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Úvod
Tato aplikačč níí poznaí mka popisuje pročes prč episu starsč ííčh disket tak, jak je provaí deč n
v EGMedičal.
Obečneč muů zč eme rozdeč lit diskety na:
•

•

diskety se standardníím formaí tem sektoruů (typičky IBM MFM), a to:
◦

(A) se standardníími souborovyí mi formaí ty (FAT12 – čč itelneí v PC, typičky PC,
Sinumerik, noveč jsč íí Arburg),

◦

(B) s nestandardníím formaí tem souboruů ,

(C) diskety s nestandardníími formaí ty sektoruů (v PC nečč itelneí , typičky Arburg
Multronica a Hydronica).

Toto deč leníí je platneí bez ohledu na fyzičkou kapačitu diskety (1,44 MB, 720 KB apod.).
Prč i prč episu starsč ííčh disket pouzč íívaí me formaí t tzv. image – jde o soubor, obsahujííčíí kopii čeleí ho
obsahu diskety (včč etneč naprč ííklad nevyuzč iteí ho míísta). Nasč e emulaí tory takeí pračujíí s image,
nikoliv na uí rovni jednotlivyí čh souboruů „na disketeč “.
Jakyí je rozdííl mezi image a prostyí mi „soubory z diskety“? Image obsahuje prč esnou kopii 1:1,
na disketeč – a to i v nejbeč zčneč jsč íím typu A – muů zč e byí t kromeč souboruů mnoho dalsč ííčh informačíí,
naprč ííklad bootovačíí sektor, kteryí se nečhovaí jako soubor, ale je nutnyí pro boot z diskety,
nebo zaí meč rneč (pro očhranu proti kopíírovaí níí) pouzč iteí sektory mimo soubory.
Poznaí mka: pokud rozumííme souboroveí mu systeí mu, muů zč eme image prč eveí st na soubory (to se
tyí kaí praktičky pouze typu A), zpeč tnyí prč evod ze souboruů do image odpovíídaí vlastneč
„nakopíírovaí níí souboruů na čč istou disketu“ a muů zč eme tak prč ijíít o uvedeneí informače „mimo
soubory“.
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V prinčipu se uzč íívajíí dva typy image:
•

formaí t IMG (končovka ima, img), kteryí obsahuje obsah sektoruů ve formaí tu IBM MFM
prosteč za sebou a tedy je pouzč itelnyí jen a pouze pro varianty A nebo B. Formaí t
neumozč nčuje ulozč it metadata, naprč ííklad informači, zč e danyí sektor neníí čč itelnyí . Vyí hodou
formaí tu je bezprobleí moveí pouzč itíí s ruů znyí mi programy a mozč nost vytvorč it image i na
počč íítačč i, bez spečiaí lníího hardwaroveí ho vybaveníí;

•

formaí t HFE (končovka hfe), kteryí obsahuje zaí znam magnetičkeí stopy na disketeč a je
tak sčhopen pojmout prč esnyí obsah diskety včč etneč čhyb zaí znamu a zejmeí na atypičkyí čh
formaí tuů sektoruů (typ C). Zajíímavostíí je, zč e soubor ulozč íí i neprč esnosti zaí znamu na
magnetičkeí stopeč – proto je v neč kteryí čh prč íípadečh vhodneí soubor „vyčč istit“, viz popis
dat prč evedenyí čh disket.

Nasč e emulaí tory rč ady UDM-100 pračujíí s formaí tem IMG, emulaí tory UDM-200 s IMG i HFE.
ŘŘ ada UDM-100 a odvozeneí UDM-ETH tedy nejsou vhodneí pro emulači typu C.
Podle uvedeneí ho deč leníí A, B, C se tedy rozlisč uje jak vhodnyí emulaí tor, tak pouzč itelnyí formaí t
image. Uvedeme jesč teč jednou tabulkou.
Typ disket

Vhodný emulátor

Použitelný formát image

A

UDM-100*
UDM-100/S
UDM-ETH
UDM-200

IMG (IMA)
HFE (pouze UDM200)
Lze zobrazit a extrahovat soubory v PC.

B

UDM-100*
UDM-100/S
UDM-ETH
UDM-200

IMG (IMA)
HFE (pouze UDM200)
Nelze zobrazit a extrahovat jednotliveí
soubory v PC, pouze manipulovat s image
diskety jako čelkem.

C

UDM-200

HFE (pouze UDM200)
Nelze zobrazit a extrahovat jednotliveí
soubory v PC, pouze manipulovat s image
diskety jako čelkem.

* - bez podpory rozhraníí Shugart, pouze 1,44 MB (zvlaí sč tníí zpuů sob rč íízeníí mečhaniky – atypičkeí
vyuzč itíí signaí luů na konektoru disketoveí mečhaniky).
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Manipulace s image
Image je tedy jedinyí soubor, reprezentujííčíí čelou disketu. Pro emulači obvykle potrč ebujeme
vyčč tenou (prč evedenou) image nahraí t na datovyí nosičč emulaí toru; v neč kteryí čh prč íípadečh i na
vííče virtuaí lnííčh disket, abyčhom je poteí mohli – jizč samostatneč – meč nit a meč li jako zaí klad
puů vodníí fyzičkou disketu.
U emulaí toruů UDM-100 nebo UDM-100/S nahrajeme image na USB FLASH disk emulaí toru
tlačč íítkem Nahraď z image, ktereí na daneí čč ííslo virtuaí lníí diskety nahraje obsah image ve
formaí tu IMG. Image muů zč eme zpeč t z USB FLASH disku vyčč ííst ve formaí tu IMG tlačč íítkem Ulož z
image.

U emulaí toruů rč ady UDM-200 postačč íí nahraí t HFE soubor (nebo IMG s končovkou .img) na SD
kartu emulaí toru a zvolit jej v menu prč íístroje. HFE soubor muů zč e v neč kteryí čh prč íípadečh
obsahovat ulozč eneí nastaveníí rozhraníí prč íístroje (tedy „jak emulaí tor komunikuje po draí tečh se
strojem/počč íítačč em“) a toto nastaveníí muů zč e byí t nespraí vneí , je nutneí jej zmeč nit 1
1

Výňatek z návodu k UDM-200: Dlouhým stisknutím prostředního tlačítka (bez zasunuté SD karty) se dostaneme do
nastavení emulátoru. Na předním panelu emulátoru se na displeji ve vrchním řádku zobrazí „Setting Menu“. V
nabídce se posunuje levým nebo pravým tlačítkem a zvolí se požadovaná položka „Interface CFG“ a výběr se
potvrdí stiskem prostředního tlačítka – VÝBĚR. Pokračuje se výběrem SHUGART (typicky stroje ne na bázi PC,
např. Arburg Multronica, Hydronica), IBMPC_DD (720 kB PC) nebo IBMPC_HD (1,44 MB PC) – při nefunkční
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Poznaí mka: pro uzč itíí s emulaí tory rč ady UDM-200 doporučč ujeme pouzč íívat vyí hradneč soubory
HFE.

Data převedených disket
V EGMedičal prč evedeneí diskety prč edaí vaí me ve formeč adresaí rč uů (čo jedna disketa, to jeden
adresaí rč s ruů znyí mi formaí ty image a dalsč íími daty).
Název adresáře odpovíídaí popisku diskety, stroji a firmeč zaí kaznííka, naprč ííklad:
agc12247-prog-1-2-sn-477147
je ve firmeč AGC načč tenaí disketa pro stroj čč . 12247 (Masčhinenummer), jde o (podle popisku)
programovou disketu čč . 1 ze 2 a na disketeč je uvedeno seí rioveí čč ííslo 477147. Pokud neč kteryí
uí daj nelze zjistit, neníí uveden.
Do naí zvu je v neč kteryí čh prč íípadečh uvedeno kocteni (disketu vuů beč nelze načč ííst, čhybíí
neč ktereí stopy), vadna (silneč posč kozenaí ) nebo problematicka (disketu bylo mozč neí prč ečč ííst,
ale je velkaí pravdeč podobnost čhyb). Je-li v naí zvu adresaí rče JINE CTENI BYLO OK, znamenaí to,
zč e jde o zaí znam z neuí speč sčneí ho čč teníí, ale prč i opakovaneí m čč teníí se podarč ilo (v jineí m adresaí rč i –
bez textu JINE CTENI BYLO OK) disketu načč ííst.
Pro prč evod uzč íívaí me buď (u bezprobleí movyí čh disket – typu A viz rozdeč leníí v uí vodu) čč teníí
prč íímo do formaí tu IMG nebo (v ostatnííčh prč íípadečh) uzč íívaí me prč íístroj pro čč teníí magnetičkeí
vrstvy, jehozč vyí stup konvertujeme do formaí tu HFE.
V adresaí rč i tedy najdeme soubory:
•

naí zev_diskety.txt – informači o typu diskety, u typu A takeí seznam souboruů na disketeč ,

•

naí zev_diskety.hfe – image pro UDM-200 (originaí lníí image bez uí prav) (pouze s
prč íístrojem pro čč teníí magnetičkeí vrstvy – prč i prč íímeí m čč teníí image pouzč ijte
.pč.čleaned.hfe),

•

naí zev_diskety.ima – image ve formaí tu IMG (pouze pro diskety typu A!),

•

naí zev_diskety.pč.čleaned.hfe - image pro UDM-200, vyčč isč teč naí (pouze pro diskety typu
A!),

•

naí zev_diskety.arburgfd – extrahovanaí data zvlaí sč tnííčh souborovyí čh systeí muů AŘBUŘG
(je-li proveditelneí ),

•

naí zev_diskety.čleaned.hfe - image pro UDM-200, vyčč isč teč naí pro AŘBUŘG (pouze pro
diskety typu C!),

emulaci vyzkoušejte ostatní možnosti. Potvrdí se výběr stiskem prostředního tlačítka, v „Setting Menu“ se najde
položka „Exit“ a potvrdí se opět prostředním tlačítkem. Z menu se lze dostat i zasunutím paměťové karty.
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•

naí zev_diskety.log – zaí znam o prč evodu z ŘAW formaí tu do HFE (pouze s prč íístrojem pro
čč teníí magnetičkeí vrstvy),

•

naí zev_diskety.hfe-to-ima.log – zaí znam o prč evodu z HFE do IMG,

•

naí zev_diskety.hfe-to-arburf.log – zaí znam o prč evodu z HFE do AŘBUŘGFD,

•

naí zev_diskety.disk.bmp, ...tračes.bmp – vizualizače stop na disketeč ,

•

naí zev_diskety.xml – strojoveč zpračovatelnaí data informačíí o disketeč .

Pro reaí lneí pouzč itíí jsou duů lezč iteí soubory:
•

.hfe, prč íípadneč .čleaned.hfe – pro uzč itíí s emulaí torem UDM-200,

•

.ima – pro uzč itíí s emulaí torem UDM-100,

•

.txt – seznam souboruů (u typu A), viz prč ííklad:

-

File image browser

-

File: idsc-prog-2-2-sn-206773-popisek-33.ima
File loader found : RAW_IMG (IBM PC IMG Loader)
File type : RAW_IMG - IBM PC IMG Loader
Floppy interface mode : IBMPC_HD_FLOPPYMODE - PC Interface (1.44MB/HD Disk)
Number of Track : 80
Number of Side : 2
Total Size : 1474560 Bytes, Number of sectors : 2880
------- Disk Tree -------L31340E2.Z15 <275580>
A3130D0.B03 <3810>
A3130D1.B03 <492>
A3130D2.B03 <492>
A3130D3.B03 <492>
A3130D4.B03 <492>
A3130D5.B03 <492>
A3130D6.B03 <492>
A3130D7.B03 <492>
A3130D8.B03 <492>
A3130D9.B03 <1512>

•

2

.disk.bmp – pro ryčhlou informači o obsahu a stavu diskety – več nujte pozornost
zejmeí na popisku v leveí m horníím rohu, kde je uveden souborovyí systeí m (AŘBUŘG –
typ C, MFM – typ A) a počč et vadnyí čh sektoruů 2, prč ííklady viz daí le:

Pozor, vizualizace není dokonalá a může se nechat za určitých okolností zmást a najít jednu nebo dvě stopy
ARBURG SYSTEM nebo DATA i v jinak zdravé disketě MFM (typu A) a označit je za vadné nebo najít na okraji
diskety užívané dříve v PC a poté přeformátované v Arburgu sektory typu MFM.
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Arburg starší – typ C:

IBM MFM – PC formát nebo novější Arburg:
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Vadná disketa – jedna strana je „hluchá“:

Pro dalsč íí prč evody, zkoumaí níí, uí pravu imagíí včč etneč prč idaí vaí níí nebo extrakče souboruů z imagíí
(pouze typ A) doporučč ujeme uzč íít SW pro UDM-200 (HxC Floppy Emulator).
Poznaí mka: diskety typu C pro Arburg jsme za určč ityí čh okolnostíí sčhopni experimentaí lneč
rozdeč lit na jednotliveí soubory pomočíí emulače zarč íízeníí COPYLOG.
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