: 04.12.2005 16:46:18
> ----------------------------------------
> 
> Ahoj
> 
> napiš, jestli už ti to někdo neposlal.
> Pokud ne, snad tu imidž někde najdu.
> 
> ahoj
> Pavel
> 
> zelezo zavinac seznam.cz
> 
> PS: tak tohle se mi líbí :
> http://sbeam.dk/blog/?p=9
> > ----------------------------------------
> > 
> > Zdravim Sharpisty,
> > mam prosbu mohl by jste mi nekdo poslat image diskety BASICU, ktery
> samozrejme
> > pracuje s FDD. ?
> > Diky
> > Ales Lupuljev
> 
> ---
> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
> 
> 
> 

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 4. prosince 2005 16:22
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Image BASICU

Ahoj

napiš, jestli už ti to někdo neposlal.
Pokud ne, snad tu imidž někde najdu.

ahoj
Pavel

zelezo zavinac seznam.cz

PS: tak tohle se mi líbí :
http://sbeam.dk/blog/?p=9
> ----------------------------------------
> 
> Zdravim Sharpisty,
> mam prosbu mohl by jste mi nekdo poslat image diskety BASICU, ktery samozrejme
> pracuje s FDD. ?
> Diky
> Ales Lupuljev

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 30. listopadu 2005 7:18
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Image BASICU

Zdravim Sharpisty,
mam prosbu mohl by jste mi nekdo poslat image diskety BASICU, ktery samozrejme
pracuje s FDD. ?
Diky
Ales Lupuljev

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 30. listopadu 2005 3:05
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[3]: Rozsireni pameti

Dobrý den,
29. listopadu 2005, 21:10:35, napsal jste:

     Ta ram/flash pamnet to bude zasuvna deska do mista kde je ted
     ramdisk??
     Existuje schema nebo jsem ho nejak prehledl.
     
     Marcel Vasak

DL> Tak jsem dodelal zapojeni a jeste musim naprogramovat flash a muzu to otestovat.

DL> Zacal jsem delat i navod, ale zjistil jsem, ze ze me asi
DL> spisovatel nebude. Tak nevim jak dlouho mi to bude trvat.

DL> Pouziti? - mame 512k RAM a 512k FLASH muzeme 4k casti mapovat
DL> kamkoli v pameti. Muzeme ji postupne naplnit ovladacema - treba
DL> pro video, disketu, IDE a potom bootovat z HDD prakticky bez
DL> vetsich uprav stare EPROM. Jak by se vam zamlouval NIPOS u ktereho
DL> bdos a bios zabiral 4kB, nebo zrovna u niposu prepinat ulohy
DL> (stacilo by 512/64 = 8 rovin?)

DL> Nezapomente taky, ze mapovani pameti je rychlejsi nez prace s RamDiskem.

DL> Ze to zadny soft nepodporuje? A IDE taky nic ze zacatku
DL> nepodporovalo ne? Podstatne spise je puvodni mapovani MZ800
DL> bude nadrazene novemu tak to programy, ktere mapovani nepouziji
DL> ani nepoznaji

DL> D.

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

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 23. listopadu 2005 10:31
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re[2]: Jak na to?

CPDREAD zvládá všechny druhy disket včetně BASICových, i chráněné jako třeba
Lemmings apod. Neplést si s mým programem FDREAD který jsem distribuoval s
dřívějšími verzemi emuláturu.

Zdeněk

----- Original Message ----- 
From: "marcel vasak" <sharpemu@pandora.czfalcen99@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, November 23, 2005 10:27 AM
Subject: Re[2]: Jak na to?

>
> Dobrý den,
> 23. listopadu 2005, 8:17:41, napsal jste:
> Nojo ale to se jednalo o cp/m diskety mne se jedna o Basicove diskety
> z diskbasicem pro Sharpa.
> Marcel
>
> ZA> Myslim ze postup tvorby image diskety byl zminovan nescetnekrat a
myslel
> ZA> jsem ze je notoricky znamy... Kdo se obcas mrkne na stranky
> ZA> http://mz-800.xf.cz (byvale http://mz-800.aktualne.cz ), docte se ze
za
> ZA> timto ucelem vyborne poslouzi programy CPDREAD a CPDWRITE, ktere jsou
tu
> ZA> mimo jine i ke stazeni v sekci download.
>
> ZA> Zdenek
>
> ZA> ----- Original Message ----- 
> ZA> From: "marcel vasak" <sharpemu@pandora.czfalcen99@seznam.cz>
> ZA> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
<sharpemu@pandora.cz>
> ZA> Sent: Tuesday, November 22, 2005 3:19 PM
> ZA> Subject: Jak na to?
>
>
> >>
> >> Dobrý den,
> >>
> >>   Potreboval bych prosim vedet jak udelat z Basicovych disket pro
> >>     Sharpa image,na poslani pres Internet pokud by nekdo tyhle image
> >>   mnel byl bych velmi rad kdyby mi je poslal,nebo poradil jak je
> >>   udelat.
> >>   MArcel vasak
> >>
> >> -- 
> >> S pozdravem,
> >>  falcen99
> >>  falcen99@seznam.cz
> >>
> >>
> >> ---
> >> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> ZA> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
>
>
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> ZA> ---
> ZA> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> ZA> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
>
>
>
> -- 
> S pozdravem,
>  falcen99
>  falcen99@seznam.cz
>
>
> ---
> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 23. listopadu 2005 10:27
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[2]: Jak na to?

Dobrý den,
23. listopadu 2005, 8:17:41, napsal jste:
Nojo ale to se jednalo o cp/m diskety mne se jedna o Basicove diskety
z diskbasicem pro Sharpa.
Marcel

ZA> Myslim ze postup tvorby image diskety byl zminovan nescetnekrat a myslel
ZA> jsem ze je notoricky znamy... Kdo se obcas mrkne na stranky
ZA> http://mz-800.xf.cz (byvale http://mz-800.aktualne.cz ), docte se ze za
ZA> timto ucelem vyborne poslouzi programy CPDREAD a CPDWRITE, ktere jsou tu
ZA> mimo jine i ke stazeni v sekci download.

ZA> Zdenek

ZA> ----- Original Message ----- 
ZA> From: "marcel vasak" <sharpemu@pandora.czfalcen99@seznam.cz>
ZA> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
ZA> Sent: Tuesday, November 22, 2005 3:19 PM
ZA> Subject: Jak na to?

>>
>> Dobrý den,
>>
>>   Potreboval bych prosim vedet jak udelat z Basicovych disket pro
>>     Sharpa image,na poslani pres Internet pokud by nekdo tyhle image
>>   mnel byl bych velmi rad kdyby mi je poslal,nebo poradil jak je
>>   udelat.
>>   MArcel vasak
>>
>> -- 
>> S pozdravem,
>>  falcen99
>>  falcen99@seznam.cz
>>
>>
>> ---
>> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
ZA> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp

ZA> ---
ZA> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
ZA> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 23. listopadu 2005 8:18
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Jak na to?

Myslim ze postup tvorby image diskety byl zminovan nescetnekrat a myslel
jsem ze je notoricky znamy... Kdo se obcas mrkne na stranky
http://mz-800.xf.cz (byvale http://mz-800.aktualne.cz ), docte se ze za
timto ucelem vyborne poslouzi programy CPDREAD a CPDWRITE, ktere jsou tu
mimo jine i ke stazeni v sekci download.

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "marcel vasak" <sharpemu@pandora.czfalcen99@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, November 22, 2005 3:19 PM
Subject: Jak na to?

>
> Dobrý den,
>
>   Potreboval bych prosim vedet jak udelat z Basicovych disket pro
>     Sharpa image,na poslani pres Internet pokud by nekdo tyhle image
>   mnel byl bych velmi rad kdyby mi je poslal,nebo poradil jak je
>   udelat.
>   MArcel vasak
>
> -- 
> S pozdravem,
>  falcen99
>  falcen99@seznam.cz
>
>
> ---
> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: Roman TLSTAK (sharpemu@pandora.cz) [tlstak@web.de]
Odesláno: 22. listopadu 2005 15:50
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: MZ-821 na ebay.at

Zdravim Sharpistov,

na ebay.at sa v poslednom case objavuju nejake Sharpy, najnovsie som tam zazrel aj MZ 
821 dokonca v original baleni. Ak by mal teda niekto zaujem, mozete pocitat s 
vyplatenim a dovozom z Rakuska cezo mna. Linku po poslednych skusenostiach neposielam 
;-).

BTW, ako to vyzera s nasim radicom HDD? Vianoce sa blizia, bude chvila casu na 
nostalgiu...

Vela zdaru

Roman.

P.S.: Jeden offtopic - keby ste vedeli o nejakom dalsom zeleze na Sharpa (quickdisk, 
original floppy, atd.), resp. cokolvek 8-bitove, co sa predavalo a pouzivalo na uzemi 
CSSR (PMD, Didaktiky, IQ 151,...), dajte vediet na tlstak@web.de. Nejak som to zacal 
zbierat. Ale Sharp je stale mojmu srdcu najblizsi.

______________________________________________________________
Verschicken Sie romantische, coole und witzige Bilder per SMS!
Jetzt bei WEB.DE FreeMail: http://f.web.de/?mc=021193

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 22. listopadu 2005 15:19
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Jak na to?

Dobrý den,

  Potreboval bych prosim vedet jak udelat z Basicovych disket pro
    Sharpa image,na poslani pres Internet pokud by nekdo tyhle image
  mnel byl bych velmi rad kdyby mi je poslal,nebo poradil jak je
  udelat.
  MArcel vasak

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 21. listopadu 2005 9:02
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[4]: Řadič HD

Dobrý den,
21. listopadu 2005, 8:43:46, napsal jste:
NEvite cim bych tu botovacku mnel nacist do pc-cka ??Skusim fdread
pokud to vyjde neni problem snad ty nestandartni dikety neco nacte mam
nekolik verzi z cmt i bez cmt a taky mam disketu z ruznymi utilitamy
pro basic.
pa:omluvte ten hrozny pravopis invalidniho cloveka

Adresa je
Marcel Vasak
Cechovska 123
261 01 Pribram

Marcel Vasak

Lsc> Dobre, poslete mi Vasi adresu a ja  ho poslu postou. 
Lsc> Mam vsak jedno prani, potreboval bych image floppy nebo
Lsc> bootovacku 3.25" pro BASIC MZ-800.
Lsc> Ales L.

>> ------------ Puvodni zprava ------------
>> Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) <falcen99@seznam.cz>
>> Predmet: Re[2]: Řadič HD
>> Datum: 21.11.2005 08:58:13
>> ----------------------------------------
>> 
>> Dobrý den,
>> 21. listopadu 2005, 8:10:52, napsal jste:
>>    Ja ho beru mne by sehodil.
>>    Marcel Vasak
>> 
>> Lsc> Bohužel takový disk nemám, pokud by se však tento řadič
>> Lsc> někomu hodil ať mi dá vědět než ho vyhodím.
>> Lsc> S pozdravem
>> Lsc> Aleš L.
>> 
>> >> ------------ Puvodni zprava ------------
>> >> Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) <ix9@atlas.cz>
>> >> Predmet: Re: Řadič HD
>> >> Datum: 21.11.2005 08:12:13
>> >> ----------------------------------------
>> >> 
>> >> 
>> >> 
>> 
>> Lsc> ---
>> Lsc> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
>> Lsc> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
>> 
>> 
>> 
>> -- 
>> S pozdravem,
>>  falcen99
>>  falcen99@seznam.cz
>> 
>> 
>> ---
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>> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
>> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
>> 
>> 
>> 

Lsc> ---
Lsc> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
Lsc> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 21. listopadu 2005 8:59
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Hdd CONNER

Dobrý den,

  Shanim 2,5hdd ktery by chodil z 8bitovou interfaci mam sice jeden z
  laptopu ale ten ma divny konektor mimo zakladnidniho ma jeste navi
  piny a ty nevim jak jsou zapojeny nemuzu k nemu sehnat dokumentaci
  je to typ CONNER CP2081.
  Marcel vasak

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 21. listopadu 2005 8:44
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Re[2]: Řadič HD

Dobre, poslete mi Vasi adresu a ja  ho poslu postou. 
Mam vsak jedno prani, potreboval bych image floppy nebo bootovacku 3.25" pro BASIC 
MZ-800.
Ales L.

> ------------ Puvodni zprava ------------
> Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) <falcen99@seznam.cz>
> Predmet: Re[2]: Řadič HD
> Datum: 21.11.2005 08:58:13
> ----------------------------------------
> 
> Dobrý den,
> 21. listopadu 2005, 8:10:52, napsal jste:
>    Ja ho beru mne by sehodil.
>    Marcel Vasak
> 
> Lsc> Bohužel takový disk nemám, pokud by se však tento řadič
> Lsc> někomu hodil ať mi dá vědět než ho vyhodím.
> Lsc> S pozdravem
> Lsc> Aleš L.
> 
> >> ------------ Puvodni zprava ------------
> >> Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) <ix9@atlas.cz>
> >> Predmet: Re: Řadič HD
> >> Datum: 21.11.2005 08:12:13
> >> ----------------------------------------
> >> 
> >> 
> >> 
> 
> Lsc> ---
> Lsc> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> Lsc> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
> 
> 
> 
> -- 
> S pozdravem,
>  falcen99
>  falcen99@seznam.cz
> 
> 
> ---
> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
> 
> 
> 

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 21. listopadu 2005 8:36
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[2]: Řadič HD

Dobrý den,
21. listopadu 2005, 8:10:52, napsal jste:
   Ja ho beru mne by sehodil.
   Marcel Vasak

Lsc> Bohužel takový disk nemám, pokud by se však tento řadič
Lsc> někomu hodil ať mi dá vědět než ho vyhodím.
Lsc> S pozdravem
Lsc> Aleš L.

>> ------------ Puvodni zprava ------------
>> Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) <ix9@atlas.cz>
>> Predmet: Re: Řadič HD
>> Datum: 21.11.2005 08:12:13
>> ----------------------------------------
>> 
>> 
>> 

Lsc> ---
Lsc> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
Lsc> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 21. listopadu 2005 8:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Řadič HD

Zdravím,

docela pěkný řadič MFM do 8-bit. slotu, dokonce jsem kdysi viděl i 3,5" MFM
disky (jeden 40 MB 5,25" tu ještě v práci mám - funguje krásně i otevřený a
demonstroval jsem tu na něm ještě před nedávnem funkci pevného disku,
defragmentaci, ...). O připojitelnosti k MZ-800 nepochybuji, každopádně si
nejsem jistý tím, jestli nebyla pro tyto disky zcela jiná sada příkazů než
pro IDE disky které mají řadič zabudovaný.

----- Original Message ----- 
From: "sharpemu@pandora.cz" <Lupuljev@seznam.czLupuljev@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Monday, November 21, 2005 7:44 AM
Subject: Řadič HD

>
> Zdravím sharpisty.
> Jelikož nejsem zasvěcený do výroby IDE zařízení pro Sharpa, rád bych se
někoho zeptal jestli by
> se dal použít pro Sharpa jeden prastarý řadič HD z PC-XT.
> Viz příloha.
>
> S pozdravem
> Aleš Lupuljev (dlouholetý fanda MZ-800)
>
> ---
> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
>

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 21. listopadu 2005 8:11
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Řadič HD

Bohužel takový disk nemám, pokud by se však tento řadič někomu hodil ať mi dá vědět 
než ho vyhodím.
S pozdravem
Aleš L.

> ------------ Puvodni zprava ------------
> Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) <ix9@atlas.cz>
> Predmet: Re: Řadič HD
> Datum: 21.11.2005 08:12:13
> ----------------------------------------
> 
> 
> 

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 21. listopadu 2005 7:45
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Řadič HD

Přílohy: WD14C17.jpg; WD14C17back.jpg

WD14C17.jpg (76 
kB)

WD14C17back.jpg 
(53 kB)

Zdravím sharpisty.
Jelikož nejsem zasvěcený do výroby IDE zařízení pro Sharpa, rád bych se někoho zeptal 
jestli by
se dal použít pro Sharpa jeden prastarý řadič HD z PC-XT. 
Viz příloha.

S pozdravem
Aleš Lupuljev (dlouholetý fanda MZ-800)

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: fripuji@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [fripuji@post.cz]
Odesláno: 15. listopadu 2005 19:00
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Vim o jednom SHARPu MZ-800 v Praze

zdar,
vím taky o jednom.MZ - 821 včetně disketové jednotky.Kontakt
608034570

----- PŮVODNÍ ZPRÁVA -----
Od: "Kleibl Milan (sharpemu@pandora.cz)" <kleibl@abcredit.cz>
Komu: "Konference 'Počítač SHARP MZ-800 a emulátory'"
<sharpemu@pandora.cz> Předmět: Vim o jednom SHARPu MZ-800 v Praze
Datum: 15.11.2005 - 10:12:22

> 
> Zdravim,
> majitel si ho ceni na 500,- jestli mate zajem zavolejte
> si na 736 154 051, pan Švejda...
> 
> Ja uz jednoho mam..
> 
> Milan
> P.S. budete chtit nekdo prijet na www.bytefest.org ? :)
> 
> 
> ---
> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu
> mobilu: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
> 

-- 
S VOLNÝ ADSL máte za 399 Kč měsíčně 2x rychlejší
internet než od Českého Telecomu!
Vice informací získáte na http://adsl.volny.cz/srovnani-adsl/

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 15. listopadu 2005 15:42
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Vim o jednom SHARPu MZ-800 v Praze

Dík za upozornění, už je můj :)
s pozdravem

Pavel
> ----------------------------------------
> 
> Zdravim,
> majitel si ho ceni na 500,- jestli mate zajem zavolejte si na 736 154 051, pan
> Švejda...

> 
> 

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: Kleibl Milan (sharpemu@pandora.cz) [kleibl@abcredit.cz]
Odesláno: 15. listopadu 2005 9:51
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Vim o jednom SHARPu MZ-800 v Praze

Zdravim,
majitel si ho ceni na 500,- jestli mate zajem zavolejte si na 736 154 051, pan 
Švejda...

Ja uz jednoho mam..

Milan
P.S. budete chtit nekdo prijet na www.bytefest.org ? :)

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 4. listopadu 2005 12:21
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[2]: Rozsireni pameti -

Dobrý den,
3. listopadu 2005, 10:36:38, napsal jste:
Mam takovy navrh co se tyce hdd radice na sharp firma 8bc ted zacla
vyrabet dalsi sadu portu mbide jedna se o desticku za 100.- kc ktera
obsahuje porty pro prevod 8bitu z80 dat procesoru na 16bitovou
zbernici na hdd tzkze by stacilo jen dopsat softwer.Na nostalgiji jsem
si sice stahl diskety ze zdrojakem niposu ale behem sthovani do
Pribrami se mi stratily nema nekdo nahodou ty zdrojaky na nipos?
ze bych se pokusil upravit 8bitovy nipos na ten 16bitovy objednal jsem
si ten MBide radic a skusim ho pripojit k sharpovy.Je to tak mala
desticka ze vejde kdekoliv do sharpa.
Marcel vasak.
Na falcen99@seznam.cz mam igm majlovyho mista take pokud nekdo na toho
sharpa ty zdrojaky nebo cokoliv ma at mi prosim neco posle.
Marcel Vasak

>> Vypadá to zajímavě, ale chybí podrobný popis. ... Užil by to
>> programátor-nadšenec, který by chtěl vytvořit Z-80kový Unix, jedině
>> pro multitaskingové prosředí by se taková pamě't využila.

s> Který program to prosím poporuje?

s> Existuje pro Sharpa basic, který umožňuje stránkování a díky
s> tomu využití pro více než 64k (nemyslím jen na ramdisk) ?

s> Např. u SAM Coupe podporuje basic 512k (po 16k stránkách), a to
s> jak pro proměnné, pole, i otevřené obrazovky v různých graf.
s> módech. Dokonce má tabulku obsazení paměti, takže při expanzi
s> proměnných nebo otevírání nové obrazovky nepřemaže stránky obsazené
s> jinými programy a jejich daty (a aby se nemrhalo 16k, tak ta
s> tabulka umožňuje  pro strojové utility obsazovat jednotlivé stránky
s> po 1024 bajtech).
s> Kdysi jsem něco takového sháněl pro sharpíka, ale nikdo o tom nevěděl.

s> sam.
s> ---
s> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
s> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: samista (sharpemu@pandora.cz) [sam.coupe@centrum.cz]
Odesláno: 3. listopadu 2005 10:37
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Rozsireni pameti -

> Vypadá to zajímavě, ale chybí podrobný popis. ... Užil by to programátor-nadšenec, 
který by chtěl vytvořit Z-80kový Unix, jedině pro multitaskingové prosředí by se 
taková pamě't využila.

Který program to prosím poporuje?

Existuje pro Sharpa basic, který umožňuje stránkování a díky tomu využití pro více než 
64k (nemyslím jen na ramdisk) ?

Např. u SAM Coupe podporuje basic 512k (po 16k stránkách), a to jak pro proměnné, 
pole, i otevřené obrazovky v různých graf. módech. Dokonce má tabulku obsazení paměti, 
takže při expanzi proměnných nebo otevírání nové obrazovky nepřemaže stránky obsazené 
jinými programy a jejich daty (a aby se nemrhalo 16k, tak ta tabulka umožňuje  pro 
strojové utility obsazovat jednotlivé stránky po 1024 bajtech).
Kdysi jsem něco takového sháněl pro sharpíka, ale nikdo o tom nevěděl.

sam.
---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [jarspa@atlas.cz]
Odesláno: 16. října 2005 16:11
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: hw dokumentace

Samozřejmě, že myš pro šarpíka existuje. Pokud si pamatuji, byla to myška od 
Atari a její připojení přes vstup joysticku včetně SW ovladače nabízela 
firma mZx (Ota Zemek) v jednom ze svých užitkových Packů. Dalo by mi více 
času to vyhledat, ale snad by se to našlo i v adresáři SW Sharpemu, protože 
Zdeněk Adler do emulátoru shromáždil všechny dostupné programy pro Sharp MZ 
800, tedy bude tam zřejmě i prográmek Mouse a možná také ve FETu textový 
návod.

Většinu schemat HW a manuály máme v Sharp MZ klubu Brno v knižní podobě, 
neměl by být problém požadované oskenovat. Správcem knihovny je Pavel 
Brázda, který je rovněž napojen na tuto konferenci.

Jára Špaček

----- Original Message ----- 
From: "samista (sharpemu@pandora.cz)" <sam.coupe@centrum.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, October 12, 2005 12:40 PM
Subject: hw dokumentace

>
> Ač jsem člověkem, který občas "pietně" provozuje jednoho z více MZ-800,
> nejsem aktivním sharpistou, "jen" příznivec dobrých technologií založených
> na Z-80, proto se omlouvám za možná trochu laické dotazy:
>
> Jsou dotupná hw schemata a návody k Sharpíkovi v elektronické podobě?
> Vím jen o něco málo info- a factsheetech k několika obvodům na
> http://www.sharpmz.org.
>
> Vyvíjí v současnosti někdo Sharpa MZ v nových obvodech (příp. "v jednom
> čipu", ala FPGA)?
>
> Existuje pro Sharpíka myš, příp. "myší" software?
>
> S díky za odpovědi
>
> samista
> (od SAM Coupé, viz http://sam.speccy.cz/samweb.html
>
> ---
> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
>
>
>
>
>
>
> -- 
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Anti-Virus.
> Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.14/128 - Release Date:
> 10.10.2005
>
>
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---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: Martin.Karen@pvt.cz (sharpemu@pandora.cz) [Martin.Karen@pvt.cz]
Odesláno: 12. října 2005 13:44
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: hw dokumentace

> Existuje pro Sharpíka myš, příp. "myší" software?

...zcela urcite ano, sam jsem kdysi vyhral v jedne akci (textovka Mesto robotu) 
takovou tu ceskou stavebnici, kde misto kulicky byl pingpongovy micek a minimalne pro 
ni byl tehdy upraven MZ Paint.

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: samista (sharpemu@pandora.cz) [sam.coupe@centrum.cz]
Odesláno: 12. října 2005 11:41
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: hw dokumentace

Ač jsem člověkem, který občas "pietně" provozuje jednoho z více MZ-800, nejsem 
aktivním sharpistou, "jen" příznivec dobrých technologií založených na Z-80, proto se 
omlouvám za možná trochu laické dotazy:

Jsou dotupná hw schemata a návody k Sharpíkovi v elektronické podobě?
Vím jen o něco málo info- a factsheetech k několika obvodům na http://www.sharpmz.org.

Vyvíjí v současnosti někdo Sharpa MZ v nových obvodech (příp. "v jednom čipu", ala 
FPGA)?

Existuje pro Sharpíka myš, příp. "myší" software?

S díky za odpovědi

samista
(od SAM Coupé, viz http://sam.speccy.cz/samweb.html

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) [bomi@centrum.cz]
Odesláno: 11. května 2005 19:22
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: 3D Model

V rámci předmětu Počítačová grafika jsem vytvořil 3D model Sharpa. Takže kdyby měl 
někdo zájem..... Ještě ten model možná budu trochu upravovat. Bohužel rozměry 
neodpovídají, protože už nemám Sharpa na kterém bych to mohl změřit...
Děkuji tímto Sharp-klubu Brno za zapůjčení manuálu. Bohužel jsem svůj už minul, takže 
mi půjčený přišel vhod.

Odkaz: http://www.fi.muni.cz/~xhajda/PB009/

S pozdravem
Bomi

---
vyhrajte luxosni mobil a fotoaparat
http://technet2.idnes.cz/soutez-deltamobil.html
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 8. března 2005 14:15
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: FOReVER

> odhliadnuc od toho, ze s nami sa tam nepocita

Kdyz se tam objevi demo na Sharpa (nejlepe nejen jedno), tak se pocitat zacne.
A bude na Foreveru o platformu vic.
Uz se objevily pokusy ozivit tam Commodore +/4, objevil se tam klon PMD 85 postaveny 
na Atmelu.... ale to neni uplne ono, to neni tak ziva a silna platforma.
           J.D.

---
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 7. března 2005 16:52
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: FOReVER

odhliadnuc od toho, ze s nami sa tam nepocita, nemam to moc daleko (hodinka
autom) a mozno by som sa aj siel kuknut...

Feri

"Andrej Mikusik (sharpemu@pandora.cz)" <andrejm@chello.sk> wrote on
07.03.2005 14:50:39:

> Pozdravujem vsetkych clenov konferencie.
> Rad by som sa opytal ci sa niekdo z vas nezucastni akcie FOReVER v
> Trencine.   ( http://forever.zeroteam.sk/ )
> Rad by som sa zucastnil a tak chcem vediet ci tam niekto z vas
> nebude. Prajem pekny den...
>
> ---

---
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 19. února 2005 9:35
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[2]: Nekolik souboru

Dobrý den,
19. února 2005, 9:09:06, napsal jste:
Ktery s tech radicu je kompatibilni z radicem 8272,tj jde nekterym
nahradit tenhle radic aby se nemusel delat ten hrozny separator ??
Myslim ti kompatibilita v softveru ne hw.
falcen99

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 19. ledna 2005 14:18
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[2]: Radic floppy s 37C65

Dobrý den,
18. ledna 2005, 20:32:47, napsal jste:
Mohl byste kdyz to nejde pres pandoru poslat tu dokumentaci k radici z
37c65 na falcen99@seznam.cz prosim.
Marcel

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
-- 
Internal Virus Database is out-of-date.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.300 / Virus Database: 265.6.11 - Release Date: 12.1.2005
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 19. ledna 2005 14:15
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Radic floppy s 37C65

Dobrý den,
18. listopadu 2004, 17:33:08, napsal jste:
JO mne to zajima ten radic z 37c65,jeste vedet jak na diskety Pro
sharpa dostat programy z pc :-))
falcen99

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
-- 
Internal Virus Database is out-of-date.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.300 / Virus Database: 265.6.11 - Release Date: 12.1.2005
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 19. ledna 2005 11:17
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Radic floppy s 37C65

lol chodí, a neviem ako to vypnúť :D ,  lebo občas už neviem čo s
tými tuctami mailov...

---
-- 
Internal Virus Database is out-of-date.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.300 / Virus Database: 265.6.11 - Release Date: 12.1.2005
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Brázda Pavel

Od: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [M.Janosek@sh.cvut.cz]
Odesláno: 4. ledna 2005 20:12
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: tlstak möchte Sie auf diesen eBay- Artikel aufmerksa m machen:Uraltmod ell Sharp 

aus den 80er Jahren, neu wer tig (Artikelnummer: 5152801544)

No sice se to moc nepovedlo, ale vim o nem.
A navic je z Rakouska :-)

MJ

----- Original Message ----- 
From: "Roman TLSTAK (sharpemu@pandora.cz)" <tlstak@web.de>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, January 04, 2005 7:57 PM
Subject: tlstak möchte Sie auf diesen eBay- Artikel aufmerksam
machen:Uraltmod ell Sharp aus den 80er Jahren, neu wertig (Artikelnummer:
5152801544)

>
>
> ---
>

---
---
Příchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.825 / Virová báze: 563 - datum vydání: 30.12.2004
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 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. ledna 2005 10:35
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: identifikace podprogramu

25.10.2009

Tož Davide, 

tatovéto Sw dotazy by bylo nejlepší probrat ve společnosti 
zainteresovaných, co takhle na únorovém Bytefestu? 
Já tam pojedu určitě, akorát by se sharpácká obec 
měla domluvit, jestli v sobotu nebo v neděli, je to 
důležité pro mimopražské. 

Pro ostatní: 
stěhuju se v rámci mikroregionu a mám spoustu 
racionální, otravné práce, takže se 8bitovým 
zálibám od podzimu moc nevěnuju (vlastně ničemu), lepší to bude možná na jaře (přinejlepším). 
Na ten Bytefest si čas rozhodně udělám a možná 
s sebou vezmu nějaké laboratorní vzorky z letošního 
léta. 

 
Petr de Zviqov 

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: Andrej Mikusik (sharpemu@pandora.cz) [andrejm@chello.sk]
Odesláno: 24. února 2005 11:47
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Podakovanie

25.10.2009

Pardon za to formatovanie 

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 18. ledna 2005 20:33
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Radic floppy s 37C65

25.10.2009

Tak jsem sem chtel dat dokumentaci radice a nechce mi to sebrat prilohu 200k. 

A taky mi nechodi prispevky na mail, chodi vam to nekomu? 

D. 

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 14. ledna 2005 13:37
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: identifikace podprogramu

25.10.2009

Netusite nekdo co dela nasledujici podprogram (je to soucast Niposu): 

PUSH AF 
PUSH HL 
jump:  LD A, I 
PUSH AF 
POP HL 
LD A, I 
LD A, L 
PUSH AF 
POP HL 
CP L 
JR NZ, jump 
LD (adresa), A 
DI 
POP HL 
POP AF 
RET 

Dik D. 

  

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: Roman TLSTAK (sharpemu@pandora.cz) [tlstak@web.de]
Odesláno: 5. ledna 2005 9:47
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: tlstak möchte Sie auf diesen eBay- Artikel aufmerksa m machen:Uraltmod ell Sharp aus den 

80er Jahren, neu wer tig (Artikelnummer: 5152801544)

25.10.2009

Nazdar chlapi, 
Sorry, netusil som, co e-bay sposobi. Za vecer som dostal 13 mailov, dnes rano posledny s 
oznamenim, ze sa spravu nepodarilo dorucit. :-(. Ja som momentalne v Rakusku, takze mam trochu 
lepsi pristup. Ak by ste ho niekto chceli, dajte vediet, aukcia konci dnes. 
  
Roman. 
"Konference =?ISO-8859-2?q?=22Po=E8=EDta=E8_SHARP_MZ-800_a_emul=E1tory=22?=" 
<sharpemu@pandora.cz> schrieb am 04.01.05 20:16:13: 
>  
>  
> No sice se to moc nepovedlo, ale vim o nem. 
> A navic je z Rakouska :-) 
>  
> MJ 
>  
> ----- Original Message -----  
> From: "Roman TLSTAK (sharpemu@pandora.cz)" <tlstak@web.de> 
> To: "Konference Po?íta? SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz> 
> Sent: Tuesday, January 04, 2005 7:57 PM 
> Subject: tlstak möchte! Sie auf diesen eBay- Artikel aufmerksam 
> machen:Uraltmod ell Sharp aus den 80er Jahren, neu wertig (Artikelnummer: 
> 5152801544) 
>  
>  
> > 
> > 
> > --- 
> > 
>  
>  
> --- 
 
 
 

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

Mit WEB.DE FreePhone mit hoechster Qualitaet ab 0 Ct./Min.   
weltweit telefonieren! http://freephone.web.de/?mc=021201  
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