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COMMODORE-DOSSIER 

it speciale blad over de 
DD Commodore-64 en de Vic-20 is 

gemaakt door de redactie van 
Personal Computer Magazine. De re- 
dactie had de hulp van een aantal 
doorgewinterde Commodore-ken- 
ners: de journalisten Jan Jacobs en 
Peter de Zeeuw (voormalig program- 
meur, nu werkzaam bij het vakblad 
Computable) en publicist Jan van Die 
(part-time werkzaam in het onder- 
wijs). 
Personal Computer Magazine (’het 
micro-maandblad voor Nederland en 
België’) wil de microgebruiker bena- 
deren met als lijfspreuk: PCM is ple- 
zierig, profijtelijk en begrijpelijk. 
Dat is ook het motto voor het eerste 
Commodore-Dossier. En dat Com- 
modore-Dossier is een nieuw type 
blad dat je zó naast je micro kunt leg- 
gen om meteen maar te beginnen. Het 
profijtelijke staat hoog in ons vaan- 
del. 
We bieden onder meer een leuke data- 
base (PC/Base) en een compleet 
spreadsheet (PC/Calc) aan. Toch 
gauw een paar honderd gulden 
waard. 
Er wordt uitgebreid verteld hoe de 
Vic-20 en Commodore-64 verregaand 
uitwisselbaar te maken zijn (zodat 
programma’s op allebei draaien). Met 
een gisse sprite-editor zet je gemakke- 
lijk beelden op het scherm. 
In het hart van Commodore-Dossier | 
pronkt een onmisbare programmeer- 
hulp, een fraaie poster om naast de 
machine te hangen. In één oogopslag 
alles bij elkaar om de laatste byte uit 
de machine te halen. 
VS-correspondent Ben van Meeren- 
donk ging op bezoek bij de Ameri- 
kaanse Commodore-top om de plan- 
nen voor de naaste toekomst te note- 
ren en Jan Jacobs ondervroeg de Ne- 
derlandse Commmodore-leiding over 
haar plannen en wat ze voor de 
consument gaat doen. 

Jan Jacobs werkte al met de nieuwe 
C16 en Plus/4. Vooral de vraag ’’hoe 
compatibel zijn die nieuwe machines 
met de 64 en de 202”, staat in zijn 
verslag centraal. 
Bij al dit schoons nog eens tips, 

listings en een profiel van de gebrui- 
kersclubs. Heel wat profijt achter het 
omslag, op een plezierige manier op 
tafel gezet. Iets terugzeggen mag. We 

zijn gek op reacties. Misschien kun- 
nen we ze gebruiken in nummer 2 van 
Commodore-Dossier. 

INTERVIEW AMERIKAANSE TOP: Is er leven na de 64? 

INTERVIEW: COMMODORE NEDERLAND BELOOFT BETERSCHAP 

APPARATUUR 
COMMODORE’'S NIEUWSTE TELGEN: C-16 EN PLUS/4. 
Een pré-test met als belangrijkste vraag: hoe compatibel zijn de nieuwe 

machines met de 64 en de 20? 16 

GETEST: SPEEDSAVER BESPAART TIKWERK EN ERGERNIS. 65 

GETEST: COMMODORE SFD 1001, DROOM VAN EEN DRIVE. 71 

RANDAPPARATUUR: COMMODORE HOUDT VAN ZIJN EIGEN FAMILIE. 

Overzicht van voor 64 en 20 beschikbare randapparatuur 

VIC-20 EN CBM-64 VERSTAAN ELKAAR BEST. 

Zo draaien programma’s op beide machines. 13 

HELP!: TIPS VOOR COMMODORE GEBRUIKERS. 
Toveren met de cursor — 64 in het Nederland — Komma’s en dubbele 

punten via input — Hl-res voor Vic — en nog veelmeer... 

PROGRAMMATUUR 
DE PROF MAAKT HET MET COMMODORE. 

Een Nederlandse hoogleraar schreef een boek over professionele 

programmatuur voor de 64. Compleet met voorbeelden. 22 

SPRITES IN BASIC. 

Met dit eenvoudige programma wordt het programmeren met sprites 

in Basic veel minder moeilijk en saai. 40 

CADEAU VAN COMMODORE DOSSIER: 

® Dijk van een database (42) ® Echt spreadsheet (46) @Programmeerposter 

BEMAN DE KANONS! Het spel 'Zees ag’ bewerkt voor twee Vics. 35 

VCGN: Club met professionele allure. 52 

PET-BENELUX EXCHANGE: al zes jaar op de bres voor gebruiker. 54 

PROGRAMMA'S OM ZO IN TE TIKKEN. 73 
De 

PERSONAL COMPUTER Personal Computer Dossier Commodore is een uitgave van VNU Business 

DOSSIER Publications BV, Rijnsburgstraat 11, 1059 AT Amsterdam, 

tel. 020-5102911. 

Uitgever: Pim de Wit. Redactie: Chiel Kramer (hoofdred.), Hans Becker, Jan van Die, Jan Jacobs, Dirk H. Ringenoldus, Pe- 

ter de Zeeuw. Vormgeving: Hans van Reemst, Rob van Middendorp. Beeldverwerving en Redactiesecretariaat: Carla 

de Haan. Aan dit nummer werkten verder mee: Edward Jacobs, Ben van Meerendonk, Barry Miles, Chris Preston, Neil 

Roe, Ad Versney, Walter Frank Westgeest. Marketing: Frans de Haas, Sander Beek. Lezers-service: 020-5102878. 

Advertentie-exploitatie: Johan IJsebrands, Hans Bremmer, René Janssen, Frank Tanis. Advertentie-secretariaat: 

Tom Kipp, Karin van Dalen. Losse nummers: Aldipress BV, De Meern, tel. 03406-20444. België: TUM, Antwerpen, tel. 

03/2370120. Produktie: Smeets Offset (NBI), ’s-Hertogenbosch. 

© Copyright 1984 by VNU Business Publications b.v, Amsterdam, Londen. VNU Business Press Syndication b.v., Amsterdam. 

Uitgeversmaatschappij Diligentia, Brussel. 

Uit deze uitgave mag alleen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen en vermenigvuldigd, dan na voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de uitgever. 



COMMODORE-TOP OPENT AANVAL 
OP MARKTLEIDERS 

ER LEVEN NA DE 64? 
Ondanks de sterk teruglopende micro-markt 

blijft Commodore optimistisch over de toekomst. De lancering 

van twee nieuwe computers, een reeks geavanceerde 

randapparatuur en verbeterde programmatuur is daarvan het bewijs. 

Schot in de roos of slag in de lucht? Ben van Meerendonk sprak 

in de Verenigde Staten met een ingrijpend 

geroepen tot ‘het opwindendste huis- 
apparaat sinds de telefoon’. Industrie- 

waarnemers voorspelden dat het niet lang 
meer kon duren of de helft van de Ameri- 
kaanse gezinnen lieten hun administratie, 
de intellectuele opvoeding van de kinderen 
en het huishoudboekje met een druk op de 
knop aan de computer over. 
Sinds 1 januari 1984 zijn de verkopen van 
goedkope huiscomputers tot 20 à 30 pro- 
cent van die van het vorig jaar teruggelo- 
pen. Een aantal fabrikanten zag zich zelfs 
failliet verklaard. Andere verkeren in fi- 
nanciële moeilijkheden. Maar nu de grote 
huiscomputer-crisis daar is, is eigenlijk 
Commodore International Ltd. (officieel 
op de Bahama’s gevestigd) naast Tandy de 
enige die voort blijft gaan met winst ma- 
ken. 

d n 1983 werd de personal computer uit- 

B Steeds sneller en mooier 
Oorzaken voor de plotseling tegenvallende 
computer-verkopen heeft men al op aller- 
lei terreinen gezocht. Steeds meer fabri- 
kanten en detaillisten geven zich zelf de 
schuld. Ze zeggen dat hun aandacht zo 
werd opgeslorpt door de wedloop om 
steeds snellere, goedkopere en mooiere 
machines te bouwen en te verkopen dat ze 
er niet aan dachten hun klanten uit te leg- 
gen waaróm ze nu eigenlijk een eigen com- 
puter nodig hebben. 
Bovendien blijken de meeste kopers van 
een huiscomputer niet in techniek geïnte- 
resseerd te zijn. Ze hebben er ook weinig 
zin in de intieme werking van de machine 
te leren kennen. Een voorbeeld: tekstver- 
werking gaat op de meeste goedkope ma- 
chines nog steeds moeizaam. Er moeten 
vaak ingewikkelde codes worden getikt. 
En de beginnende gebruiker heeft ogen- 
blikkelijk de neiging af te haken. Daar 
komt nog bij dat in de gebruiksaanwijzing 
vaak termen worden gebezigd die alleen 
technici en computerfreaks begrijpen en 
die abacadabra zijn voor beginners. Zo 
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vernieuwde Commodore-top. 
VEE 

kom je nogal ingewikkelde terminologie 
tegen in programmatuur die de computer 
moet vertellen hoe te functioneren. 

B Markt in de VS al verzadigd 
Een ander mogelijk probleem is dat bij de 
geavanceerdere toepassingen extra dure 
onderdelen of programma’s nodig zijn. 
Om een voorbeeld te geven: veel mensen 
geloven dat telecommunicatie, met als be- 

Hier worden de internationale plan- 

nen voor de Commodore-expansie 

uitgedacht. Inzet: Marshall Smith, 
president van Commodore Internati- 
onal, die de succesvolle lijn van 

oprichter Tramiel probeert door te 
trekken. 

langrijkste mogelijkheid grote hoeveelhe- 
den informatie te tappen uit de enorme 
computer-databanken, de industrie van de 
ondergang zal redden. Maar de meeste 
diensten vergen hoge bedragen, tot hon- 
derden guldens per gebruiksuur. 
Het laatste en misschien grootste pro- 
bleem is dat de markt voor huiscomputers 
in de VS al een paar maanden geleden ver- 
zadigd was. Een agressieve prijsoorlog, 
begonnen door Commodore, dwong 
maatschappijen als Timex Corp, Mattel en 
Texas Instruments zich van de markt terug 
te trekken. Hun voorraden verkochten ze 
soms voor nog geen 150 gulden per stuk. 
Infocorp, een onderzoekbedrijf in Cali- 
fornië, liet de schatting voor verwachte 



computerverkopen in 1984 van 4,6 mil- 
joen stuks zakken naar 2,3 miljoen. 

WB 1984 Topjaar voor Commodore 
Tot nu toe heeft Commodore Internatio- 
nal kans gezien niet in dezelfde valkuilen 
als de concurrentie terecht te komen. In 
feite is 1984 nu al een topjaar voor het be- 
drijf. Terwijl de concurrentie rond Com- 
modore instortte, zag dit bedrijf kans om 
meer dan 50% van de markt voor huis- 
computers van onder de 1500 gulden te 
veroveren met zijn Vic-20 en CBM-64. In 
het tweede kwartaal van 1983 bedroeg de 
netto-winst 50,1 miljoen dollar, meer dan 
twee keer zoveel als in het jaar ervoor, De 
omzet steeg tot 431 miljoen dollar, verge- 
leken bij 176,3 miljoen in hetzelfde kwar- 
taal van 1982, Het betekende dat de omzet 
over 1983 boven de miljard dollar kwam. 
Veel van het succes kan worden toege- 
schreven aan de vernieuwende marketing 
en verkoop-strategieën van de voormalige 
Commodore-president en oprichter Jack 
Tramiel. In de 25 jaar die hij bij Commo- 
dore doorbracht, voerde Tramiel een mee- 
dogenloos prijsbeleid dat resulteerde in de 
prijsstelling van de CBM-64, een van de 
goedkoopste, krachtigste machines in dit 
genre op de markt. 

MB Uit het isolement 
Tramiel zorgde er ook voor dat Commo- 
dore als eerste zijn computers in grote wa- 
renhuizen en filiaalbedrijven ging verko- 
pen. Een uitgebreide Europese marketing- 
operatie, een breed uitzetbeleid en een in- 
drukwekkende scala aan programmatuur 
— Commodore distribueert duizenden 
programma’s, geschreven door honderden 
bedrijven — waren vrijwel een garantie tot 
succes. 

En wat meer is: nog niet zo heel lang gele- 
den weigerde Commodore programma- 
tuur van derden. In feite heeft het bedrijf 
nog de neiging zich sterk exclusief op te 
stellen. In 1976 kocht Commodore MOS 
Technology, een van de bedrijven die de 
chips levert. 
Nog dit jaar hoopt MOS Technology in 
Hong Kong 64K-chips te gaan maken, on- 
der licentie van Micron Technology in 
Boise, Idaho. Bovendien onderhandelt 
Commodore met de Japanse Mitsumi 
Electric Company om gezamenlijk in een 
nieuwe onderneming diskdrives te ontwer- 
pen en te maken. Daarbij komt nog een li- 
centie voor de Z8000 16-bit processor van 
Zilog om die in een toekomstig produkt 
toe te passen. 

WM Kopers hadden maar één keus 
De definitieve doorbraak naar het huidige 
succes kwam door de publiciteit rond twee 
nieuwe computers: IBM’s PCjr en 
Coleco’s Adam. Beide zorgden ervoor dat 

‚de afnemende belangstelling van het pu- 
bliek een nieuwe impuls kreeg. De PCjr 
lag niet op tijd voor de kerstaankopen in 
de winkels. En de nieuwe Adam schitterde 
ook door afwezigheid in de schappen. Bo- 
vendien kon Atari zijn goedkoopste mo- 
dellen niet snel genoeg leveren. De kopers 
hadden eigenlijk maar één keus: een Com- 
modore of de veel duurdere Apple IIe. 
Het mag er nu wel allemaal rooskleurig 
uitzien, het blijvend succes van Commo- 
dore is nog lang niet verzekerd. Het mana- 

Spel en serieuze toepassingen gaan 

bij Commodore hand in hand. Dat 
blijft ook bij het produceren van 
nieuwe software de bedrijfs- 

politiek. 

gement is bijna volledig vernieuwd, na het 
verrassend ontslag van Jack Tramiel in ja- 
nuari dit jaar, Geruchten over onenigheid 
tussen Jack en Irving Gould, de voorzitter 
van de raad van bestuur die ongeveer zes 
miljoen van de 34 miljoen Commodore- 
aandelen heeft, worden door het bedrijf 
ontkend. 
Het is desondanks duidelijk dat Jack Tra- 
miel de mening was toegedaan, en Com- 
modore was het met hem eens, dat het be- 
drijf een professioneel directielid nodig 
had om het over de één miljard dollar- 
grens heen te helpen. 
"Jack was een briljant tacticus. Een gene- 
raal die zijn bedrijf de oorlog in joeg en 
het tijdens die oorlog tot bloei bracht,” 
zegt Steven Greenberg, voormalig collega 
van Jack. Maar, naar nu is gebleken, 
Commodore heeft de oorlog gewonnen en 
je hebt een ander soort generaal nodig die 
weet hoe je moet omgaan met bezettings- 
troepen.” 
Jack had nauwelijks zijn hielen gelicht of 
vier leden van het top-management volg- 
den hem, met inbegrip van Donald Ri- 
chard, president-directeur van Commodo- 
re in de VS, die nauw met Jack had sa- 
mengewerkt. 
De bijna volledige vernieuwing van het 
management viel samen met vertragingen 
rond het invoeren van de nieuwe ‘lijn’ die 
met veel tam-tam op de grote consumen- 
ten-elektronica-tentoonstelling in juni was 
aangekondigd. Dit maakte velen wat on- 
zeker over de toekomst van het bedrijf. De 
twijfels bij de beleggingsadviseurs waren 
minder ingegeven door de vertragingen, 
dan door de onzekerheid over de toe- 
komstige koers. In het bijzonder door het 
ontbreken van mensen in de leiding die ge- 
wend zijn te opereren op het scherp van de 
snede, zoals in de computer-business 
noodzakelijk is. 

B Geen computer-ervaring 
Sinds januari wordt het bedrijf geleid 
door Marshall F. Smith, voormalig presi- 
dent-directeur van de Thyssen Bornemisza 
Inc, dochter van een Europese holding. 
Richard is vervangen door Sol Davidson, 
voormalig bedrijfsleider in de textielin- 
dustrie en hoogleraar beeldende kunsten. 
Geen van beiden heeft ooit iets met com- 
puters van doen gehad. 
””We verwachten geen problemen onder 
leiding van Mr. Smith,” zegt Jim Dionne, 
Commodore’s vice-president voor ver- 
koop en marketing. ’’Marshall heeft een 
uitgebreide marketing-ervaring en hij zal 
de verkoopfilosofie voortzetten, die onder 
leiding van Jack Tramiel is gegroeid” 
De enige veranderingen die sinds het ver- 
trek van Jack Tramiel op gang zijn ge- 
bracht, betreffen het marktonderzoek. 
Jack Tramiel werkte geheel op zijn ’Fin- 
gerspitzengefühl’. Marshall wil beproefde 

marktonderzoek-technieken gebruiken 
om precies te weten of we bereiken wat 
we willen”’, 
Dionne: ’’We zien onszelf opereren op de 
microcomputermarkt in de brede zin van 
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het woord, We leggen niet speciaal de na- 
druk op de huiscomputers of juist de za- 
kencomputers. Als we het beste produkt 
tegen de laagst mogelijke prijs ontwikkeld 
hebben, brengen we het op de markt in de 
voor dat apparaat geschiktste branche.” 

El Nieuwe randapparatuur 
Op het ogenblik lanceert Commodore 
twee nieuwe machines, de Cl6 en de 
Plus/4 (waarover elders in dit nummer 
meer). Volgens Marshall Smith spreekt de 
Plus/4 de mensen die een stuk gereed- 
schap voor hun produktie nodig hebben 
het meest aan. 
“Maar,” zegt Dionne, ’’dat wil niet zeg- 
gen dat we Vic-20- en CBM-64-aanhangers 
in de kou laten staan. Met name in Europa 
blijft de Vic-20 gewoon te koop en we zijn 
druk bezig de gebruikswaarde van de 64 
met een reeks randapparatuur en pro- 
gramma’s te vergroten.” 
Tegen het eind van 1984 brengt Commo- 
dore nieuwe randapparatuur uit voor de 
bestaande machines: de Commodore 
DPS1101 margrietwiel-afdrukker, een 
drietal matrix-afdrukkers, de Commodore 
1531 cassettespeler en de Commodore CM 
141 kleurenmonitor. 
In de afgelopen maanden is Commodore 
behoorlijk achtergeraakt met de levering 
van monitoren en drives, doordat men de 
gebruikers eigenlijk onderschatte. Het 
kwam er eenvoudig op neer dat Commo- 
dore te weinig produceerde om aan de 
vraag te voldoen. Volgens Dionne zal het 
probleem tegen augustus opgelost zijn 
door een strenger toezicht in de produktie- 
bedrijven in Pennsylvania, Californië en 
Azië. Bovendien worden er nog twee nieu- 
we produktiebedrijven geopend. Afgezien 
van een betere randapparatuur-voorziening 
is er ook een nieuwe golf programmatuur 
op komst, gericht op onderwijs en privé- 
zakelijk gebruik. Dionne: ”’Commodore 
is van plan agressief te blijven op pro- 
grammatuurgebied. We hebben de groot- 
ste programmatuurcatalogus ter wereld en 
dat willen we zo houden ook.” 

MB/GRAPH, Videotex en Easycomm 
Het bedrijf heeft een nieuw programma 
laten maken, B/GRAPH, dat kleurige 
driedimensionale grafieken, diagramen en 
andere grafische voorstellingen produ- 
ceert, geschikt voor elke zakelijke of huis- 
computeraar. Het gaat om een professio- 
neel en toch gemakkelijk te gebruiken 
pakket voor de CBM-64, dat elke cijferin- 
voer in prachtige grafieken omzet. Boven- 
dien maakt het programma niet alleen 
trendanalyses en progressieve regressies, 
maar ook zogenoemde verspreidings-dia- 
grammen, waarbij de correlatie in beeld 
wordt gebracht. Bijna elke functie die er- 
gens in een zakelijk pakket zit, is hier on- 
der één noemer samengebracht. Boven- 
dien zijn er twee nieuwe pakketten: Video- 
tex 64 en Easycomm 64. 
Het Videotex-pakket combineert twee 
nieuwe trends in de microcomputer-indus- 
trie: grafische afbeeldingen en telecommu- 

nicatie. Met Videotex 64 kan de gebruiker 
zakelijke grafieken of andere beelden ma- 
ken in hi-res en kleur en ze met tekst com- 
bineren. Om ze dan later simpelweg over 
een telefoonlijn te versturen aan andere 
gebruikers met hulp van een Vicmodem. 
Easycomm 64 wordt beschreven als een 
van de krachtigste en eenvoudigst te ge- 
bruiken programma’s, ooit voor een huis- 
computer ontworpen. Het exclusieve ”’B”’- 
protocol van Compuserve wordt daarbij 
gebruikt, wat betekent dat de overdracht 
niet alleen voor 100 procent foutloos gaat, 
maar dat ook kleurbeelden en cursorplaat- 
sen overgeseind kunnen worden. 

EB Offensief tegen de IBM PC? 
In 1985 wil Commodore ook de markt 
voor veel duurdere computers op. Er 
wordt op het ogenblik gewerkt aan de 
Commodore PC, een 9.5 kilo wegende 
sjouwcomputer, het resultaat van een 
overeenkomst met Hyperion, die een 
IBM-achtige computer voert, ontworpen 
door het Canadese bedrijf Bytec-Com- 
term Inc. Steven Greenberg zegt wat de 
IBM PC-compatibele machine in zich ver- 
enigt: ”Commodore-technologie en elders 
verkregen technologie onder licentie van 
een derde”. Hij voegt er aan toe dat de 
machine minder gaat kosten dan de IBM 
PC, maar een prijs wil hij niet geven. 
De overeenkomst met Hyperion markeert 
het begin van een wijdscheeps offensief op 
het gebied van kantoorcomputers. IBM 
heeft in de VS ongeveer 28 procent van die 
markt in handen en de compatibelen zijn 
goed voor nog eens 10 procent. Tot nu toe 
aarzelde Commodore de markt voor IBM- 
achtigen op te gaan, want dat betekende 
afhankelijk te zijn van leveranciers buiten 
Commodore voor de 8080-chip van Intel 
(die in de IBM PC wordt gebruikt). De 
overeenkomst met Hyperion maakt een 
einde aan die aarzeling. Waarschijnlijk 
omdat Hyperion onder het contract kaar- 
ten moet leveren met de chip erop. 
Een tweede kantoormachine is gebouwd 

rond de Zilog Z-8000-chip die 16-bit infor- 
matie tegelijkertijd verwerkt. Commodore 
heeft een licentie om die chip zelf te ma- 
ken. Volgens Commodore gaat de machi- 
ne onder Unix werken, een populair bestu- 
ringsysteem ontworpen door Bell Labora- 
tories en door Digital Research op de 
markt gebracht. Het besturingssysteem 
kan niet alleen verschillende programma’s 
tegelijkertijd aan, maar ook verschillende 
gebruikers bedienen. De met 256K werk- 
geheugen geleverde machine moet gaan 
concurreren met een Unix-apparaat dat 
AT&T wil uitbrengen. Beide zakenmachi- 
nes moeten eerst in Europa worden gelan- 
ceerd. 

BE Ook Japan op het vinkentouw 
Het mogelijke succes van Commodore op 
de zakenmarkt in de Verenigde Staten 
hangt af van de vraag of Commodore zijn 
dealernet op tijd weer op de been kan krij- 
gen. Massa-marketing werkt goed voor 
goedkope computers als de CBM-64, die 

weinig ondersteuning van de fabrikant no- 
dig heeft. Maar computers met een prijs- 
kaartje van meer dan 3000 gulden worden 
meestal door dealers en speciale compu- 
tershops verkocht omdat de potentiële ko- 
pers meer moeten uitproberen en uitvoeri- 
ger advies nodig hebben vóór ze. kopen. 
Het is nog steeds niet helemaal duidelijk 
of Commodore winstgevend 
blijft in een 

Commodore’s nieuwe telgen: de 16 

(boven) en de Plus/4. 

teruglopende markt. Sommige beleggings- 
deskundigen zeggen dat het helemaal niet 
zeker is of Commodore overleeft als de 64 
overleefd is, De nieuwe markten die Com- 
modore wil pakken, brengen nieuwe con- 
currenten en dat zijn niet de kleinste. 
Commodore zit dan op het jachtterrein 
van Apple, IBM en Tandy. Die proberen 
ook nogal agressief de huismarkt ’mee’ te 
pikken. 

Daarbij komt dat de Japanse fabrikanten 
dit jaar nog een offensief openen op de 
’‘huismarkt’. Het succes wordt bepaald 
door het verkrijgen van verkooppunten en 
of er wel voldoende programmatuur voor 
‘de machines wordt gemaakt. Als Commo- 
dore het vertrouwen van de industrie ver- 
liest, is het moeilijk nog wederverkopers 
en programmatuur te krijgen. Paul Zuze- 
lo, president van Creative Software die 
programmatuur maakt voor de CBM-64, 
heeft bijvoorbeeld gezegd dat zijn bedrijf 
toch wat voorzichtiger zal zijn om er 
midden in te springen als Commodore een 
nieuwe computer uitbrengt”. 
Desondanks zijn de mensen die bij Com- 
modore aan het roer staan optimistisch. 
Hun marketing-strategie blijft: ’leveren 
aan iedereen, overeenkomstig zijn of haar 
behoeften’ en daarin willen ze nummer 
één blijven. Terwijl ze hun inspanningen 
op het apparatuur- en programmatuur- 
vlak uitbreiden om nummer één in compu- 
terland te worden. 



COMMODORE 
BELOOFT BETERSCHAP 

Door het overweldigende succes van de Vic-20 en de CBM-64 

raakte Commodore Nederland de afgelopen periode herhaal- 

delijk in de leveringsproblemen. Gaat het straks weer mis 

met de C-16 en Plus/4? ”Laat ze maar komen, we zijn er nu 

op berekend,” roept Commodore-directeur Fred Rodenberg. 

Jan Jacobs praat met hem over Commodore’s plannen. 

auwelijks een jaar geleden leek 
HE het erop dat drie ondernemingen 

de wereldwijde markt van goed- 
kope huiscomputers zouden gaan beheer- 
sen: Texas Instruments, Atari en Commo- 

dore. Inmiddels heeft Texas Instruments 
de produktie van de goedkope TI 99/A 
microcomputer geheel gestaakt en zit Ata- 
ri zwaar in de problemen. Maar Commo- 
dore, al in 1958 opgericht door de legen- 
darische Jack Tramiel, loopt als een trein. 
Over het laatste boekjaar realiseerde het 
bedrijf een omzet van meer dan drie mil- 
jard gulden, een verbetering van 125 pro- 
cent ten opzichte van 1982, En voor het 
zojuist afgesloten boekjaar verwacht 
Commodore minstens zo spectaculaire cij- 

fers. 

B Serieuze business 
Het kwam zelfs voor insiders als een grote 
verrassing dat Jack Tramiel, die in januari 
wegging bij Commodore, nu weer grootse 
plannen heeft met Atari. Onlangs werd 
bekendgemaakt dat Warner Communica- 
tions, de Amerikaanse eigenaar van Atari, 
dit bedrijf gedeeltelijk verkoopt aan Tra- 
miel, Waarom bouwt iemand 25 jaar van- 
af de grond een goedlopend bedrijf op, 
om daarna een soortgelijke maar zwaar 
verliesgevende onderneming over te ne- 
men? Kon Tramiel bij Commodore zijn ei 
niet meer kwijt? 
”Ach, het is wel begrijpelijk van Jack,” 
zegt Fred Rodenberg, directeur van Com- 
modore Nederland in het in juli betrokken 
pand aan de Amsterdamse Kabelweg. 
”Jack is typisch iemand die een tent op 
poten kan zetten, iemand die met opgerol- 
de mouwen zorgt dat iets echt goed gaat 
lopen. Maar het is ook bekend dat hij niet 
precies de aangewezen persoon is om een 
multionational met een omzet van twee 
miljard gulden - want dat is Commodore 
inmiddels geworden - een volgende perio- 
de van vijfentwintig jaar door te sturen.” 
Rodenbergs woorden worden onder- 
streept door het gegeven dat de nieuwe 
president-directeur van Commodore een 
industriële zwaargewicht is die ruime erva- 
ring heeft met het reilen en zeilen van een 
multinationale onderneming. Marshall F. 
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Smith, zo heet de nieuwe topman, ver- 
diende zijn sporen als directeur bij het we- 
reldconcern Thyssen-Bornemisza. 
"Jack kon je altijd opbellen, maar bij 
Marshall moet je om vier of vijf secreta- 
resses zien heen te komen, voordat je hem 
te pakken krijgt,” zegt Rodenberg met 
iets van heimwee in zijn stem. ”’Het is nu 
serieuze business geworden.’ 
Dat geldt zeker voor Commodore Neder- 
land, een volledige dochter van Commo- 
dore International. De verhuizing van het 
oude pand op de Marktsingel in Breda 
naar een ruim gebouw in Amsterdam illu- 
streert de groei duidelijk. Die verhuizing 
was wel broodnodig. Volgens medewer- 
kers kon je in Breda op het laatst alleen 
nog maar rechtop staan. Een andere werk- 
nemer omschrijft de verkassing als een 

tocht van de ’hel naar de hemel’. 

Ml Omzet boven de 100 miljoen 
Rodenberg is er in ieder geval niet op ach- 
teruit gegaan, want in zijn nieuwe directie- 
kamer kun je op rollerskates met een paar 
man leuke baantjes trekken. 
’”’Sinds we een eigen vestiging in België 
hebben, verviel de noodzaak om centraal 
in het zuiden van het land te blijven 
zitten,’ verduidelijkt hij. ’”Daarom is 
besloten om naar Amsterdam te verhui- 
zen, toch de computer-hoofdstad van Ne- 
derland. En nu zeker, want vergeet niet 
dat wij een van de drie grootste computer- 
leveranciers hier zijn, met een omzet van 
ruim boven de honderd miljoen.” 
Rodenberg kwam in november vorig jaar 
bij Commodore Nederland, rechtstreeks 
van Texas Instruments, een bedrijf dat 
toen al geen echte concurrent meer bete- 
kende omdat de TI99/A inmiddels al naar 
de eeuwige jachtvelden was verhuisd. Ook 
sommige andere stafleden van Commodo- 
re zijn hier pas kort in dienst, en Roden- 
berg ”’zoekt nog keihard naar goede men- 
sen’’ om het huidige personeelsbestand 
van dertig uit te breiden. 
Het is ook ontstellend snel gegaan alle- 
maal. Twee jaar gelden bestond Commo- 
dore Nederland nog niet eens. In die tijd 
waren er twee importeurs: Wecom in Bre- 
da en Handic in Heilo. Beide agenten ver- 

zorgden ieder een gedeelte van de totale 
lijn Commodore-produkten. Maar toen 
de Vic-20 op de markt kwam in 1981 werd 
een eigen Commodore-vestiging in Neder- 
land een steeds dwingender noodzaak. Die 
kwam er dan ook; Wecom en Handic wer- 
den uitgekocht. Het heeft nog wel even ge- 
duurd voordat Commodore de staf bij el- 
kaar gezocht had die het bedrijf nu be- 
mant. Vóór die tijd was het beleid niet al- 
tijd even gestroomlijnd. 

B Verantwoorde prijsstelling 
Zo kon het gebeuren dat de Commodore 
64 enkele maanden na de introductie op de 
Nederlandse markt in een week tijd bijna 
veertig procent goedkoper werd, zonder 
dat de dealers daarvan vooraf op de hoog- 
te waren gesteld. Ook de bevoorrading 
van de dealers verliep niet altijd even vlek- 
keloos. 
Rodenberg windt er geen doekjes om dat 
er vóór zijn tijd vanuit zakelijk oogpunt 
"wat minder gelukkige beslissingen zijn 
genomen’’, en zijn gezicht maakt duide- 
lijk dat hij zich bewust zachtjes uitdrukt. 
"De zaak staat nu echter goed op de 
rails,” meent hij. ’’Zoiets als de prijsda- 
ling van de Commodore 64 zou nu niet 
meer voorkomen. We kiezen nu direct een 
verantwoorde prijsstelling die niet om de 
haverklap hoeft te worden aangepast.” 
De zeventigduizend (70.000!) Commodore 
64’s die inmiddels in Nederland volgens 
Rodenberg over de toonbank zijn gegaan, * 
scheppen vanzelfsprekend een niet te ver- 
waarlozen band tussen Commodore en de 
gebruikers. Daarbij praten we ook nog 
over vele tienduizenden Vic-20’s en de za- 
kelijke lijn van Commodore, zoals de 
8032-serie. 
Volgens Rodenberg zullen er in 1984 in 
Nederland tussen 200.000 en 300.000 huis- 
computers in de prijsklasse onder de. 1500 
gulden worden verkocht, waarvan Com- 
modore ruim de helft hoopt te leveren. De 
aanschaf van een huiscomputer leidt 
meestal ook tot de aankoop van zaken als 
printers en extra geheugen, waardoor de 
totale markt nog aanzienlijk groter is dan 
de verkoopwaarde van de computer al- 
leen. 



Directeur Rodenberg van Commodo- 
re Nederland voor het nieuwe pand 

in Amsterdam. ”Nieuwe standaard 

vestigen met C-16.. .” 

”Met name in de verkoop van randappa- 
ratuur heeft iedereen zich stevig vergist,” 
meent Rodenberg. “Als je in Amerika 
kijkt, zie je dat de verhouding tussen de 
verkoopcijfers van de Commodore 64 en 
de C1541 diskdrive bijna 1 op 1 is; vrijwel 
iedere koper van een computer schaft ook 
vrij snel een schijfeenheid aan. Dat heeft 
ons verbaasd. We kunnen de vraag naar 
drives niet aan; er wordt met man en 
macht gewerkt aan het opschroeven van 
de produktiecapaciteit.”’ 

MB Hup, de aanbieding in! 
Die bevoorradingsproblemen spelen ook 
in Nederland sterk. Rodenberg: "De 1541 
diskdrive is nog regelmatig uitverkocht, en 
alles wat we binnenkrijgen vliegt weg. In 
de levering van Commodore 64 zitten ook 
af en toe gaten. Maar wat dat betreft is 
Nederland weer een merkwaardig land. Je 
zou juist denken dat een schaarste aan 
Commodore 64’s leidt tot wat hogere prij- 
zen. Maar nee hoor, hier gooien de winke- 
liers zo’n hot item als de 64 in- de aanbie- 
ding om daarmee mensen naar hun winkel 
te krijgen. Dat is toch niet te filmen?” 
Dat er ook wat leveringsproblemen gaan 
ontstaan na de introductie van de Plus/4 
en de C-16 — Commodore’s nieuwste mo- 
dellen — lijkt Rodenberg bij voorbaat on- 
vermijdelijk. ”’Je zult altijd te kort heb- 

ben,” verduidelijkt hij. Volgens hem is 
Commodore nu wel beter voorbereid op 
de produktie van grote stuktallen dan tij- 
dens de lancering van de Vic-20. ”’Dat er 
van die machine twee miljoen zouden wor- 
den weggezet, had toch niemand durven 
hopen?” 

EM Gebruikersclubs onmisbaar 
Hoe ziet Rodenberg de verantwoordelijk- 
heid van Commodore ten opzichte van de 
Nederlandse gebruikers? 
"Ik geloof dat een heel belangrijke taak 
voor ons is weggelegd als aanbieder van 
software en boeken voor onze machines. 
In de internationale Commodore-organi- 
satie hebben wij toegang tot ongelooflijk 
veel software, en wanneer wij denken dat 
er iets interessants bij zit voor de Neder- 
landse markt, kijken we of aanpassing of 
vertaling mogelijk is. Hetzelfde geldt voor 
boeken. We zijn nu bezig met het laten 
vertalen van enkele uitstekende buiten- 
landse boeken voor de Vic-20 en de Com- 
modore 64, en ook de handleiding voor de 

64 is opnieuw bewerkt. Een ander belang- 
rijk punt vormt het contact met de gebrui- 
kersclubs, zoals de VCGN. We inventari- 
seren nu alle Commodore-clubs in Neder- 
land en het lijkt wel of er in elk gehucht 
een zit. De gebruikersclubs beschouwen 
wij als een onmisbare schakel tussen de ge- 

bruikers en onze ontwerpers. Wanneer wij 
van gebruikersclubs in verschillende lan- 
den horen dat iets niet deugt, kun je daar 
tenminste wat aan doen. Bovendien zijn 

die clubs natuurlijk de beste reclame voor 
ons, want veel gebruikers praten honderd- 
uit over de voordelen van hun micro.” 

ME Mogelijkheid tot doorgroeien 
Rodenberg vindt het belangrijk dat ge- 
bruikers van een Vic-20 of Commodore 64 
en over een poosje de C-16 en de Plus/4, 
met andere Commodore-produkten kun- 
nen doorgroeien. ’’Het is nog te weinig be- 
kend dat wij een computerlijn hebben die 
begint bij de Vic-20 en heel geleidelijk 
doorloopt naar uiterst krachtige systemen 
voor meer gebruikers. Ik hecht daar erg 
veel waarde aan.”’ 
Rodenberg verwacht in ieder geval veel 
van de twee nieuwe modellen die op de Fi- 
rato aan het publiek zullen worden voor- 
gesteld. Volgens hem zal met name de C- 
16, die rond de 500 gulden gaat kosten, 

een nieuwe standaard vestigen voor wat 
een computer in die prijsklasse moet kun- 
nen. ”’De C-16 is gemaakt voor de massa, 

meer nog dan de Vic-20. Ik denk dat deze 
micro dan ook hele nieuwe markten voor 
ons gaat openbreken.’ 
Of Rodenberg gelijk krijgt? Daarover valt 
nu nog weinig te zeggen. Wat wel vaststaat 
is dat Commodore van een kleine schrijf- 
machine-fabrikant is uitgegroeid tot een 
onderneming waar geen enkele producent 
van huiscomputers meer omheen kan. Als 
de groei van de afgelopen jaren wordt 
voortgezet, kunnen ze daar in Amsterdam 
binnen de kortste keren opnieuw verhui- 
zen. B 
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AAE AE 

CONVERSIE 

VIC-20 EN CBM-64 
VERSTAAN ELKAAR BEST 

Het inwisselen van Vic-20 voor een CBM-64 lijkt een logische 

stap, maar programma’s zijn niet zo maar 'mee te nemen’. En 

omgekeerd geeft een specifiek 64-programma problemen op 

de Vic-20 van een vriend. Geen nood. De eigenzinnigheid van 

de Commodore-machines hoeft de uitwisselbaarheid van pro- 

gramma’s niet in de weg te staan. Chris Preston legt uit hoe 

dat kan. 

iets praat met niets,’ sprak de 
A man wat somber. Het was een 

door de wol geverfde computer- 
rot die zich de eerste Commodore PET 
nog kon herinneren. Hij had natuurlijk 
gelijk: naarmate de vooruitgang voort- 
schrijdt, wordt het steeds moeilijker het 
nieuwe apparaat met alle andere te laten 
‘praten’. Maar, hoort! Er is hoop: als de 
machines uit dezelfde stal komen, zoals 
bij de Commodore, zijn de problemen niet 
onoverkomelijk. 
In dit artikel laten we zien hoe program- 
ma’s van de Vic-20 op de Commodore 64 
gedraaid kunnen worden, en omgekeerd. 
Helaas kunnen we dat niet doen door een 
eenvoudige tabel te publiceren waarin 
staat hoe je POKE X,2 op de Vic veran- 
dert in POKE Y,2 op de 64. 

B Identiek, toch verschillend 
Veel van de Vic-20-functies zijn op de 
CBM-64 krachtiger en uitgebreider, waar- 
door ze helemaal anders werken. Toch 
zijn de twee machines verregaand iden- 
tiek. Een Basic-programma waarin geen 
PEEKs of POKEs staan, maakt een be- 
hoorlijke kans meteen op beide machines 
te kunnen draaien. Bij het grotere scherm 
van de 64 betekent dat natuurlijk wel dat 
het schermbeeld aan de nieuwe mogelijk- 
heden moet worden aangepast, maar dat 
vormt een snel op te lossen probleem. 
Wat te doen bij PEEK en POKE? Dat 
hangt af van wat de machine veron- 
dersteld wordt te doen. In geval van 
PEEK en POKE naar adressen kleiner dan 
1024 hoeft er niets veranderd te worden, 
want tot dat adres zien de geheugenkaar- 
ten van beide machines er hetzelfde uit. 
Uitzonderingen vormen de lokaties 0, 1 en 
2. Dat zijn de USR spronginstructies die 
op de 64 gebruikt worden voor de IO- 
poort. Die moeten veranderd worden door 
POKEs naar 784, 785 en 786. Ongebruikte 
lokaties op de 64 zijn 679-767,787,820-827 
en 1020-1023. 

EB Scherm- en kleurgeheugen 
Het Vic-scherm kan op twee verschillende 
plaatsen in het geheugen zitten, afhanke- 
lijk van de hoeveelheid geheugen dat aan- 
wezig is. Het is of 7680 (8191 voor stan- 
daardmachines) of 4069 (4607 voor Vic’s 
met geheugenuitbreiding). Ook het kleur- 
geheugen ligt tussen 38400 en 38911 voor 
de standaard-Vic. Bij uitbreiding van het 
geheugen, verhuist het naar 37888 tot 
38399. 
De 64 daarentegen heeft en houdt 64K. De 
scherm- en kleur-adressen liggen dus vast 
op 1024-2023 (scherm) en 55296-56295 

(kleur). Programma’s die deze geheugen- 
lokaties gebruiken, zetten waarschijnlijk 
direct tekens op het scherm en dat werkt 
bij de 64 niet door het grotere aantal te- 
kens op één regel. Gelukkig kunnen we de 
formule, waarmee we de plaats die we 
moeten gebruiken uitrekenen, gemakke- 
lijk aanpassen. Als voorbeeld: de listings 1 

Vli=7680 1 CH 58400 1 

0 FOR Y=ö TO 15 

FOKE VM+LO4Y#RA, 40 « 

FOKE CM+LO+tY#22,0 7 KEM 

NEXT 

Vli=1024 1 Ch=5526 

FOR Ye TO 15 

FOKE UVA+1O+Y#40,40 7 

FOKE CM+1O4Y#40,0 7 

NEXT 

REM FUT CHARACTER 

REM FUT CHARACTER 

en 2 laten een kort programmaatje zien 
dat een rijtje tekens zet op kolom tien van 
de Vic en van de 64, Let erop dat de waar- 
den opgeslagen in de variabelen VM en 
CM op regel 10 de kans geven de zaak aan 
te passen aan de voor de 64 totaal andere 
adressen. 
Het andere verschil vormt de 22 op regel 
30 en 40 van het Vic-programma om het 
aantal lettertekens op een regel naar 40 te 
brengen. De 64 brengt veertig lettertekens 
op een schermregel in tegenstelling tot de 
Vic, die er 22 heeft. Wel moet je uitkijken 
voor regels als de volgende: 100 IF X> 22 
THEN... of 100 IF X = 0 THEN X = 
22. Deze twee regels testen of iets de 
rechter- of linkerkant van het scherm 
heeft bereikt en‚ zoals in het voorbeeld- 
programma, moet 22 in 40 worden veran- 
derd, Het probleem is dat dit soort tests in 
een echt programma vaak heel moeilijk 
zijn te vinden. Je moet regel voor regel het 
hele programma door om ze overal waar 
zulk soort tests voorkomen te veranderen. 
Daarbij moet je er ook nog zeker van zijn 
dat elk statement wordt begrepen. 

ER Afbeeldingen overzetten 
Sommige Vic-programma’s veranderen 
bepaalde tekens om het makkelijk te ma- 
ken kleine vormen te tekenen. Een een- 
voudige PRINT-opdracht brengt die vor- 
men op het scherm. Deze stukjes kunnen 
het best helemaal herschreven worden 

REM SET ADDRESSES OF VIDEO AND SCREEN MEMORY 

IN VIDEO MEMORY 

SET CHARACTER (COLOUR 

: REK SET ADDRESSES OF VIDEO AND SCREEN MEMORY 

IN VIDEO MEMORY 

REN SET GHARACTER COLOUR 
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waarbij de sprite-mogelijkheden van de 
64 worden gebruikt. 
Voorlopig beperken we ons tot het bekij- 
ken hoe hi-res-programma’s voor de 64 
zijn aan te passen. Op de Vic moeten deze 
programma’s de video- en tekengeheugens 
vaak naar lage adressen in Ram verhuizen, 

waarna het hele videogeheugen met een 
speciale serie tekens wordt gevuld. Geluk- 
kig werkt de 64 in dit opzicht een stuk een- 
voudiger. Een simpele POKE zet de 64 in 
de zogenoemde bit map mode, de stand 
voor het afzonderlijk programmeren van 
de beeldpuntjes. Dan moet het ’character- 
generation’-adres veranderd worden — dit 
gedeelte dient om de grafische beelden op 
het scherm te zetten. Elke bit die je hierin 
zet produceert een puntje op het scherm 
op dezelfde manier als bij de Vic. Het vi- 
deogeheugen zorgt dan voor de kleurin- 
formatie. Het korte programma in listing 
3 demonstreert de gedachte. De subrou- 
tine op 1000 komt sterk overeen met de 
equivalente plotroutine op de Vic, maar is 
gewijzigd vanwege het afwijkende 64- 
scherm (320x200 beeldpuntjes). 

MB Geluid-programma’s omzetten 
Op de Vic waren de klank-generatoren on- 
derdeel van de Vic-chip, terwijl er op de 64 
een nieuwe chip zit die Sid heet (Sound In- 
terface Device). De noodzakelijke veran- 
deringen om geluidsprogramma’s om te 
zetten zijn als volgt samen te vatten: 

Vic 64 toepassing 
Adres Adres 

36874 54273 stem 1 freq. 

36875 54275 stem 2 freq. 

36876 54277 stem 3 freq. 

36878 bits 0-3 54296 bits 0-3 Volume 

Op de Sid-chip is elk van de frequentie- 
waarden een twee-byte getal dat tussen de 
0 en 65535 ligt in plaats van tussen 128 en 
255 zoals op de Vic. Daardoor wordt de 
toonhoogte veel verfijnder gestuurd wor- 
den. Bovendien is op de 64 de schaal van 
de drie stemmen gelijk, terwijl op de Vic 
de drie stemmen respectievelijk het lage, 
midden en hoge bereik geven. Door de 
hier getoonde POKEs te veranderen, PO- 
KE je de most significant bit’ van de fre- 
quentiewaarde en zet je de ’least signifi- 
cant’ op 0. Als aanvulling op de verander- 
de POKEs moet de Sid-chip geïnitialiseerd 
worden met de volgende korte routine. 
100 S = 54272 
110 FOR I = S TO S+24:REM INITIA- 
LISE SID CHIP 
120 POKE 1,0: NEXT 

130 POKE S+O:POKE S+6,255:REM 
SET ENVELOPE 
140 POKE S+24,15:REM SET VOLU- 
ME TO MAXIMUM 

ls dat eenmaal gebeurd, POKE dan 
S+4,17 om de toon aan te zetten en PO- 
KE S+4,0 om hem af te zetten. Dit in te- 
genstelling tot de Vic waar je een frequen- 
tie groter dan 128 in 36874, 36875 of 36876 
POKEt. 

Ml Lichtpen en spelpook 
De in de Vic-20 gebruikte Vic-chip ver- 
richt verschillende andere functies die de 
64 ook in huis heeft, maar die niet per de- 
finitie op zijn Vic II-chip zit. Er zijn overi- 
gens ook Vic-20-functies waarover de 64 
niet beschikt (zie afbeelding 4). Bij het 
aansturen van een printer van Basic uit 
met gebruik van de RS-232C-poort zijn al- 
le statements gewoon dezelfde, Het enige 
dat bij de 64 anders gaat, is de test die 

wordt uitgevoerd voor een CLOSE-state- 
ment (om er zeker van te zijn dat alle te- 
kens zijn overgezonden). Op de Vic zeg- 
gen we: 
100 IF(ST =0) AND (PEEK(37151) AND 
64) THEN 100 

110 CLOSE 2 
Op de 64 moeten we dit vervangen door: 
100 IF (ST =0) AND (PEEK(637)AND 1) 
THEN 100 

110 CLOSE 2 

MODE-WISSELING 

FOKE 56,6430CLR 2 REM LOWER 

) FOKE B67/6,150 1 REM SET 

} FUKE SILAR,Z4 za REM SET 

FOKE BARENDS ze KEM SET 

BAz24576 2 REM 

FOR TeBA TO BA#7999 sz 

SET 

70 FOKE 1,0 1 NEXT 

80 FOR I=17408 TO 18407 1 

90 POKE 1,3 z NEXT 

100 REM DEMONSTRATTON OF 

110 FOR 120 TO 100 3 VeX 3 

1000 BI = 7 = (X AND 7) 

1010 BY = BA + ZROKINT(Y/G) + 

1020 POKE BY,PEEKCRY) OR 24RT 

1050 KETURN 

ADRES VIC 
36864 

ADRES 64 

venster op hetscherm 
36865 

op het scherm 
36866 Aantal kolommen 
36867 

36870 
36871 
36872 

53267 
53268 

TOR 

U Ebert 1 

BABE OF 

REM CLEAR HIEGH=RES AREA 

GOSUR 1000 1 

SRINTOA/G) + 

OE MEMORY 

TÛ ADDRESS LAOOO-EZEEF 

VIDEO AND CHARACTER MEMORY ADDRESSES 

BIT MAF MODE 

BIT MAF AREA 

REM SET COLOUR 

HIGH RESCLUTION PLOTTING 

NEXT 5 END 

CY AND 7) 

GEBRUIK 
Horizontale positie van het 

(niet beschikbaar op 64) 
Verticale positie van het venster 

(niet beschikbaar op 64) 
(miet op 64) 

Aantal rijen en omschakeling 
van 8 x 8 naar 16 x 8-scherm (niet op 64) 

X-positie van lichtpen 
Y-positie van lichtpen 

Spelknoppen, de spelknoppen kunnen niet met succes in Basic 
worden uitgelezen. In de ”’Programmer’s reference guide”’ staat 
een assembler-routine om de spelknoppen uit te lezen. 

36879 
bits4-7 
36879 
bits0-3 

53281 

53280 

Achtergrondskleuren 

Randkleuren 
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a oe 

Uiterlijk verschilt de C-16 niet 

spectaculair van de Vic-20. Maar 

het gaat om een volslagen ander 

apparaat. 



ennn 

De Plus/4 van buiten en van bin- 

nen. Bedoeld voor de veeleisen- 

de thuis-computeraar. 

C-16 EN PLUS/4 

COMMODORE'S 
NIEUWSTE 
TELGEN 

Al sinds vorig voorjaar circuleerden geruchten over nieuwe 

Commodore computers, maar de opvolger van de Vic-20 is er 

nu echt. Hij heet C-16 en is op de Firato, eind augustus, 

officieel geïntroduceerd. Tegelijk met de C-16 introduceert 

Commodore ook een nieuwe computer in de prijsklasse even 

boven de duizend gulden, de Plus/4. Jan Jacobs speelde er 
als eerste mee. 

ommodore verkoopt naar eigen 
zeggen meer microcomputers per 
maand dan welke andere fabri- 

kant ook. Die stelling laten wij voor reke- 
ning van Commodore zelf, maar het is wel 

duidelijk dat de Vic-20 en de CBM-64 we- 
reldwijd bezien enorme best-sellers zijn, 
die in gigantische aantallen over de toon- 
banken gaan. Het bedrijf vaart hier dan 
ook wel bij, ondanks de moeilijkheid dat 
men niet aan de zich explosief ontwikke- 
lende vraag kan voldoen. Er zijn echter 
lastiger problemen denkbaar voor een on- 
derneming. 
Hoewel het nu uitstekend gaat met Com- 
modore, moet ook dit bedrijf de blik op 
de toekomst gericht houden. Het basis- 
ontwerp van de Vic-20 stamt uit 1980, en 
volgens microcomputer-maatstaven is het 

niet oneerbiedig om bijna al van ’antiek’ 
te spreken. De machine loopt nu nog uit- 
stekend, maar insiders wachten al geruime 
tijd op de aankondiging van de opvolger 
voor de Vic-20. Het zou vanzelfsprekend 

moeten gaan om een laaggeprijsde micro 
(onder de 500 gulden), waarmee beginnen- 
de gebruikers een verantwoorde en betaal- 
bare eerste stap op het computerpad zou- 
den kunnen nemen. 
De opvolger van de Vic-20 heet C-16. Te- 
gelijk met de C-16 introduceert Commo- 
dore ook een andere nieuwe computer in 
de prijsklasse even boven de duizend gul- 
den, de Plus/4. Commodore ziet de 
Plus/4 als een aanvulling op de wat duur- 
dere computers, maar nog niet direct als 
de opvolger van de CBM-64. 
Het ontwerpen en produceren van een op- 
volger voor een zo succesvolle machine als 
de Vic-20, waarvan er wereldwijd miljoe- 
nen verkocht zijn, moet voor een onderne- 

ming een grote druk betekenen. Wie ga- 
randeert immers dat het succes nog eens 
kan worden herhaald? In het geval van de 
C-16 heeft Commodore in ieder geval 
goed het sterke punt van de Vic-20 in het 
oog gehouden: geef de consument een 
hoop computer voor weinig geld. El 

C16: VEEL MICRO 
VOOR 500 GULDEN 

iterlijk verschilt de C-16 niet spec- 
UW taculair van de Vic-20. Dezelfde 

bekende behuizing met royaal 
toetsenbord bleef bewaard, de C-16 is ech- 
ter mat-zwart van kleur. Ook het toetsen- 
bord werd aangepast; de toetsen van de C- 
16 zijn licht van kleur met donkere inge- 
graveerde tekens. De aanslag is ook iets 
anders dan bij de Vic-20. 
De specificaties maken duidelijk dat het 
bij de C-16 om een volslagen ander appa- 
raat gaat. Het eerste dat opvalt is het gro- 
tere beeldformaat, en dat er veertig tekens 
op het scherm gaan. Ten opzichte van de 
22 tekens van Vic-20 een hele verbetering. 

Ook het Ram-geheugen in de standaard- 
uitvoering ging van 5K op de Vic-20 naar 
16K (12K vrij te gebruiken) op de C-16. 
Verreweg de spectaculairste verandering is 
echter de vervanging van Commodore Ba- 
sic door een spiksplinternieuwe versie 35, 
die meer dan 75 nieuwe commando’s biedt. 

BASIC 
Nadat de eerste indrukken van de machine 
verwerkt zijn, kom je tot de conclusie dat 
een vergelijking tussen de C-16 en de Vic- 
20 eigenlijk zinloos is, omdat beide com- 
puters zo fundamenteel anders zijn. De C- 
16 wordt meer recht gedaan met een be- 
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schrijving die zich niet richt op de verschil- 
len tussen.beide machines, maar op de 
unieke eigenschappen van de nieuwe com- 
puter. ä 
Zoals gezegd heeft Commodore de bezem 
flink door Basic gehaald, en dat was ook 
wel nodig. Zaken als grafische en geluids- 
commando’s en programmastructuren als 
DO-WHILE-lussen zijn tegenwoordig 
standaard op veel micro’s te vinden. Voor 
een computer van rond de 500 gulden is 
het Basic van de C-16 echter toch verbluf- 
fend uitgebreid. Ook de scherm-editor, 
die het opmaken van programma’s op het 
beeldscherm bestuurt, heeft er nieuwe 
functies bijgekregen. 
De scherm-editor van de Vic-20 en de 
CBM-64 was al een genoegen om mee te 
werken en liet die van veel duurdere ma- 
chines riant achter zich. Met de nieuwe 
functies, zoals snellere cursor-verplaatsin- 
gen en automatisch invoegen, mag de edi- 
tor van de C-16 met recht een snoepje 
worden genoemd dat beginnende pro- 
grammeurs veel genoegen zal geven. 
De nieuwe opmaak-functies worden door 
middel van een escape-toets aangeroepen. 
Escape-D verwijdert een programmaregel, 
Escape-I voegt een regel tussen, Escape-W 
rolt het hele scherm een regel omlaag; en 
zo zijn er achttien nieuwe functies bijge- 
komen. Met vier toetsaanslagen wordt een 
zogeheten venster op het beeldscherm ge- 
maakt, precies zo groot als de gebruiker 
het wil hebben. In dat venster, waarvan er 
meer op het scherm mogelijk zijn, kunnen 
teksten en programma’s onafhankelijk 
van elkaar omhoog en omlaag worden ge- 
rolt. Heel mooi gedaan van Commodore. 
De C-16 voorziet in een stand voor ver- 
fijnde beelden (HIRES-mode), met grafi- 
sche afbeeldingen tot een oplossend ver- 
mogen van 320x200 beeldpunten, eventu- 
eel ook nog met een gedeelte van het 
scherm voor tekst gereserveerd. Het Basic- 
commando GRAPHIC brengt de C-16 in 
de verschillende grafische mogelijkheden. 
Daarna kan met BOX een rechthoek wor- 
den getekend (al dan niet ingekleurd), met 
CIRCLE een ellips of cirkel en met 
DRAW een lijn tussen twee punten. Met 
RDOT (x) en RDOT (y) wordt de positie 
van de zogeheten pixel-cursor (een cursor 
per beeldpunt) opgevraagd, en met LO- 
CATE x,y verhuist de pixel-cursor naar 
een plaats op het scherm. Het ‘grafisch 
Basic-commando SSHAPE bergt een te- 
kening in een string op binnen een zelf te 
bepalen rechthoek op het scherm. GSHA- 
PE maakt die rechthoek dan weer op een 
andere plaats op het beeldscherm zicht- 
baar. De grafische commando’s zijn ver- 
want met die van Simon’s Basic, de beken- 
de Basic-uitbreiding voor oudere Commo- 
dore-machines. 
Voor al te omvangrijke HIRES grafische 
programma’s komt de gebruiker waar- 

schijnlijk wel snel in geheugennood. Het 
12K Ram-geheugen dat de gebruiker stan- 
daard tot zijn beschikking staat slinkt al 
naar 4K bij gebruik van een compleet 
HIRES-beeld; dat vraagt immers 8K ge- 
heugenruimte. Geheugenuitbreiding is 
voor zulke toepassingen dus onontbeerlijk. 
C-16 Basic beschikt over commando’s om 
gemakkelijk met de twee toongeneratoren 

van de computer te manipuleren. Met 
SOUND1,440,1 hoor je een A toon gedu- 
rende 1 seconde. Andere handige pro- 
grammeerhulpen in Basic zijn AUTO (au- 
tomatisch regelnummers ophogen), RE- 
NUMBER (voor het hernummeren van 
programmaregels), DELETE (verwijdert 
programmaregels) en uitgebreide moge- 
lijkheden om met foutmeldingen om te 
gaan. De C-16 heeft naast Basic ook nog 
een machinetaal-monitor in Rom, waar- 

mee met gebruikmaking van Assembler- 
commando’s eenvoudige machinetaalpro- 
gramma’s zijn in te voeren en registers zijn 
te bekijken. 

PROGRAMMATUUR 
Met de standaard geleverde systeem- 
programmatuur zit het in ieder geval goed. 
Commodore laat wat dit betreft veel duur- 
dere computers achter zich met de C-16. 
Voor het test-exemplaar dat wij bekeken, 
was nog geen andere programmatuur be- 
schikbaar. Behoudens een demo die de 
mogelijkheden van de C-16 verduidelijkte. 
Daarover kan ik dus nog niets melden. 

TOETSENBORD 
De machine is in eerste indruk prettig om 
mee te werken. Het toetsenbord ziet er 
overzichtelijk uit en voelt voor een micro 
uit deze prijsklasse buitengewoon goed 
aan. In tegenstelling tot de CBM-64 en de 
Vic-20 heeft de C-16 vier gescheiden toet- 
sen voor de besturing van de cursor rechts 
bovenin het toetsenbord; een duidelijke 
vooruitgang. De vier functietoetsen (acht 
functies) zijn al geprogrammeerd bij het 
aanzetten van de machine, maar zijn door 

de gebruiker opnieuw te programmeren. 
Standaard staan bevelen ter beschikking 
als LIST, RUN, DSAVE, DLOAD en DI- 
RECTORY (voor de diskdrive), met één 
enkele aanslag uit te voeren. Al met al lijkt 
de C-16 een aanzienlijk prettiger machine 
om mee te werken dan de Vic-20. 

AANSLUITINGEN 
De C-16 beschikt over de gebruikelijke 
koppelingen voor cassetterecorder, moni- 

De C-16 startklaar. Aan de achter- 
kant aansluitingen voor cassette- 

recorder, monitor of tv en spelknup- 
pels, plus seriële bus. 

tor of normaal televisietoestel en spel- 
knuppels. Ook is de seriële bus aanwezig 
die Commodore gebruikt voor het aan- 
sluiten van randapparaten. Op die bus 
past geen randapparatuur van andere fa- 
brikanten; een Commodore-traditie die de 
C-16 niet doorbreekt. Wel voorziet deze 
nieuwe machine, en dat is nieuw, in de 
mogelijkheid via de uitbreidings-steker 
rechtstreeks een diskdrive aan te sluiten, 
die aanzienlijk sneller werkt dan de be- 
staande C1541. 
De vraag lijkt gerechtvaardigd of gebrui- 
kers van micro’s in deze prijsklasse be- 
hoefte hebben aan een snelle schijf met 
een grote capaciteit. Waarschijnlijk zal de 
‘oude’, maar zeer aantrekkelijk geprijsde 
C1541 drive in veel gevallen prima vol- 
doen. Bovendien duurt het volgens Com- 
modore nog wel even voordat de nieuwe 
snelle drives hier in Nederlannd uitkomen. 
Bij een eerste beschouwing lijkt de C-16 
wat sneller te werken dan de CBM-64. De 
gebruikte processor, de 7501, draait maxi- 
maal op 1.8 MHz. 

CONCLUSIE C-16 
Alleen test- of toepassingsprogramma’s 
geven een objectief beeld van C-16’s snel- 
heid. De verwerkingssnelheid moet dan 
wel bekeken worden in de juiste context: 
het gaat om een hobby-machine van 500 
gulden. Voor zakelijke toepassingen, 
waarbij het wel echt op snelheid aankomt, 

is de C-16 niet geschikt. 
Als eerste computer voor de gebruiker met 
een bescheiden budget lijkt de C-16 even- 
wel weer een schot in de roos. In vergelij- 
king met concurrenten als de Atari 
600XL, de Sinclair Spectrum, de goedko- 
pe Tandy’s en de Sord MS biedt Commo- 
dore voor 500 gulden heel veel computer. 
Vooral wanneer er eenmaal genoeg soft- 
ware op de markt komt voor de C-16 gaat 
de machine een goede toekomst tegemoet. 
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PLUS/4: VOOR DE GEVORDERDE 
THUISCOMPUTERAAR 

et de Plus/4 mikt Commodore 
Bui duidelijk op de wat veeleisender 

gebruiker met een ruimer budget. 
De machine gaat waarschijnlijk meer dan 
twee keer zoveel kosten als de C-16. 
De Plus/4 heeft als eerste produkt van 
Commodore een compleet nieuwe vorm- 
geving gekregen, die de fabriek zelf om- 
schrijft als ’the look of the future’. Prin- 
ters, diskdrives en andere randapparatuur 
krijgen een aansluitende vormgeving. 
De Plus/4, een slanke zwarte machine, 
oogt aanzienlijk kleiner dan de eenheids- 
kast van de Vic-20, CBM-64 en C-16. Het 
toetsenbord is ietwat hol en de toetsen zijn 
lichtgekleurd met zwarte opdruk. Wat on- 
middellijk opvalt: de vier cursortoetsen, 
vormgegeven als pijltjes die corresponde- 
ren met de cursorrichting. Boven de nor- 
male toetsen bevinden zich nog vier vrij 
programmeerbare functietoetsen. De 
krachtige Basic-versie 3.5 is ook standaard 
ingebouwd in de Rom. De C-16 en de 
Plus/4 hebben ook dezelfde processor, de 
7501 van MOS-Technology, de eigen 
chips-maker van Commodore. De 7501 
stamt af van de bekende 6502 processor 
waarmee de allereerste Commodore-pro- 
dukten waren uitgerust. 

GEHEUGEN 
De Plus/4 levert geen overvloedige geheu- 
gencapaciteit: 64K Ram waarvan maar 

De Plus/4 verschaft aan de achter- 

kant, behalve dezelfde aansluitingen 
als de C16, ook een zogenoemde ge- 

bruikersbus. 

RR heten abeel 
batokakdokefehehutbdd 
Shehab 

liefst 6OK vrij door de programmeur te ge- 
bruiken. De CBM-64 heeft weliswaar ook 
een Ram-geheugen van 64K, maar de Ba- 
sic-vertaler en het besturings-systeem 
snoepen daar zo’n 26K af, zodat de ge- 
bruiker onder normale omstandigheden 
38K Ram kan gebruiken. Het standaard 
32K Rom bevat het besturingssysteem, de 
Basic-vertaler en een machinetaal-monitor 
met een beperkte Assembler. 

RANDAPPARATUUR 
Het onderbrengen van het schijf- 
besturingssysteem in de Rom van de com- 
puter is nieuw voor de goedkopere Com- 
modore computers. De diskdrive C1541, 
het enige verkrijgbare type voor de CBM- 
64 en de Vic-20, heeft dat besturings- 
systeem zelf in 16K Rom opgeslagen. De 
nieuwere, snelle drives die voor de Plus/4 
en de C-16 over enige tijd op de markt ko- 
men, werken dan ook fundamenteel an- 
ders dan de C1541, namelijk parallel via 
de uitbreidings-bus, in plaats van serieel 
via de Commodore-bus. 
Beide typen schijfeenheid kunnen overi- 
gens op de C-16 en de Plus/4 worden aan- 
gesloten. Een belangrijke optie die de 
Plus/4 van de C-16 onderscheidt, is de 
mogelijkheid naast het standaard 32K 
Rom-gedeelte nog eens 32K Rom extra bij 
te plaatsen voor toepassings-software, die 
dan direct na het opstarten van de machi- 
ne aanwezig is. 

PROGRAMMATUUR 
Commodore Nederland gaat de Plus/4 le- 
veren met maximaal vier ingebouwde soft- 
ware-pakketten; welke dat worden weet 
men echter nog niet zeker. De testmachine 
die we mochten bekijken, had in ieder ge- 
val nog geen ingebouwde software, dus 
ook hiervoor geldt: meer in een volgend 
nummer. 
Een snelle rekensom leert dat de Plus/4 
met extra Rom ingebouwd en de 64K stan- 
daard Ram in totaal 128K geheugen levert. 
In principe kan een 8-bit processor als de 
7501 maar 64K geheugen aan, maar dit eu- 
vel ondervangt de Plus/4 door gebruik te 
maken van, wat in vaktaal heet, ’bank- 
switching’. Hierbij is het geheugen onder- 
verdeeld in ’blokken’ van 64K, waarnaar 
de processor onder controle van het bestu- 
rings-systeem kan kijken. De computer 
werkt echter maar in één blok tegelijk. Bl 

CONCLUSIE PLUS/4 
Commodore ziet de Plus/4 als een machi- 
ne voor bescheiden, zakelijke toepassin- 
gen. De styling-afdeling van de onderne- 

ming heeft er echter voor gezorgd dat de 
C-16 er ’zakelijker’ uitziet dan de Plus/4, 
die typisch als een huiscomputer oogt. Het 
aantal van veertig tekens per regel bete- 
kent voor toepassingen als tekstverwer- 
king en boekhouding een hinderlijke be- 
perking. Daarnaast is de C1541 diskdrive 
van Commodore, die ideale prijs/presta- 
tieverhouding levert voor huisgebruik, 
echt te langzaam voor de meeste zakelijke 
toepassingen. 
De nieuwe generatie Commodore-drives, 
zoals de SFS 481, gaan dit bezwaar welis- 
waar wegnemen, maar toch maakt ook 
dat van de Plus/4 nog geen ideale zaken- 
machine. Voor de gevorderde huiscompu- 
teraar is het echter een mooie machine, 
met veel mogelijkheden. Commodore 
heeft al toegezegd met een uitgebreide lijn 
software voor zowel de C-16 als de Plus/4 
te zullen uitkomen, en daar is het wachten 
voorlopig op. 

SLOTVERGELIJKING 
Afgezien van het flink forsere werkge- 
heugen biedt de Plus/4 qua hardware 
niet eens zoveel meer dan C-16. De gra- 
fische resolutie (320x200 beeldpunten) is 
gelijk, de Plus/4 beschikt ook over twee 
toongeneratoren en heeft evenals de C- 
16 128 kleurtinten; 16 kleuren met elk 

acht helderheidsniveau’s. De Plus/4 
kent wel een handige voorziening die bij 
de C-16 is vervallen: de gebruikers-bus. 
Hiermee zijn tal van interessante uibrei- 
dingen te verwezenlijken, zoals een RS- 
232C-koppeling. 
De machines kunnen nog zo mooi zijn, 
zonder goede software heb je er weinig 
aan. Gezien het succes van de Vic-20 en 
de Commodore 64 mag je verwachten 
dat er snel veel programmatuur te koop 
is voor de nieuwe modellen. 
Bij een vergelijking tussen de Plus/4 en 
de C-16, komt de laatsgenoemde micro 
in eerste instantie als sterkste nieuwe 
troef van Commodore uit de bus. De C- 
16 zal in de directiekamers van concur- 
renten waarschijnlijk bleke gezichten 
opleveren, want er zijn maar weinig ma- 
chines die voor rond de 500 gulden de 
beginnende gebruiker zoveel bieden. 
De Plus/4 is ook een fraaie computer, 
maar voor rond de twaalfhonderd gul- 
den mag je tegenwoordig wel wat ver- 
wachten. Micro’s als de Newbrain, En- 
terprise, Memotech MTX en Sharp MZ- 
721 hebben ook heel wat in hun mars. 
De vier softwarepakketten die in Rom 
bij de Plus/4 worden geleverd kunnen 
natuurlijk de machine extra aantrekke- 
lijk maken. 
De eerste indruk van beide nieuwe mi- 

cro’s is, met het noodzakelijke voorbe- 
houd voor de software, duidelijk posi- 
tief. Commodore laat met de C-16 en de 
Plus/4 zien dat we van dit bedrijf nog 
veel kunnen verwachten. Bl 
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Kasper Boon 

IS chrijven is een hobby voor 
me. Dat wil ik uitdrukkelijk 

stellen. Ik doe het dan ook 
voornamelijk in mijn vakanties,” 
natuurkundige Kasper Boon. 
Het mag een hobby zijn, de resultaten 
kunnen een professionele schrijver jaloers 
maken. Boon zag zijn werk zelfs in de Ne- 
derlandse boeken-top-tien geplaatst. In de 
Verenigde Staten liggen de boekjes, die hij 
samen met Alex Pelsmaeker en studenten 
van de TH in Twente maakt, in elke com- 
puterzaak. En zijn boekjes met program- 
ma’s voor veel verkochte machines zijn 
daar razend populair. 
Boon is natuurkundige en als zodanig 
werkte hij als wetenschappelijk medewer- 
ker aan de TH in Twente. Daar was hij 
vooral bezig met het via computers in 
beeld brengen van spieren en spierwer- 
king. Elektro-myografie heet dat officieel. 
De computers begonnen hem te fas- 
cineren. Hij ontwikkelde zich tot informa- 
ticus en schrijver van speel-, werk- en leer- 
boeken. Hij is inmiddels ook hoogleraar 
informatie-technologie aan de Open Uni- 
versiteit. 

zegt de 

EB Hal Renko & Sam Edwards 
Toch zijn er maar erg weinig computeren- 
de wereldburgers die ooit van ene Kasper 
Boon uit Nederland hebben gehoord. Be- 
halve op de boeken met professionele pro- 
grammatuur, zoals die voor de HX-20 en 
nu voor de Commodore 64 zijn versche- 
nen en op de leerboeken, staat zijn naam 
niet op de omslag. In de Verenigde Staten 
en op de vertalingen van de Amerikaanse 
boeken staan de namen Hal Renko en 
Sam Edwards als auteur vermeld, in plaats 
van Kasper Boon en Alex Pelsmaeker. Op 
de Nederlandse boeken prijkt de naam Al- 
bert Sickler. Kasper Boon is dus een onbe- 
kende auteur van bekende boeken. 
Als je hem vraagt hoe het allemaal zo is 
gekomen komt er een licht verbaasde uit- 
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De Professionele Programma- 

tuur voor de Commodore 64 

staat nog niet in rijen bij de 

computershops op de plan- 

ken. Maar het boek met de- 

zelfde naam van dr. ir. K.L. 

Boon en ir. A.R.Th. Pelsmae- 

ker, waaruit we hier wat pro- 

gramma’s publiceren, belooft 

een bestseller te worden. 

drukking op zijn gezicht. Hij weet het niet 

goed. ”’Ik had twee boekjes gemaakt en 
toen kwamen die Amerikanen. Ze wilden 
er meer. Het groeit gewoon. Vooral de af- 
gelopen tijd zijn er wel eens ogenblikken 
geweest dat ik dacht: dit lijkt niet meer op 
een hobby, dit is werk. Ik had ook wel 
kunnen kiezen voor een schrijversloop- 
baan. Maar ik vond dat het een hobby 
moest blijven. Dat is ook een van de rede- 
nen dat ik onder pseudoniemen schrijf. 
Dat publicistische heeft niets met mijn 
werk te maken.” 
Op de TH trof hij Alex Pelsmaeker, een 
ambitieus ingenieur die een automatise- 
ringsbureau had opgezet en die ook wel 
wat zag in het uitgeversvak. Alex werd met 
Omikron Kaspers uitgever en mede-au- 
teur. De programma’s voor de boeken ko- 
men voor een deel ook uit TH-kringen. 
Inmiddels zijn er al zo’n twaalf Hal Ren- 
ko/Sam Edwards boekjes in de VS ver- 
schenen die dan ook meestal vrij snel in 
Nederland op de markt worden gebracht. 
De Sickler-boekjes die bij Kluwer worden 
uitgegeven zijn in Nederland eveneens vrij 
populair. Frankrijk en Duitsland zijn in- 
middels gevolgd. 

WM Primeur op HCC-dagen 
Zojuist is er een uitgave met zakelijke pro- 
gramma’s voor de Commodore 64 ver- 
schenen en binnenkort, tijdens de HCC- 
dagen, krijgt Nederland de primeur van 
een nieuw uniek Kasper Boon initiatief, 
In opdracht van de Amerikaanse uitge- 
ver Addison-Wesley maakten Boon en 
Pelsmaeker een unieke reeks spellen. ”’Je 
reactie is misschien ’wat simpel!’” zegt 
Kasper Boon met de blik in zijn ogen van 
een kersverse, trotse vader. Achteraf 
kun je dat makkelijk zeggen. Het is uniek 
en echt helemaal nieuw. Moet je voorstel- 

Alex Pelsmaeker 

len, een prachtig boek: ’Arendarvon Cast- 
le’ staat er op de omslag. Kijk, hier is een 
plakproef.”” Dat sla je dan open en je ziet 
een prachtig uitgevoerd dossier in boek- 
vorm. Een journalist raakt geïnteresseerd 
in het kasteel, Hij heeft er een volledig 
dossier van aangelegd met knipsels, kaar- 
tjes en afbeeldingen. Het is een genoegen 
het prachtige boek door te bladeren. Ach- 
terin staat een computerprogramma in een 
code. Die moet worden ingetikt. Waar tik- 
fouten worden gemaakt, waarschuwt de 
computer. Daarna kan het avonturenspel 
beginnen, U staat voor de deur van Aren- 
darvon Castle. 
Het aardige is dat de computer niet alleen 
regelmatig naar het boek verwijst, maar 
dat het spel zonder het boek nauwelijks 
gespeeld kan worden. Er zitten allerlei 
clues verwerkt in tekeningen, kaartjes en 
tekst. Nog dit jaar komt het spel ook op 
cassette en schijf. 
’The Antagonist’ speelt zich af in de insek- 
tenwereld. Eigenlijk een soort variant op 
’Erik, of het klein insectenboek’ van God- 
fried Bomans. 
‘The seventh generation’ is een science 
fiction-spel, waarbij een bevolkingsgroep 
van alles over de voorgaande generaties te 
weten komt. 
De programmatuur voor de spellen is door 
een team onder leiding van Alex Pelsmae- 
ker gemaakt. Kasper Boon leverde het 
idee voor ’The Antagonist’ en schreef de 
teksten voor de boeken. Het idee voor 
’Het geheim van Arendarvon Castle’ 
kwam van Arend Rensink. Hermi Her- 
mens zorgde voor ’The Antagonist’ en 
Hans Riesebos nam ’The seventh genera- 
tion’ voor zijn rekening. De Amerikaanse 

uitgever vermeldt op de omslag ’Hal 
Renko and Sam Edwards’. 

Ml Ook het onderwijs 
Kasper Boon: ’”’Het idee voor die spellen 
viel me ineens in tijdens een gesprek met 



Addison-Wesley, de Amerikaanse uitge- 
ver. Toen die enthousiast op het idee rea- 
geerde, besloten we die spellen meteen 
maar te maken. Je mag het rustig weten, 
ik word weer helemaal enthousiast als ik er 
zo over praat. We denken overigens weer 
aan nieuwe projecten met als uitgangspunt 
de spellen die we nu maken. Zoiets moet 
ook in een lessituatie kunnen worden ge- 
past. Het lesboek bevat de kennis en in sa- 
menwerking met de computer test een 
leerling dan op speelse wijze of hij de be- 
handelde stof door heeft. Voor het onder- 
wijs betekent dat een extra hulpmiddel. 
Je maakt er dus geen docent werkloos 
mee.” 

B’ Computer blijft een bitjesmolen’’ 
Als het over onderwijs gaat, raken we ken- 
nelijk een gevoelige snaar. ’’Ja, onderwijs 
in en met computers interesseert me bo- 
venmatig. Ik heb voor het middelbaar on- 
derwijs een leerboek gemaakt over infor- 
matica. En nu ben ik volop bezig voor de 

BEPALEN VAN 
PERIODIEK BEDRAG 
Dit programma maakt deel uit van een 
serie van zeven, geschikt om zeer uiteen- 
lopende berekeningen uit te voeren op 
financieel gebied. De programma’s heb- 
‘ben dezelfde formule als uitgangspunt, 
namelijk: on 
EW = Dn X A tin 

iet EW = eindwaarde. 
‚CW = beginwaarde (constante waar- 
de) 

== peruage Grentepercentage/100) 
= looptijd | 

Het programma hiernaast geeft een pe- 
riodiek bedrag bij een gegeven eind- 

‘E waarde, 

ME Voorbeeld: 
Ken student wil precies. f- 6000 sparen. 
We gaan uit van een studieduur van vier 
jaar (48 maanden). De vraag is nu hoe 
groot de maandelijkse inleg moet zijn. 

Gewenst eindbedrag: f 00 
Aantal perioden: 48 a 
Rente per jaar: 6% 
Perioden per jaar: 12 ; 
Periodiek bedrag: f 110, n 
Ontvangen rente: f 685 

Open Universiteit een lesprogramma op te 
stellen. 
Het onbegrip over computers is groot. 
Kunstmatige intelligentie hoor je dan en in 
de populaire pers wordt er ook zo over ge- 
schreven. De mensen veronderstellen dat 
computers nu plotseling kunnen denken. 
En dan zit je met het probleem: hoe breng 
je over dat kunstmatige intelligentie niet 
méér inhoudt dan de gebruiker door mid- 
del van programmeertruukjes de indruk te 
geven dat hij niet met een oerstom appa- 
raat te maken heeft? Ik laat wel eens men- 
sen een kunstmatig intelligent programma 
zien. Daar zijn ze vaak van onder de in- 
druk en dan vertel ik ze hoe dat program- 
ma in elkaar zit. Soms worden ze bijna 
kwaad en zeggen ’dat is een rottruukje’. 
En dat is het ook, Kunstmatige intelligen- 
tie: een hulpmiddel om een menselijker 
aandoend programma te maken. Maar die 
machine wordt er niet menselijker door. 
Het is en blijft een bitjes-molen, een ma- 
chine die schakelt. Nu zijn programmeurs 

Programma: 

er langzamerhand aan toe via computers 
met grote geheugens die razendsnel wer- 
ken lange programma’s te maken waar 
leervermogen-truukjes en begrip-grapjes 
zijn ingebouwd. Op die manier wordt de 
gebruiker niet meer geïrriteerd door het 
intens stomme gedrag van een computer, 
die je vertelt dat hij iets niet kan vinden. 
Bijvoorbeeld als je de beginletter van een 
naam niet met een hoofdletter maar met 
een onderkastletter hebt ingetikt. Ik kan 
dat nu wel zo zeggen, maar verschrikkelijk 
veel mensen kunnen dat gewóon niet be- 
grijpen.” 
Boon kijkt wat wanhopig. Dan schakelt 
hij ineens op een ander onderwerp over. 
”Mijn huidige werk en mijn hobby heb- 
ben nu meer raakvlakken dan vroeger, 
realiseer ik me nu. Hoe het ook zij, ik zit 
nog vol met plannen en er is binnenkort 
weer een hele vakantie.” 
Of het een vruchtbare vakantie wordt dat 
kunnen we volgend jaar in de boekhandel 
zien. Bl 

18 REM ##k BEREKENT PERIODIEK TE STORTEN #44 
29 REM Hi BIJ GEGEVEN GELENST EINDBEIRG Hi 
30 REM #k IHWOER GEGEVENS #4 
4d GOSUE 104 
50 REM #& BEREKENING ## 
EA GOSUB 274 
70 REM #k UITVOER #4 
88 GOSUB 384 
GA EMD 
148 REM Hi INVOER #4 
110 PRINT" 
128 PRINT" 
134 
144 
154 
162 
174 
184 
190 
209 
210 
229 
230 
24 
259 
264 
270 
233 
290 
300 
319 
324 
333 
340 
359 

‘369 
370 
380 
399 
434 
419 

IHPIT EM 

PRINT'A AANTAL FERIODEM 
INPUT N 
PRIMT!"P) AANTAL PERIODEN 
PRINT" RENTE FER JAAR 
INPIJT R 
PRIMT!T] REHTE PER JAAR 

IMPIJT P 

RETURH 
REM ## BEREKENIHG #% 
I=C1+R/18DI MILAPD 
F=0 
FOR T=i TO M 
F=F4C1 ATD 
HEXT T 
PB=EUZF 
OI=EN=CHRPBD 
PE=INTPB#109)/100 
OI=INTCOIK1002/100 
RETURN 
REM #k UITVOER 4% 
PRINT" PERIODIEK BEDRAG 
ERIMT"M ONTVANGEN REHTE 
RETIJRH 

PRIHT" MM GEWENST EINMDBEDRAG 

PRIHT!T] GEWENST EIMDBEDRAG 

Cat 

PRIHT!"M PERIODEN PER JAAR 

PRINT! PERIODEN PER JAAR 
PRINTYRM EVEM GEDULD AUB." 

KRK BEPALING PERIODIEK #44" 
KKKK TE STORTEN BEDRAG, dh 

FL. #3 

FL. "sEM 
In 

’ 

vs 

REM # PERIODIEK BEDRAG # 
REM #& OHT, RENTE # 

TPB 
Dr OE 5 eg 



Programma: 

18 REM Wk INTEGREREN ### 
20 KS=PEEK(53231) : REM # KLEUR VAN HET SCHERM # 
30 KL=PEEK£646) : REM # KLEUR VAM DE LETTERS # 
48 PRINT" HK INTEGREREN Hier” 
50 REM # LEES DE TE INTEGREREN FUMCTIE IN % 
E80 INPUT" FIJNCTIE"; FS 
70 POKE 646,KS : PRINT"@MOB DEF FH"F$ : PRINT"GOT 
Ci SATIN” 
8Q POKE 631,13 : POKE 632,13 : POKE 198,2 : POKE 
646,KL : EHD 
B DEF FNFCXD=R124SINCHD 
108 IMPUT":TT] ONDERGRENS "; #6 
119 INPUT"M BOVENGRENS "#4 
126 INPIJT" TOLERANTIE ";EPS 
130 MAXFOLIT=180KEFS/AES(KH4-K0) 
140 FO=FNFXKB) : F4=FHFCH4) : F2=FNFCCHO+X4/2) 
150 DIM AC760,9) : J=B : S1=0 
168 GOSUB 239 
170 IF JC?6 THEN zoa 
186 PRINT"YM DE GEWENSTE TOLERANTIE KAM NIET 

BEREIKT WORDEN. 
198 GOTO 218 
290 PRINT"XM DE INTEGRAAL 18 :";8/12 
219 PRINT" M' 
223 END 
230 REM ##% BEREKEN INTEGRAAL OP INTERVAL XO TOT X 
4 
240 KZ HOEKA 2 
258 F1=FHFCCHDHH2I/2D 
268 F3=FHFCCH2AHAI 2D 
278 HIJLP=GHF ZAKE 143) +FO4F4 
280 IF ABSCHIJLPDCMAKFOUT THEN S=CX4-KEIKCAKCF1+F3 
DADHEDAEAAE ! Wert aes vers Tue 
299 REM % ELSE # 
89 ALTJ,Bh=KB : ALJ,IJEKE t ACTJ,2hek4 t ALT, SdeFG 

ACJ, 4d=F1 
318 ACI,S)EFZ : ALJ,EDFE t ALJ,PI=F4 : ALI,B)=S1 

AST, Spel 
324 JeJtl : IF J>700 THEM RETURM 
330 Hdd : F4=F2 : F2=F1 
348 GOT 230 : REM # BEREKEN INTEGRAAL OP INTERYA 
L #8 TOT #2 & 
354 Sie : ACI,DI=2 : JeJt1 
369 Kd=H2 : Fg=F2 : F2=F3 
370 GOTU 238 : REM & BEREKEN INTEGRAAL OP INTERVA 
L 42 TOT #4 %& 
389 S=S1+5 t SL=ALI,EN 
334 REM % EINDE WAN ELSE # 
405 JeJ-i : IF JCO THEN RETURH 
419 KB=ACI,0) : KEZACI,LD t KA=ACI,2) : FAALT, 3D 

: FI=AJ,4) 
425 F2=A6J,S) t FS=ACI,ED : F4=ACJ, 7D 
439 ON A£LJ,9) GOT) 359, JAE 



Kdl 

SERIEEL NETWERK Programma: 

In het boek ‘Professionele Software 18 REM #k# SERIEKRIMG, PRGFEI ik 
voor de Commodore 64’ staan onder 25 REM #% IHVCER Hi 
meer drie programma’s die voor elek- 48 GOSLB F20 
trotechnici interessant zijn, namelijk 40 REM #& MEH #% 
een programma om Verraes te be- 50 GOSUE 358 

gren en es oasen De | | S8-0N K 00T0 ze, 199, 130, 160 
distidlns retveartkan. Filemon ven. mu PO REM #k VERANDEREN KOMFOHEHTWAARDEN #% 
gramma voor een serieel netwerk. 54 GOSSE FEE : REM #% INWOER Hi 
In de voorbeelden (onder) zien we zo’n 38 GOTO 48 
netwerk. Weerstand R2, condensator C 108 REM 4% BEPALING RESONAMTIEFREKMNENTIE #6 
en spoel L staan in serie, terwijl parallel 118 GSB FFA 
aan deze serieschakeling weerstand R1 is 120 GOTO 40 

geschakeld. 130 REM 4 BEPALING IMPEDANTIE ## 
Na het invoeren van de waarden RI, 145 GOSUE E20 
R2, C en L krijgt de gebruiker een menu 158 GOTO 4@ 
te zien. Dit menu biedt hem de volgende 168 EHD 
mogelijkheden: ei 
1. ren van de waarden van R1, 178 REM #% KOP a ‚ 
R2, C en L 184 PRIHT' TI BRR GERIEKRING #itdeg! 
2. Bepaling van de resonantiefrequentie 194 RETIJKH 
en de impedantie bij deze frequentie zZz REM wk TEKEN SCHAKELING #% 
3. Bepaling van de impedantie bij een 218 PRIAT' XM [e) apen Bn | 
egeven frequentie | 224 PRINT" Í ‚8 
d Einde programma ZA PRIAT" | BZ |" 

Es n Mu sikeee ' 

Van de impedantie wordt de modulus en a ar E u nn en 
het argument (in graden) afgedrukt. Na 258 PRIHT" | L pe 
het uitvoeren van de keuzes 1, 2 of 3 en 270 PRIHT" ú we hit 
het tonen van de resultaten, keert het sake B 
programma door het indrukken van een 284 RETIJRH 
willekeurige toets terug naar het menu. 20 KEM wk INWOER! KMR OHENTAAR TER had 

344 IHFLIT" EM RL CIM OHM) : YiRI 
EN 318 IMPUIT" R& 6IM OHMS : "GRE 

Se INPIJT!" C CIM FARADS … WGE 
BE IMPIJT! L CIM HEHRY A Uil 
344 RETIJRHM 
Sm REM se MEI #4 
364 GOSSE 178 … REM 4 KOP #% 
378 PRINT" XM MOGELIJKHEDEN :" 
333 PRIMT'A 1 : WERAMDERIHG KOMPOHERTWAARDEN, " 

rt wan 39 PRIHT'M @ : BEPALING KESOHANTIEFREKWENTIE, " 
hiii emilie 408 PRIHT'M 3 : BEPALING IMPEDANTIE," 

415 PRINT'M 4 : EINDE PROGRAMMA, 
428 IMFIIT" Ml KELE * ";K 
428 IF CKSOHANDEKCEN THEM 460 
ada PRITE WERKEERDE IHWOER HIN 

0 ant 454 PRIHTYTTTN;s & GOTOD d£B 
453 RETIJRH 

ak zin Bn ì LA dr REM %k BEPALIMG IMPEDANTIE ## 

C CIN FARAD) : 2 1E-7 A55 HIL FEEN TBE BL 1 LTE BEL 
L CIN HENRY) : 7 B.A Lil=HIJNL Es CR 12% 

MOGELIJKHEDEN : AG REZCRI TENKREER KORE TAR KHLLFAHIJLP 
Zijm RARE TE HIJL PHLF 

a ERZEORCRE 12+ IM TRD / ZH 
£ BEPALING RESONANTIEFREKWEHNTIE, £ BEG LEOKATHECIM/RES a : REM %& IM GRADEN # 
t BEPALING IMPEDANTIE, 5 RETIE 

1 EINDE PROGRAMMA. 53E REM dik UIITWOER 
esra 550 GOESE 170 : REM 4% KOP ## 

GOSLIE 209 : REM #%& TEEEM SCHAKELING ## 

Ei FRINT" MA RL =tORLs VOHI, VEA zj EE POH 
z Ol=sCklES 
AE PRIAT" Gj zz U À GEL Í uE J Lik ez | j Ls nj 

t WERANDERING KOMPONENTMAARDEN » 



Ri = 2509 OHM R2 = 1804 OHM 
C= ‚1 UF L= „@L H 

RESOHANTIEFREKMENTIE = 5422,926 H2 

IMPEDANTIE & MODIJLUS = 714,285 OHM 
ARGIJMENT = @ GRADEN 

GEEF <CRD VOOR MENU, 

MOGELIJKHEDEN : 

+ VERANDERING KOMPONENTHAARDEN, 

1 BEPALING RESONANTIEFREKMWENTIE, 

: BEPALING IMPEDANTIE, 

‘+ EINDE PROGRAMMA. 

KEUZE : ? 3 

BIJ WELKE FREKWEMTIE (HZ) : ? Saaa 

Ri = 2599 OHM 
Ca LUF 

R2 = 1449 OHM 
L = „Ai H 

F m 3090 HZ 

IMPEDANTIE : MODULUS = 751.33 OHM 
ARGUMENT ==13, 301 GRADEN 

TEKSTVERWERKER 
Het boek bevat een complete en mooie 
tekstverwerker. Het programma kent 
alle belangrijke functies en is daardoor 
zeer waardevol. U kunt er brieven mee 
opstellen, hierin verbeteringen aanbren- 
gen, de tekst opslaan op cassette of dis- 
kette en afdrukken op een printer. Zelfs 
biedt de tekstverwerker de zogenoemde 
‘mail-merge” faciliteit. Dit houdt in dat 
het programma zelf diverse adressen of 
andere gegevens in de tekst kan zetten, 
Deze gegevens komen bijvoorbeeld uit 
de uitgebreide database, die ook in het. 
boek staat. De tekstverwerker bestaat in 
feite uit twee programma’s. Het ene is 
het in Basic geschreven hoofdprograme 
ma, het andere éen machinetaal-rou- 

tine. De machinetaal-routine wordt 
door het hoofdprogramma geladen van 
cassette of diskette zodra het wordt op» 
gestart met het RUN-commando. 
Hiernaast een kort voorbeeld van het 
programma. 

Uit ’Professionele Software voor Commodo- 
re 64’, Auteurs: Dr. ir. K.L. Boon en Ir. 

A.R.Th. Pelsmaeker 
ISBN 90-6789-007-3. Prijs: f 59 
Uitgever: _Addison-Wesley Publishing 
Group, De Lairessestraat 90, 1071 PJ 
Amsterdam tel. 020-764044. 

E14 
sIHT 6 1 BAEF +, Sir LAS 

50 ARG= 
j PRIHT® 

4 PRINT" MM GEEF 

IF Kel THEM FPRIHT!" KESOHANTIEFREKMENTIE!N; 
GOTO €56 

PRIAT® F3 
PRIAT! =";Fj HEN 
ZA IMT LABORZARE, 5271040 
PRIKT CM IMPEDAHTIE MODULUS =" 5 ZA "OHM" 

LUT LOGERARGE, Zie 1 OEE 
ARGIMENT ="; ARO; "GEADEN" 

ECHT WOOR MEN, ® 
SI GET Af 

4 GSE 200 

IF Ag="" 
RETIRM 
REM Hi INVOER #4 
GOEUB IPB : REM ## KOP #% 

REM dit TEKEN SCHAKELING #& 
REM ## INDER KOMPONENTWRARDEN #4 

THEN 690 

BOSE 
RETIE 

el) 

REM dk BEPALING KESOHAHTIEFREKWENTIE #% 
68 Fel/i2 

Bag 
EE 

SZ 
B 

540 
SEG 
BEE 

En 2 
REM ## BEREKEN IMPEDANTIE #6 
REM #k IITWOER ## 

Gi B dr 
SLE Sn 

RETIE R 

REM wt BEPALING IMFEDAHTIE 4% 
LEFT BIJ WELKE FREKWEHTIE CHZS Wi 
GOELE dE BEI Hib BEREKEN IMFEDAHTIE ##% 

GEEN BE REN dk REM UITVOER #% 
RETIE! 

(voorbeeld) 

A FOKE 
FOKE 
POIKE 

58 POKE 

DAG At 

B 

Er 51 

PIKE & 
POEE At 

FOKE : 
FOKE Wid 
FOKKE ; 
REN B STARTADRES ZEN 
Wijs BEN We SPENDOR! IFS 
De451 95 : REM de “MEMORT DOS # 

7 REM # PLAATS tj ik 
BEM He AAMTEL ERARAETEES 
REM dt PLAATS TEKSTREGEL #& 
BEM 4 POINTERLIJAT STN dé 
REM dé POIMTERLIJAT ZIRS # 
BEM & MAAK POIHTEELIJST & 
REM # PLAATS GEHELGEN MET COHETAM 

WAM DE FREOGEAMMAE de 

TEEN ak STEL KLEUREN IH sé 
dal 4 EM & HELE Z 
2 

CHR CL ns HRN Ee 

CHER MIT dé 

PRET 

RETIE 



HANDIGE TIPS: 
HAAL MEER UIT JE VIG OF CBM 

Komma’s en dubbele punten binnenhalen? 

Snel de cursor ergens op het scherm neerzet- 

ten? Hi-res grafische mogelijkheden op de 

Vic-20? Door middel van eenvoudige routines 

zijn deze opties zo op uw Vic-20 of CMB-64 in 

te voeren. Een paar tips. 

EENES EERE 

64 IN HET 
NEDERLANDS 
Meldingen als ”’Press play and 
record on tape”’ zijn natuurlijk 
op den duur best te begrijpen. 
Maar voor ons, Nederlandstali- 
gen is het immers prettiger om 
in je ’'moers-taal’ aangesproken 
te worden. De CBM-64 kan zo 
getraind worden dat hij dat ook 
doet. Je moet dan wel eerst zor- 
gen dat de oorspronkelijke 
boodschappen in het Engels on- 
derdrukt worden, maar daarna 
is het een fluitje van een cent. 
Bijgaande routine schakelt niet 
alleen de oorspronkelijke mel- 
ding van Kernal uit, maar zet er 
nieuwe voor in de plaats. Deze 
routine kan voor heel wat ver- 
schillende meldingen aangepast 
worden. 

(Listing 1) 

KOMMA’S EN 
DUBBELE PUNTEN 
VIA INPUT 
Wie met INPUT komma’s en 
dubbele punten wil binnenha- 
len klopt bij de CBM-64 aan 
een gesloten deur. Het kan ge- 
woon niet. Tenzij u het met de- 
ze routine doet. 

(listing 2) 

HI-RES VOOR VIC 
Een tip voor de Vic-20-bezitter 
die wilde dat de machine be- 
schikte over zogenaamde Hi-res 
grafische mogelijkheden. De 
grap is de tekenset opnieuw te 
definiëren zodat hij geeft wat je 
wilt hebben. Normaal staat de 
tekenset in Rom en heeft 256 
8-bytes-tekens waarbij elke bit 
overeenkomt met een beeld- 

30 

puntje op een matrix van acht 
bij acht puntjes. De beste ma- 
nier om dat duidelijk te maken 
lijkt ons aan de hand van een 
voorbeeld, Neem eens een ’we- 

zentje’ uit het spel Spacelnva- 
ders. Dat past op de matrix zo- 
als hier getoond. De code voor 
dit wezentje’ is dus 60, 126, 
219, 255, 102, 60, 66, 129. Nu 
heeft dat op zich weinig zin als 
je niet weet dat na POKE 36869 
de Vic aanneemt dat je tekenset 
in Ram zit. Hier volgen de de- 
tails: 

Inhoud van locatie 36869 
252 

253 

254 
255 

Adres van de teken-tabel in ram 
4096 
5s120 

6144 
7168 *special setting* 

Het hier getoonde adres is het 
beginadres van de tabel die in 
de eerste drie gevallen 2K lang 
is. Waarde 255 is een speciaal 
geval waarin de eerste 128 te- 
kens gedefinieerd kunnen wor- 
den maar waar ‘afblijven’ het 
wachtwoord is voor de laatste 
128 tekens die de functie van de 
eerste 128 overnemen. Om nu 

64 IN HET NEDERLANDS 

READY 

REM 

REM 

REM 

REM 

REM 

REM VOORBEELD 

POKE 2,128 z 

SYs654e24 : 

WAIT1,32,32 « 

FOR I=i{TO18 

PRINT#1 , I 

NEXT 

CLOSE 1 

138 

148 

158 

READY. 

1 
IN- EN UITSCHAKELEN VAN DE KERMAL -MELD INGEN 

POKE?80,8 SCHAKELT ALLE MELDINGEN UIT 

POKE788,128 SCHAKELT FOUTMELDINGEN IM 

POKE?S0,54 SCHAKELT HULPMELDINGEN IN 

POKE788,128+64 SCHAKELT ALLE MELDINGEN IN 

REM ALLEEN FOUTMELD INGEN 

SCHAKEL HULPMELDINGEN UIT 

IFNOTCPEEK C12AND32)THENPRINT"DRUK OP PLAY EN RECORD" 

REM WACHT TOT EEN TOETS IS INGEDRUKT 

OPENI,1,1,"VOORBEELD":REM SCHRIF DATA NAAR CASSETTE 

READY » 

18 REM INPUT EEN REGEL (INCLUSIEF , 

28 Is="" 

30 SYS6S48EF: IFPEEK C780)PISTHENIS=IS+CHRECPEEK (780): GOTOSG 

44 PRINT 

READ Y . 

KOMMA’S EN DUBBELE PUNTEN VIA INPUT 

& 2d 

2 



een eigen tekentabel op te zet- 
ten POKE je de tabel in het ge- 
heugen op een van de neven- 
staande adressen, dan POKE je 
de juiste waarde in locatic 
36869 en daarna kunnen de 
nieuwe tekens afgedrukt wor- 

den of het zo hoort. Deze ’truc’ 
maakt dat alle goede Vic-spel- 
len zulke fantastische grafische 
schermen hebben. 

HI-RES VOOR VIG 

BIT 
7 

00111100 binary = 60 decimal 
OLLII110 binary = 126 decimal 
1HOLIO11 binary = 219 decimal 
III binary = 255 decimal 
01100110 binary = 102 decimal 
00111100 binary = 60 decimal 

3 

01000010 binary = 66 decimal 
10000001 binary = 129 decimal 

1 
2 

e 
4 

5 | 
6 
1 
8 

(Listing 3) 

SPELEN EN TOCH 
BINNENHALEN 
Om onverklaarde reden prop- 
pen veel spelletjes onmiddellijk 
de cassettebuffer van de CBM- 
64 vol met machinetaalrouti- 

nes. En wat vol is, is vol, zodat 
daarna vaak geen programma 
van cassette meer is te laden. 
Lastig dus, maar deze SYS-op- 
dracht zorgt ervoor dat de cas- 
settebuffer weer vrijkomt en de 
video- en geluid-chip weer in de 
uitgangspositie komen te staan. 
Het hoeft niet als routine, ook 
gewoon intikken zonder regel- 
nummer werkt. 

SPELEN EN TOCH BINNENHALEN 

READ Y . 

18 REM ZET ALLE IN- EN UITVOER (VIDEOCHIP, GELUIDSCHIP 

28 REM CASSETTEBUFFER EN DERGELIJKE) IN UITGANGSPOSITIE 

3a SYss54le 

READY . 

SPELIGE VIC 
(listing 4) ie 

d ‚… 3FDS ROR 

SPELIGE VIG ‚… 3F9C LDA #$00 „… 3FDA ROR 
Deze Vic-machinecode eet 84 ‚‚ SF9E STA £9113 …… SFDE ORA FC 
bytes. Hij wordt gebruikt om ‚… 3FA1 LDA #$7F ‚… 3FDD STA $FC 
de positie van de spelpook mee ‚… 3FAZ STA $9122 «… 3FDF LDA HEID 
uit te lezen. Wijst de pook naar ‚… 3FA6 LDA $9111 „… FEL SEC £60FC 
boven en wordt er op de vuur- ‚… 3FAS STA &FR …… 3FE4 TAY 

knop gedrukt dan bevat JS 128 |___, aFAR AND #$04 … 3FE5 LDA #00 
+ 1 = 129. De routine kan |, 3FAD ROR …‚ 3FE? JSR $D391 
el Bar el woe oe ER ‚5 EER Loa EP 

hoogste adres-byte te poken in a Sch Ten BAL 4e en Ee 43122 
locatie 2 en de laagste adresbyte Raf AER4 AND #$08 3 Ev 
zet je in locatie 1. Dan gebruik EE î 
je de USR-opdracht. Hij moet …… 3FB6 ROR . 
of via een monitor of een zoge- ‚… SFBF ORA SFC 
heten Hex-loader worden inge- ‚… 3FB9 STA $FG ‚…3FSC AS BA 8D 13 91 
voerd, ‚… SFBB LDA $9111 „:3FA1 A9 FF BN 22 31 

(listing 5) ‚… SFBE AND #$10 „FAG AD 11 91 85 FR 
«… 3FCA ROR ‚:3FAB 29 84 GA GA 85 
‚… 3FC1 ORA SFC ‚FBA FC AD 11 91 29 

+128 4 ‚… 3FC3 STA $FC „3FES 08 EA A5 FC 85 
‚… SFC5 LDA #9111 „:SFBA FC AD 11 91 29 

„ „… ZFCS AND #20 „:3FEF 10 6A 05 FC 85 
9 …… 3FCA ROL „:3FC4 FC AD 11 91 29 

‚… 3FCRB ROL „:3FC9 20 ZA 2A 05 FC 
ii ‚… AFCC ORA $FC „:3FCE 85 FC AD 24 91 

8 ‚… 3FCE STA £FC „SFS 29 86 GA 6A ER 
‚… 3FD@ LDA $9128 „:3FDS8 6A GA 6A A5 FC 

5 ik F3 AND #$80 „:3FDD 85 FC A9 DO ED 
‚…… 3FD5 ROR ‚:3FE2 FC 48 A8 A3 90 
«… 3FD6 RÜR ‚:3FEF 23 91 D3 A3 FF 

4 …… 3FD? ROR „:3FEC ED 22 91 60 58 
‚… 3FD8 ROR 



TOVEREN MET 
DE CURSOR 
Het Basic op de CBM-64 kent 
geen mogelijkheid om de cursor 
(aanwijsvlakje) over het hele 
scherm te bewegen. Maar een 
handige programmeur zit daar 
niet mee, Hij gebruikt gewoon 
de volgende routines en het 
plaatsen van de cursor gaat met 
bliksemkracht. 
(listing 6) 

VIC IN DE FOUT 
Het Basic van de Vic heeft nog- 
al wat kritiek gehad omdat het 
niet alle geavanceerde functies 
heeft. Er is echter één functie 
die de BBC en Atari hebben en 
die ook gemakkelijk op een Vic 
gedupliceerd kan worden, zon- 
der naar machinetaal te hoeven 
grijpen. De ON ERROR 
GOTO-routine wordt hier op 
een tamelijk nieuwe manier 
aangebracht. 
100 A$=”’GOTO”’ + STR$ 
(EL) + CHRS$(13) 
110 L = LEN(A$):POKE 
198,L 
120 FOR A=l TO L:POKE 
630 +A,ASC (MID$9A$,A)): 
NEXT A 
130 RETURN 
De subroutine maakt er gebruik 
van dat deze toetsenbord-buf- 
fer (locatie 631-640) tien tekens 
kan bevatten waarin data kun- 

1 

MEER BASIC 

BEM RECENT AT RULET INE 

1 TME 

FELENT UF 

A: 

PEEL 

nen worden getikt, terwijl een 
programma loopt. Als de uit- 
voering van een programma 
stopt door een fout, wordt de 
inhoud van de buffer op het 
scherm gezet en uitgevoerd. De 
subroutine POKEt eenvoudig 
data in de buffer als er een fout 
wordt gesignaleerd, Om de sub- 
routine aan het werk te zetten 
moet er het volgende ingetikt 
worden: 
EL =nn:GOSUB 100 
nn is dan het aantal regels dat 
’gejumpt’ moet worden als zich 
een fout voordoet. 

MEER BASIC 
VOOR COMMODORE 
Veel Basics hebben een PRINT 
AT, PRINT TAB, of PRINTf 
om tekst op een bepaalde plaats 
op het scherm te krijgen. De 
Vic-20 en de 64 hebben die niet, 
maar daarom hoeven gebrui- 
kers nog niet te wanhopen. Bij- 
gaande listings zorgen voor een 
fraaie scherm-opmaak van Ba- 
sic uit. 
De twee programmaatjes moe- 
ten wel met wat inzicht en be- 
leid gebruikt worden, maar 
door ze als subroutines aan te 
roepen zijn ze in elk pro- 
gramma voor een goede PRINT 
AT-opdracht te gebruiken. 
(listing 7, 8, 9 en 10) 

EX aM. OE 

GEMIMOD URE 

TOVEREN MET DE CURSOR 

REA 

1a 

2e 
za 

40 
58 

6a 
7a 

108 

118 
128 

130 

148 
158 
REA 

4 

LUO FER 

Le 

DY, 

REM ZET CURSOR OP EEN WILLEKEURIGE PLAATS OP HET SCHERM 

REM Y BEVAT HET REGELNUMMER 
REM IN X STAAT DE POSITIE OP DE REGEL 

PAKE782 ‚Xx 
POKE?&1,Y 

POKETSS „PEEK (783) ANDO 
SYS65520 

REM HAAL DE HUIDIGE CURSORPOSITIE IN X (POSITIE OP DE REGEL) 

REM EN Y _{REGELNUMMER > 
POKE783,PEEK £783)OR1 

SYs6552a 

K=PEEK (782) 
Y=PEEK (781) 

OY. 

PRENT! MES 

INPUT Mi 

PRENT" SCREEN POSTT LEONE" 

17 BAL THEN 

THE SPACE 

AT ROUT INE VIC 

ï EEM CM} 

CHILIE IDE ) 
zá T 

" ROUTINE EXAMFLE TWO COMMODORE 44 

IF 

3E, Pe el 9503 GOSUE JEDE 

SOSITEON IG 1000 

zASE TRY AGAIN, 

FO 10002 NEXT:2zGOT0 1E 

D REM PRINT AT ROLPT TME 

den 



SPEL 

BEMAN DE KANONS! 
Twee Commodores en een reserve-vriend en u bent klaar om 

onder zeil te gaan voor 'Zeeslag’. Programmeur Chris Preston 

maakte de volgende computerversie van het traditionele spel. 

eeslag is een spel dat al 
jaren met pen en pa- 
pier wordt gespeeld. 

Nu kunnen alle eigenaars van 
een Vic-20 hun regenmiddagen 
doorbrengen achter hun ’ro- 
kende’ micro’s. 
Het ontwerp van de Vic-20 
staat toe dat een deel van de zo- 
genoemde gebruikerspoort als 
RS-232C wordt geconfigureerd. 
Normaal wordt die dan ge- 
bruikt voor een afdrukker of 
een modem. Onder die omstan- 
digheden is het nodig de sig- 
naalvoltages van de Vic-20 via 

een koppeling om te zetten in 
een niveau dat de RS-232C eist, 
namelijk + 12 en -12 volt. Als u 
echter alleen maar twee Vic’s 
aan elkaar wilt knopen is een 

kort stukje kabel voldoende. 
Dit spel is gemaakt voor een 
Vic-20 met ten minste één uit- 

Pte 

breiding van 3K, maar het 
draait ook op een CBM-64. In 
dat geval moet u wel op het 
scherm orde op zaken brengen 
want helemaal lekker ziet het er 
niet uit als u zo aan het draaien 
slaat. 

MI Twee Vic’s aan elkaar 
In principe is het spel heel een- 
voudig. Twee spelers hebben 
elk een Vic en die zijn met een 
kabel aan elkaar ’geknoopt’. 
Die computers staan zo op- 
gesteld dat de spelers elkaars 
scherm niet zien. Elke speler be- 
schikt over een aantal schepen 
(in dit spel twee vliegdeksche- 
pen, twee torpedobootjagers en 
drie fregatten) op zijn speel- 
veld. Hij moet de posities van 
de schepen van zijn tegenpartij 
zien te raden voor hij zelf van 
het zee-oppervlak wordt gebla- 

zen. Een vliegdekschip bedekt 
vier vierkantjes, een torpedo- 
bootjager twee, en een fregat 
slechts één. Het strijdtoneel is 
verdeeld in 9x9 vierkantjes en je 
geeft ze coördinaten om ze te 
kenschetsen: Al, B2 enzovoort. 
Elke speler zet eerst al zijn eigen 
schepen op het speelveld. Dan 
proberen ze de ’vijandelijke’ 
vloot tot zinken te brengen door 
die coördinaten in te tikken 
waarvan ze het vermoeden heb- 
ben dat er een vijandelijk schip 
op zit. Zo moet hij de vloot van 
zijn tegenstander vernietigen 
vóór zijn eigen schepen de 
grond in zijn geboord. Nadat 
een speler een schot heeft afge- 
vuurd, vertelt het scherm hem 

of die al of niet raak was. Op 
zijn scherm wordt het vierkant- 
je zwart’, zodat hij weet welke 
schoten hij al heeft gelost. 

Om het spel niet al te ingewik- 
keld te maken worden een aan- 
tal zaken aan de sportiviteit van 
de speler overgelaten. Hij dient 
ervoor te zorgen dat de hokjes 
met het vliegdekmoederschip in 
één rechte lijn liggen en de twee 
spelers moeten keurig om de 
beurt ’vuren’. Vier schoten op 
de juiste vierkantjes laten een 
vliegdekschip zinken. Twee 
voor een torpedobootjager en 
één voor een fregat. 

B Verbinding en listing 
Vóór met spelen te beginnen 
moeten de twee computers nog 
worden gekoppeld. Afbeelding 
1 laat de nodige verbindingen 
zien. De dingen die u voor het 
kabeltje nodig heeft kunt u bij 
de Commodore-dealer krijgen. 
Die wil er waarschijnlijk ook 
wel een voor u maken. Het kan 

35 



zowel een keurig afgeschermde 
echte computerkabel zijn als 
een. lint-kabel, vooropgesteld 
dat hij niet langer dan twee me- 
ter is, Ook moet hij ver van an- 
dere netkabels of monitoren 
worden gehouden. 
Afbeelding 2 laat de listing van 
het programma zien. Wie het 
programma laat draaien op een 
kleine Vic moet regel 31000 
weglaten waarin het spel wordt 
uitgelegd. 
Regel 100 opent het kanaal naar 
de RS-232C-poort. In de regels 
110 en 130 worden wat variabe- 
len gedefinieerd. De regels 1100 
tot 1110 zetten het slagveld op 
het scherm en de regels 1120 en 
1130 vragen om het scheepsty- 
pe: A (voor vliegdekschip), D 
(voor torpedobootjager) en F 
(voor fregat). Afhankelijk van 
het gekozen scheepstype springt 
het programma naar 1300, 1500 
of 1700 om de coördinaten van 
elk vierkantje op te slaan. (Be- 
zitters van een grote Vic of een 
Commodore 64 kunnen hier 
nog wat extra opdrachten in 
stoppen die ervoor zorgen dat 
een van de beide partijen de 
kluit belazert door de vierkant- 
jes van zijn slagschip over het 
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Afb. 1. Pennen van de gebruikerspoort 

TO 1 12 

HH 
ABGCDESG H J KL MN 

AFSCHERMINGS-AARDE A 6 ® A 

ONTVANGEN DATA 

ONTVANGEN DATA 

VERZONDEN DATA 

SIGNAAL-AARDE 

hele scherm te verspreiden.) 
De regels 2000 tot 2020 kijken 
of de hele ’'opzet’-fase compleet 
is. Regel 2140 is nogal interes- 
sant omdat we geen echte RS- 
232C-verbinding gebruiken. 
Het kan gebeuren dat een sig- 
naal over de lijn komt vóór het 
andere station gereed staat om 
te zenden. Als dat zo is denkt 

de RS-232C-programmatuur 
dat er een half teken in de buf- 
fer zit en geeft hij een ’framing’- 
fout als het eerste echte teken 
overkomt. Regel 2140 kijkt of 
dat het geval is. Zit er iets in die 
buffer, dan wordt dat er met 
GET£I uitgehaald. ST laat dan 
een foutboodschap zien, maar 
daar hoeven wij ons geen zor- 

gen over te maken. 
Het spel begint op regel 2200. 
Die vraagt de speler om de 
coördinaten van het vierkant 
dat hij wil aanvallen. Regel 
2210 zorgt ervoor dat de cursor 
begint te knipperen. In regel 
2230 wordt gekeken of er een 
toets is ingedrukt. In dat geval 
doet de speler een aanval en het 
spel gaat naar regel 2260. Als er 
een schot is afgevuurd, bevat 
X£ de X-coördinaat van het aan 
te vallen veld en 2240 krijgt de 
Y-coördinaat. Regel 2250 laat 
de cursor ophouden met knip- 
peren en het programma 
springt naar regel 3000. Terwijl 
de speler de coördinaten van 
een te beschieten vierkant in- 
tikt, komt hij op regel 2260 die 
de coördinaten invoert. Regel 
2270 stuurt ze naar de andere 
computer terwijl regel 2280 
wacht op een boodschap die de 
resultaten van het schot geeft. 
Als C$ M is dan is het een ge- 
mist schot, maar is het H, dan 
is het schot raak. Een W bete- 

kent dat alle schepen nu verlo- 
ren zijn en dat de huidige speler 
heeft gewonnen. Regels 2330 en 
2320 vertellen de speler of hij al 
of niet geraakt heeft. Regels 



snaar 

2310 en 2320 veranderen de 
hokjes op het scherm zodat de 
speler weet dat hij bepaalde 
hokjes al heeft ’beschoten’. De 
array A®o(,) bevat normaal nul- 
len. Een één in een element be- 
tekent dat het corresponderen- 
de hokje al is beschoten. Als de 
’vijand’ een schot afvuurt gaat 
het programma naar regel 3000 

die bepaalt of er al of niet een 
schip is geraakt. Als een schip is 
geraakt wordt dat vakje op het 
scherm weggevaagd en het cor- 

responderende element in array 
BES$(,) blank gemaakt. Regel 
3020 laat N, de telling van de 
overgebleven hokjes, kleiner 
worden. Als het nul wordt dan 
stuurt het een W naar de andere 

computer om hem te vertellen 
dat hij heeft gewonnen. Wordt 
er een misser of een treffer ge- 
noteerd, dan wordt dat ook te- 
ruggestuurd. 
Het programma bevat een aan- 

tal subroutines: 3000 laat het 
slagveld op het scherm zien. 

Subroutine 33000 laat de cursor 
knipperen, wacht tot er een 
toets wordt ingedrukt en zorgt 
er dan voor dat de cursor weer 
ophoudt om de toets op het 
scherm zichtbaar te maken. De 
ingedrukte toets wordt in A$ 
gezet. Subroutine 34000 voert 
de coördinaten van het vierkant 
in, kijkt of ze toegestaan zijn, 
en zet ze in X$ en Y$. Subrouti- 
ne 35000 kijkt of een hokje be- 
zet is door het relevante element 
in BF$(.). Subroutine 36000 zet 

Afb. 2. ZEESLAG Listing voor Vic-20 en Commodore 64 

100 OPENI,8,0,CHRS(194) +CHRSCI2) 
110 CD$- "Mine 
120 ope-" : 
198 DIMBF&9,8) ,„A»(8,9) 
1988 PRINT" MRRARAEIE LCOME TO VIC"IPRINT"BATTLESHIPS"1PRINTIPRINT 
1010 PRINTiPRINT"DO YOU KNOW MOW" IPRINT"TO PLAY CY/N) 7" 

1020 PRINTLEFTSCCOS, 194) TAB C16)J 
1838 GOSUB338881 IFAS= "N" THENGOSUB3 1008 1 RUN 

1940 FAS) "Y"THENPRINTCHR$(7)J 1GOTO 1028 
1858 PRINT" MRAM IRST SET UP YOUR" LPRINT!PRINT "BOARD. "LPR INT 
1868 PRINT"DON'T LET THE ENEMY"!PRINT!PRINT"SEE |I" 
1879 FORIs=1iTOS:FORJ=1ITOSIBFS(I,J)e" "ENEKTINEXT 

1088 FORIsiTO20001 NEXT 

1108 GOSUBIGDOE 
1119 GOSUB41500 
1128 PRINTLEFTSCCDS,2105 "MICH SHIP (A/D0/F) Wd 

1190 GOSUBIIDOO1CH=AS 
1308 IFAS<)>"A"THEN1500 
1318 PRINT'A" 
1328 
1340 FORIs1TOG:GOSUB4 1500 
1358 GOSURP24000 

1968 GOSUDISOGOLIFS EL" 
1378 GOSUB36000 1 NaNe 1 
1908 NEKT 
1300 Aat 
1488 GOTO2000 

1508 IFAS<>"D"THENI700 

1518 PRINT*D" 

IFA=ITHENZSR"ONLY 1 CARRIER" 1GOSUB419001GOTOI 120 

UTHEN2&="THAT SQUARE OCCUPIED":GOSUD410001:COTOI350 

1528 IFDs2THENZ$="ONLY 2 DESTROYERS":GOSUB4 10001 GOTO1 120 
1548 FORI=1TO2tGOSUB4 15090 
1558 GOSUB34800 

1568 GOSUBI50A0: IFSS(" 

1878 GOSUBIEGBO 1 NeNe 1 

1588 NEXT 

1599 OaDt1 

1608 GOTO2GO8 

“THENZ&x" THAT SQUARE OCCUPIED":GOSUB41088:GOTO1SSO 

1708 1FASC>*F *THENPRINTCHR$(7); 1GOTO1 118 
1710 PRINT*F" 
1720 

1738 GOSUB4 1500 
1748 FORI=1T03 

1759 GOSUB34000 
1768 GOSUB3500O0: IFSEC" 

1770 GOSUB36O08 1 NeaNt 1 

1780 F=Fei 

2000 PRINTLEFTS(CDS,22) ISPs; 

2016. IFN<SILTHENI 110 
2828 GOSUB41SOG ' 

IFFe3THEN2ZSe "ONLY 3 FRIGATES*tGOSUB410001G0OT01 120 

"THENZS$= "THAT SQUARE OCCUPIED"1:GOSUB41000:GOTO17 50 

2108 PRINTLEFTSSCD&,21>5s "NOW WHEN YOUR ENEMY 

2118 PRINT"IS READY YOU CAN" 
2128 PRINT"START FIRING !!1"s 
2130 FORI=1TO20081iNEXT 
82140 IFPEEKCGEI) SOTHENGETHI AF 
2159 FORI=1TO3:PRINTLEFTS(CDS, 2041): SPS; 1NEXT 
2200 PRINTLEFTS(CD&, 21)s "FIRE AT SQUARE 1: 

2810 POKEZ04,0 

2228 GETA&!IFAGD""THEN2260 

2230 GETHI XSI IFN&=" "THEN2220 
2240 GETHI,Y&r IFY&-" "THEN2240 
2258 POKE204,1IPRINT" *}1G0T03880 
22ee GOSUDI402Y 
2278 PRINT&I ‚NS v&s 
E28 GETMI,CSIIFCS2" "THEN2280 

Bana ; 

2290 A&z="MISS"1 IFC&2"H"THENAS="HIT" Á 

2288 IFCS&="LW"THENPRINT" U" SLEFTS(COS, 12)3 "YOU HAVE WON !!"1G0TO3090 

2318 Ze="HYOU HAVE A "+AK1IGOSUBAIO1G 

2328 FORI=iTO1900:NEXT: GOSUB41 500 

2338 GOSURB35000:C$=5$ 
2R4O ALK, Yae-1:GOSUB3I6OAD 
2358 GOTO2290 

3000 GOSUBISOOO: 2E "HIT" IFSGE" 
3018 C$=" ":GOSUB36DOO 

2828 MaN- 11 1EN=GTHEN2 &e "LJ" 

"THENZ Sz "MISSED": 

38038 PRINTMI,LEFTSC2S, 1) 3: IFN=OTHEN3070 
2040 Z&e="HE "+2&+" YOUI "1: GOSUB41000 

3050 FORI=1TO1900: NEXT 

3060 GOSUBA1500:GOTO2ZOO 
3070 PRINT" ERMBIARD LUCK, YOU HAVE" :PRINT 
2088 PRINT"BEEN WIPED OUT!" 

2994 PRINT!PRINTIPRINT 

3104 PRINT"OU YOU WANT TO" EPRINT 

SII FRINT"FIGHT AGAIN 7 "3 

3180 GOSUB33000: IFAF="Y"THENRUN 

3130 END 
30000 PRINT "id 

20814 PRINT" 

20020 ASztl | itt 
30090 D4-* 

ABGDEFRFSGHI 

30044 FORI=ITUBIPRINTCHRSCI+4B)S" * 

300350 PRINT”9 

30060 PRINT” 

30070 RETURN 

"As 

een nieuw teken in een element 
van BF$(,) en laat dat teken in 
het hokje op het scherm zien. 
Als er al op dat hokje is gescho- 
ten dan wordt het overeen- 
komstige element van A%o(,) 
veranderd en dat teken wordt 
als zwart teken op cen witte 
achtergrond in het hokje zicht- 
baar. 
Zo, u weet nu hoe het gaat. Ple- 
zier met het spelen en het even- 
tuele aanpassen van het Zee- 
slag-programma. El 

JASIPRINTBSINEXT 

bedden 

31000 PRINT"iMMYOU HAVE THE FOLLOWING” 
31818 PRINT"SHIPS!"IPRINTIPRINT 

31828 PRINT"1 AIRCRAFT CARRIER (A)" 

31839 PRINT"2 DESTROYERS (D)":PRINT 
31048 PRINT"3 FRIGATES CF) ":PRINT:PRINT 

21058 PRINT"THE ENEMY HAS EKACTLY"tPRINT 
31068 PRINT“THE SAME FORCES AS YOU“ 
31078 PRINT"DO." 

31889 GOSUBI200G 
91099 PRINT"sMMBEFORE YOU PLAY, YOU":PRINT 
91100 PRINT“EACH HAVE TO ARRANGE "PRINT 

31118 PRINT"YOUR NAVY ON THE HIGH"!PRINT 
31180 PRINT“SEAS, THE BATTLE ARE“ 1PRINT 
31130 PRINT"IS REPRESENTED BY A":PRINT 
31140 PRINT"GRID OF 9 X 9 SQUARES," 7 
31150 PRINT"EACH OF WHICH HAS A"£PRINT 

91168 PRINT"REFERENCE, "PRINT 
91170 GOSUPILOOO 

31150 PRINT” FOR INSTANCE THE TOP" {PRINT 
31190 PRINT"LEFT HAND SQUARE 1S"tPRINT 
S120O PRINT"CALLED Als THEN A2," PRINT 
91210 PRINT"AS, A4 ETC, AGROSS THE" 

21228 PRINT“TOP OF THE BATTLE "!PRINT 
31238 PRINT"AREA, " 

31240 GOSUB320001GOSUB30008 1 GOSUB32OGG 

31258 PRINT" MBN AIRCRAFT CARRIER 18" 
31268 PRINT"FOÚR SQUARES LONG, A" PRINT 

31270 PRINT"DESTROYER TWO AND A"iPRINT 
31280 PRINT"FRIGATE ONLY ONE: "PRINT 
31890 PRINT“TO PLACE A FRIGATE" (PRINT 

31388 PRINT"AT SQUARE B5, FOR"IPRINT 

31318 PRINT"INSTANCE, YOU REPLY"LPRINT 
31328 PRINT"'F' TO THE QUESTION":PRINT 
31338 PRINT" 'WHICH SHIP?! "1PRINT 

313408 GOSUB32000 
31358 PRINT" BYOU HAVE TO ENTER FOUR" 

31368 PRINT"SQUARES FOR THE "IPRINT 

31370 PRINT"CARRIER AND 2 FOR EACH" 
91388 PRINT"OF THE DESTROYERS. "tPRINT 
313898 PRINT"THESE SQUARES MUST BE"IPRINT 

31408 PRINT"IN A STRAIGHT LINES ":PRINT 

31410 PRINT"YOU CANNOT HAVE" tPRINT 
31420 PRINT"BENT SHIPS!" 

31430 GOSUB32000 

31430 PRINT" MDNCE YOU AND THE ENEMY" 
21458 PRINT"HAVE ENTERED ALL YOUR "IPRINT 
21468 PRINT"SHIPS YOU CAN START TO" 

31479 PRINT"FIGHT, 

31580 PRINT"THEN ATTACK IT. 

1F YOU THINK ":PRINT 

31480 PRINT"THAT THE ENEMY HAS 

91490 PRIHT"SHIP ON SQUARE F5," 

A"1PRINT 

PRINT 
ir vour 

31510 PRINT'ARE RIGHT, YOU LIILL "PRINT 

31520 PRINT"HAVE A 'HIT', 
31538 PRINT"YOU HAVE A 
31540 GOSUB32000 
21550 PRINT" ARB SHIP 

31360 FRINT“UNTIL ALL OF 

IF NOT"iPRINT 
IMISS '": PRINT 

IS NOT SUNK":PRINT 

ITS" PRINT 
21570 PRINT"SOUARES HAVE BEEN HIT." 

31580 PRINT"THE FIRST ONE TO LOSE ":PRINT 
21590 PRINT"ALL HIS SHIPS LOSES" SPRINT 
21688 PRINT"THE BATTLE." 

31618 GOSUR32000 

21629 RETURN 
32000 2Z$="PRESS A KEY FOR MORE ":GOSUB41010 

3E010 GETASI IFAS="" THENSEZO 10 

32820 RETURN 
33000 POKE2ZOA,O 

33010 GETAS: IFASE" 

33828 POKE204,1 
33030 RE TURN 

"TMENS3O0 10 

34000 PRINTLEFTS(CD&,22): "WHICH SQUARE 
34010 GOSUB23000 
34020 

34030 KE=ABIPRINTASS 

uma” > 

IFAS<"A"ORAS)" I"THENPRINTCHREC7 JE 1GOTUI4O 10 

34040 GOSUB33000: IFASS "1 "ORAG)"S"THENPRINTCHRS(7) 3 1GOTO34040 

39020 TSZASIFRINTASS KE TURN 

33000 KEASCCKPI-6A 1 TAC TEI-90 

35010 S#-BF#N,Y) RETURN 

26000 BEH, V) CE: IFAMSH,Y2THENPRINT" df" > 

IEO10 PRINTLEFTSSCDE, 1 +24Y): TABEL +24) 1 CH1RETURN 

36028 PRINT") t RETURN 
41000 PRINTGHRE7 7 

41018 Il=f22-LEN(Z$)>/2 
41080 PRINTCDS;MID#SPS, 1,11 is "IE "WM IMIDE(SPE, Aj dL- 1 

41820 PRINT" B" 1RETURN 
41509 7&=""tGOTO4IAIA 



ad ANT 

SPRITES IN BASIC 
e Vic II videochip die in de Com- 

D modore 64 zit, verschaft de ge- 
bruiker ongelooflijk veel moge 

lijkheden, met name voor het maken van 
leuke spelletjes in Basic. De Vic Il chip 
laat tegelijkertijd acht zogeheten sprites 
op het scherm onafhankelijk van elkaar 
bewegen. Die sprites zijn eigenlijk door de 
programmeur gemaakte tekeningen die 
over het scherm bewegen door bepaalde 
waarden voor de x- en de y-positie in een 
geheugenplaats te zetten. Bij verplaatsing 
van de sprite zorgt de Vic II chip ervoor 
dat de complete tekening op de nieuwe 
schermpositie weer wordt opgebouwd. 
Om zo’n tekening geheel zonder software- 
besturing over het scherm te laten bewe- 
gen, is een flink programma nodig die alle 
benodigde beeldpuntjes op het scherm aan 
en uit zet. Maar de Vic II chip doet dit al- 
lemaal in hardware, en de programmeur 
hoeft slechts de sprite een enkele keer in te 
voeren, waarna coördinaten volstaan om 
een en ander te laten bewegen. 

EE Rechthoek van 24 puntjes x en 21 y 
In de handleiding van de Commodore 64 
wordt een summiere uitleg gegeven over 
het werken met sprites, De sprite bestaat 
uit een rechthoek van 24 puntjes breed en 
21 puntjes hoog. Elk puntje is aan of uit te 
zetten. Voor het gebruiken van de sprite 
moet dus in het geheugen van de computer 
een blok ruimte aanwezig zijn waarin de 
gegevens van een sprite zijn opgeslagen. 
De Vic Il chip ’kijkt’ naar dit geheugen- 
blok om de sprite op het scherm op te bou- 
wen. 
Het geheugen van de Commodore is geor- 
ganiseerd in ’vakjes’ die acht enen of nul- 
len bevatten (samen vormen ze een byte). 
Daarom worden ook de gegevens voor een 
sprite opgeslagen als 63 opeenvolgende by- 
tes. Dat is gemakkelijk na te tellen. Een 
horizontale rij van een sprite bevat 24 
puntjes, waarvoor 3 bytes nodig zijn. En 
aangezien er 21 horizontale rijen zijn, heb 
je in totaal 21 x 3 = 63 bytes nodig. 

EB Secuur karwei 
Degenen die het ballonnetje uit de hand- 
leiding van de Commodore 64 hebben in- 
getoetst, weten uit ervaring dat het invoe- 
ren van de gegevens voor een sprite een 
langdradig karweitje is dat secuur moet 
gebeuren. Eerst maak je op een stuk ruit- 
jespapier een tekening die aangeeft welke 

puntjes aan of uit moeten staan. Daarna 
voeg je groepjes van acht beeldpuntjes sa- 
men en reken je uit welke waarde die acht 
bits tezamen hebben. 
Daarna worden die hierdoor verkregen 63 
bytes door middel van zogeheten data- 
statements in het geheugen gelezen. Pas 
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Dit programma toont hoe met 

eenvoudige middelen het pro- 

grammeren met sprites in Ba- 

sic veel minder saai wordt. 

Wie de smaak te pakken 

heeft, zal zien dat het echt 

niet zo moeilijk is om een 

complete sprite-editor in Ba- 

sic te bouwen, zonder dat je 

je toevlucht moet nemen tot 

machinetaal. 
EERE 

dan kan de Vic II chip iets met die sprite 
gaan doen. 

Mm Ook in de computershop 
Kan dat niet gemakkelijker, zullen velen 
zich afvragen. Dat kan inderdaad, en nog 
wel op tal van manieren. De allergemakke- 
lijkste oplossing is het kopen van een zo- 
geheten sprite-editor in een computer- 
shop. Voor de Commodore 64 bestaan tal- 
loze uitvoeringen. Zo’n editor stelt je in 
staat een tekening op het scherm te ma- 
ken, waarna de omzetting van die teke- 
ning in gegevens voor de sprite automa- 
tisch verloopt. Die programma’s werken 
uitstekend, daar niet van, maar ze dragen 
niet bij tot inzicht in de werking van spri- 
tes en de Vic II chip. Wat je eigenlijk no- 
dig hebt is een programma dat al het ver- 
velende reken- en schuifwerk uit handen 
neemt, maar de programmeur optimale 
vrijheid geeft om met de sprite verder te 
experimenteren. Zo’n programma is in 
wezen erg eenvoudig van opzet en kan op 
verschillende manieren worden aange- 
pakt. Het hierbij getoonde programma 
laat de gebruiker een sprite tekenen op de 
wijze van een borduurpatroon, dus met 
’x’ kruisen en ’.…’ stippen. De uitvoer van 
het programma is een string met een in- 
dexnummer dat van 1 tot 63 loopt 

(BYTE(1...63)) en is eenvoudig in een ge- 
wenst geheugenblok op te slaan. Het pro- 
gramma kan als subroutine worden ge- 
bruikt in een complete sprite-editor. Door 
de eenvoudige opzet is het gemakkelijk 
aan te passen, Als belangrijkste voordeel 
geldt echter dat je goed ziet hoe de invoer 
van een sprite kan worden ’geautomati- 
seerd’, De regels 1100 tot 1130 tekenen een 
raster dat de afmeting van de sprite aan- 
geeft. De hulplijntjes maken het overzicht 
beter, en de pijltjes op het einde van de re- 
gel geven aan dat die rij is gevuld en dat je 
op RETURN’ moet drukken. Regels 1150 
tot 1180 vragen om een invoer van ’x’ of 

Een punt (.) is een nul, en een kruis (X) 
een 1. Het resultaat: een lijst met 21 

strings (SPRITES) die elk 24 kruisen of 
punten bevatten. Omdat de computer de 
enen en nullen in plukjes van acht ver- 
werkt, zorgen de regels 1200 tot 1270 er- 
voor dat de oorspronkelijke 21 strings 
worden omgezet in 63 strings van elk acht 
bits. 
Regels 1290 tot 1410 doen het echte reken- 
werk en vreten dan ook computertijd. El- 
ke string van acht bits wordt omgezet in de 
bijbehorende decimale waarde. De omzet- 
ting van binaire getallen naar decimale ge- 
tallen is niet echt ingewikkeld als je de ge- 
bruikte routine zorgvuldig bekijkt. Word 
in ieder geval niet ongeduldig na de invoer 
van de laatste rij, en gun de Commodore 
even de tijd voor dit rekenwerk. 
Tot regel 1440 werd gebruik gemaakt van 
een dubbel indexcijfer, namelijk een voor 
de horizontale rij en een voor de positie 
van de betreffende byte in die rij (1, 2 of 
3). Om gemakkelijk met de sprite-infor- 
matie te werken is een lange rij met een en- 
kel indexnummer beter. Voor die omzet- 
ting zorgen regels 1430 tot 1500. De string 
die nu onstaat (BYTE(1....63)), bevat alle 
informatie voor de sprite en kan direct in 
het geheugen worden ingelezen met een 
FOR-NEXT lus zoals in regel 1540. 
Regels 1540 tot 1610 zijn slechts ter de- 
monstratie, om te controleren of de sprite 
naar tevredenheid is. De sprite zit hier op- 
geslagen vanaf geheugenlocatie 832 tot 
896. In geheugenlocatie 2040, een register 
van de Vic II chip, moet worden aangege- 
ven waar de gegevens voor sprite 0 te vin- 
den zijn (2041 =sprite 1, 2042=sprite 2 

enz.). 

MB Gebruik van kleuren 
Omdat vanaf locatie 832 het dertiende 
blok van 64 bytes begint (13 x 64 = 832) 
moet de waarde 13 in locatie 2040 worden 
gePOKEd. De locaties 53248 (in het pro- 
gramma ’v’) en 53249 (in het programma 
’v+ 1’) bevatten respectievelijk de x- en 
y-positie van sprite 0. In locatie 53269 
('v +21’) moet de sprite worden ’aangezet’ 
en op de juiste plaats, in dit geval — voor 
sprite 0 — moet de decimale waarde *1’ 
worden ingevoerd. 
Een logische volgende stap is het gebruik 
van kleuren voor de sprites, of het aanleg- 

gen van een sprite-bibliotheek op cassette 
of floppy. Er zijn in ieder geval mogelijk- 
heden te over voor degenen die liever wil 
len begrijpen wat de Commodore allemaal 

kan, in plaats van slechts gebruik te ma- 
ken van kant-en-klare programma’s, El 
EN 

Zie voor de door Jan Jacobs gemaakte 
listing voor het maken van sprites pagina 

78, 
ENEN 



PROGRAMA za OL 

CADEAUTJE VAN COMMODORE-DOSSIER 

EEN DIJK 
VAN EEN DATABASE 

meer dan dat is deze database een nut- 
tig en welkom hulpmiddel. Vanaf het 

inventariseren van boeken- of platenkast 
tot aan het inrichten van een adresbestand 
voor kerst-’mailings’. Een paar voorbeel- 

den. 

À n ieder gewoon huishouden en zelfs 

MB Adresbestand 
De volgende gegevens zijn door de databa- 
se op naam gesorteerd: 
AARTSEN, J.A. 
HILVAERTSWEG 37 
2903 GH HILVERSUM 
034-123456 

ADMAN, K. 
SLUISDIJK 45 
5600 VD HEERJANSDAM 
01856-5678 

AKERBOOM, C. 
GROENE KRUISWEG 103 
1713 AC HOOGKARSPEL 
02534-1386 

B Videobanden 
Hierbij is een verzameling speelfilms ge- 
sorteerd op regisseur en binnen iedere re- 
gisseur op alfabet: 
DISNEY: 
ARISTOCATS 
DUMBO 
JUNGLEBOOK 
PETER PAN 
RESCUERS 

SIEGEL: 
CHARLEY VARRICK 
INVASION OF THE BODY- 
SNATCHERS 

SPIELBERG: 
E.T. 
JAWS 
POLTERGEIST 
SUGARLAND EXPRESS 

B Gebruik van het programma 
Geef na invoer van het programma de op- 
dracht RUN. Er verschijnt dan op het 
scherm hoeveel gegevens het programma 
kan verwerken. Voor de CBM-64 zijn dat 
82 bladzijden (pages) met tien gegevens 
(entries). Met andere woorden: met deze 
PCM-database kunnen 820 gegevens ge- 
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Commodore-Dossier stelt de 

lezer de volgende database 

ter beschikking, die een be- 

hoorlijke winkelwaarde verte- 

genwoordigt. De listing is zo 

in te voeren op de CBM-64. 

En met enige kleine, gemak- 

kelijk zelf uit te voeren modi- 

ficaties, werkt het program- 

ma ook op andere 

Commodore-machines. 

manipuleerd worden. Een gegeven mag uit 
niet meer dan veertig tekens bestaan. On- 
deraan het beeld wordt door het aanslaan 
van een vraagteken meer informatie ver- 
kregen. Het vraagteken voert rechtstreeks 
naar het MENU: 
MENU 
PAGE NEW FILE 
CHAPTER FILENAME 
GET ENTRY KILL LINE 
ENTER LINE HARD COPY 
ALPHABETIZE INSERT LINE 
RECTIFY LINE DEFINITIONS 
SAVE TO TAPE OR DISK 
LOAD FROM TAPE OR DISK 

De eerste letter van een commando uit het 
menu geeft het programma opdracht de 
gekozen functie uit te voeren. We zullen 
de commando’s van het menu hieronder 
in detail bespreken. 
Deze database is het best te beschouwen 
als een boek met hoofdstukken (chapters) 
en een aantal bladzijden (pages) waarop 
gegevens (entries) staan. Wanneer begon- 
nen wordt met een nieuw bestand moet het 
waarschijnlijk een andere naam krijgen 
dan CBM (wat er standaard in zit). Geef 
daarvoor het commando N (New file). De 
computer vraagt de naam van het bestand. 
Voer dan (bijvoorbeeld) in: VIDEOBAN- 
DEN. De naam *”’VIDEOBANDEN” ver- 
schijnt voortaan bovenaan elke pagina, 
Bovendien wordt bij opslag op cassette- 
band of disk deze naam gebruikt. 
Vervolgens de invoer van gegevens. Kies 
daarvoor het commando E (Enter line). 
De computer vraagt om het regelnummer 
van het in te voeren gegeven. Bij de op- 
bouw van het eerste bestand is dit waar- 
schijnlijk regel nul. Dan volgt de vraag 
naar het eerste gegeven. Voer in: 
“DISNEY. Door middel van het sterretje 
weet het programma dat dit gegeven als 
hoofdstuk moet worden behandeld. Het 
woord ”DISNEY” verschijnt in ’dia- 
positief’ op het scherm. De database 
vraagt zelf naar het gegeven voor regel- 

PROGRAMMA: DATABASE PCM 
REM NAAR HOOFDPROGRAMMA 

REM SUBROUT INES 
REM GET ROUTINE 
A="; 1202 PRINT "83 
GET GE:IF Gf=""THEN 6 
ND U BRUNE 

EN & 
IF GE=CHRE(ZO)AND Af=""THEN 6 

POKE 55280,0:POKE 55281,0: PRINT CHRÉ (20) : PRINT CHR#(14) ;CHRE(B) : GOTO 26 

IF GE&=CHRE(148) OR GE=CHRE(L7DOR GE=CHRE (27) OR GE=CHRE (157) OR GE=CHRE (145) TH 

IF GE=CHRE(ZO) THEN PRINT CHRE (20) CHRÉ (20) "B zr I=I-1sAE=LEFTE(AS,I) :GOTO & 

IF GEZ 2CHRE (1E) THEN Af=AE+GE: I=It1: PRINT"CLEFTI"GE"&";:G0TO 6 

IF AS=CHRE(IE) THEN Af="": RETURN 

2 PRINT"LLEFT,SPACE1'": RETURN 

3 REM FUNCTIE KIEZEN 
PRINT" [RVS ,DOWNI1"Gf" [LEFT ,UF21" 2 GOSUB 18 

A=0:FOR I=1 TO 17:IF MIDE(KE,I#Z-1,1) =AETHEN A=I: I=17 

NEXT I:RETURN 
REM WELKE TOETS 
GET Af: IF A$=""THEN 18 

RETURN 
REM TOON ENTRY-NUMMER IN BEWEREING 
PRINT" LHOME1" TAB (55) 3 1: RETURN 

2 REM FILTER 
5 PRINT"CRVSIARE YOU SUREF Y/N":GOSUB 18: RETURN 



nummer één. Voer in: DUMBO. Ditmaal 
zonder sterretje. Het gegeven ”DUMBO’’ 

is immers een onderdeel van het hoofd- 

stuk ”DISNEY”’. Toets na het invoeren 

RETURN in. 
Probeer bijvoorbeeld ook eens het com- 
mando C (Chapter). Bij het overnemen 
van het videobanden-voorbeeld toont het 
programma de volgende hoofdstukken in 
de database: 
DISNEY 
SIEGEL 
SPIELBERG 
Voor deze namen verschijnt het nummer 
van de bladzijde waarop het hoofdstuk 
begint. Met de functie P (Page) wordt 
rechtstreeks elke gewenste pagina opge- 
zocht. Druk op de spatiebalk voor het 
achter elkaar bekijken van een aantal 
bladzijden. Na de laatste bladzijde ver- 
schijnt weer pagina één. 
Uiteraard is het mogelijk wijzigingen in 
het bestand aan te brengen. Om het gege- 
ven ”PETER PAN” te laten vervallen (de 
videoband is cadeau gedaan) de letter K 
(Kill line) en het regelnummer van ”PE- 
TER PAN” intoetsen. 
Gebruik I (Insert line) voor het tussenvoe- 
gen van gegevens. Het programma vraagt 

op welke regel het nieuwe gegeven moet 
komen. Alle gegevens, met inbegrip van 
het gegeven dat voorheen op dat regel- 
nummer stond, schuiven een plaatsje. 
Verbeteringen in gegevens worden uitge- 
voerd met R (Rectify line). Dit is vooral 
van belang bij tik- of taalfouten in een 
lang gegeven. Breng verbeteringen aan 
met behulp van de cursorpijltjes en de 
functies INST en DEL op het toetsen- 

Ï 
ĳ 

24 
25 
28 

27 
z8 
29 
30 
si 

57 
28 
39 
40 
At 
42 
43 
44 

46 
47 
48 

49 

50 
st 
52 
55 
54 
55 
56 
57 
58 

59 

61 
&2 
65 
64 

&5 

&& 
67 
68 

67 
70 

71 
72 
75 

LEE 

REM HOOFDPROGRAMMA 
REM INITIALIGEREN 
PRINT"ECLEARI"SPC(LI)CHRE(LA2) "[RVS,SPFACEID A TABASE " 

:PRINT SPG(L1)"CDOWNI* JUST A MOMENT #" 
HE="C, Er Mo "3 Of=" CRVSIYOUR CHOICE 7 = HELP" 

N=INT ( (FRE (O) -(FRE(O)£0) 65556) /AO) zP=1e Xe (NH) /1O2N=1OKINT (X) 
DIM SEN) :Lt=" LINE" 
FOR J=0 TO NiSE (JD) ="="i NEXT J 
PRINT” [DOUN, SPACE "INT 0 "PAGES": PRINT N'ENTRIES" 
KE="C,P,E, IN, SL, HK, A, 2, RF, D,G":GOTO 58 
REM TOON HOOFDGROEPEN 

K=G 
G=0: PRINT" LCLEAR,RVSICHAPTER CONTENTS FILE: ";HE:PRINT"PAGE" 
FOR dek TO Ni IF ASC(SE(J))=18 THEN PRINT"LLEFTI"INT(J/10+41);S#(J) : G=0t1 
zIF Q@>19 THEN 58 
NEXT J 
GOSUE 14:1F A=0 THEN 28 
ON A GOTO 24,43,155,54,69,87,935,133,127,172,75,147,51,75,164 
IF J4N+1 THEN K=J:G0TO 35 
GOTO 24 
REM BLADZIJDE 
A=" PRINT" LDOWN21PAGE": GOSUB 5: P=VAL(A#):GOSUB 15:1IF A20 THEN 59 
IF Pél OR PHINT{X) THEN PRINT"CUFS1":G0TO 45 
PRINT" [RVS,CLEARIPAGE"P;H$: FOR I=0 TO P:L=(P-1)#104I:PRINT"CLEFTI!Lj S$(L) 
z NEXT 
GOSUB 14: IF A=0 THEN 46 
IF A£>16 THEN 29 
P=P+i: IF F#X THEN P=l 
GOTO 45 
REM BESTANDSNAAM 
PRINT"\CCLEARIFILENAME": GOSUR Sz H$=At 
GOTO 45 
REM INVOEGEN 
afs" 1" PRINT" CDOWNZIINSERT"L#:GOSUB 5: J=VAL(A$):GOSUB 15:IF A£>0 THEN 45 
IF J<O OR J2INT(X)#10+41 THEN PRINT"CUPS1":G0TO 54 
Af=""sPRINT"ENTRY":GOSUB 5:G0SUB 15: IF A2#0 THEN 45 

PRINT" INSERTING"z IF R=N THEN 45 
FOR I=J+1 TO Ni: IF SE(I)="="THEN EK=I: I=N:G0T0 60 

KK=I 

NEXT I 

FOR I=EK TO J+1 STEF-1:S5#(I)=S5$(I-1):GOSUB 21: NEXT: 54 (J) =At 
IF LEFTE(SE(J) „1D =" "THEN S£(J)="CRVSI"+RIGHTE(SE(J) „LEN(SE (JD) =1) 

F=INT(J/10) +1 
FRINT"LRVS,CLEARIFAGE"F; He: FOR I=0 TO Gre (PI) KLOHIEPRINT"CLEFTI"L3 SEL) 

zMEXT 

JeJ+1i: IF JrINTCX)#10-1 THEN J=0 
PRINT" CDOWNZJINSERT" Ls Jr Af="": GOTO 56 

GOTO 45 
REM NIEUW BESTAND 
FRINT"CDOWN21":GOSUE 25: IF AfZ#"Y"THEN 45 
PRINT" CDOWNINEN FILE NAME": GOSUB 5: He=At 

FOR J=0 TO NirS#(J)="m"iNEXT J:G0TO 45 

REM MENU 
FRINT"LCLEAR,RVS,SPACEL&IM E_N U dl 
PRINT" CRVSIPLRVOFFJAGE"TAB (25) "CRVSINCRVOFFIEW FILE! 
PRINT: PRINT" ERVSICERVOFFIHAFTER" TAB (23) ; : PRINT" ERVSJFCRVOFF 1ILENAME" : PRINT 

zPRINT"CRVSIGERVOFFIET ENTRY"; 

bord. Ï 76 PRINT TAB(25) : PRINT" ERVSIKERVOFF JILL "L$ 
wee WE N 77 PRINT: PRENT" [RVS IELRVOFF INTER"L#; TAB (25) ; 

Waarschuwing: bij verkeerd gebruik van | 78 PRINT"ERVSIHERVOFFIARD COPY":PRINT: PRINT" [LRVSIACRVOFFILFHABETIZE"TAB (25) 3 
h ommando “RECTIEY” Ì 79 PRINT"ERVSI1IERVOFF INSERT"L&: PRINT: PRINT" ERVSIRLRVOFFIECTIFY"L&TAB (23) 3 
RL ee mtr do "REC 8 bestaat de Ü 80 PRINT"ERVSIDERVOFF IEF INITIONS": PRINT: PRINT" ERVSISLRVOFF 1 

kans ’uit het programma’ te raken. Mocht | AVE TO TAPE OR DISK" 
dit onverhoopt gebeuren, wanhoop dan | 81 BEONTKEEONE TOELSRJONF ARS FROM TAPE OR DISK" 

niet! Met ”GOTO73”’ verschijnt het menu | 2 GOSUE 18:FRINT"LCLEARI":GOSUB 15 

weer en staan alle gegevens opnieuw ter | Ee B 09 

beschikking. Met F (Filename) krijgt een | 0 REM SAVE-INTRO 
2 ls: 87 FRINT"CCLEAR,RVSISAVELDOWNI": GOSUB 225: IF Afs 2!YUTHEN 45 

soi hrg nieuwe er Í 88 FRINT"CDOUN,RVSIDISC OR TAPE? D/T":GOSUB 18: IF At="T"THEN 91 

vang DIJvoorbee e naam El 89 IF AtZ#"D"THEN 45 
„) ”) ’, 20 OPEN 15,8,15,"I":CLOSE 15:0PEN 2,8,2;"@0: "+H$+ " E,S,W"': J=2:G0T0 100 

BANDEN door REGISSEURS”. | 91 PRINT:OPEN 1o1,1,Ht:J=1:G0TO 100 8 
Door middel van G (Get entry) wordteen | 92 REM LOAD-INTRO 

le ĳ 95 FRINT"LCLEAR,RVSILOADERVOFF ,DOWNI": GOSUB 25: IF AF Y"THEN 45 

gegeven snel door het programma opge Ï 94 FRINT"CDOWN,RVSIDISC OR TAPE? D/T":GOSUB 18: IF Af="T"THEN 98 

zocht. Voer daarvoor het gegeven exact zo 95 IF Af42"D"THEN 45 
: : ĳ 96 GOSUE 108:PRINT"[LDOWNIFILE NAME?":GOSUE SiN$=At: IF Né=""THEN 45 
in zoals het in het RE voorkomt. | 97 OPEN 15,8,15,"1":CLOSE 15:0PEN 2,8,2,"Or"+NE+" %,S5,R":J=2:G0T0 104 
Denk eraan dat als ” HOOFDSTUK” ge- 98 OPEN 1,1,0:J=1:60T0 104 

: 99 REM SAVE/LOAD-VERVOLG 
en Ee hd en Baan. j 160 FOR I=N TO O STEP-A:K=l: IF SE(I){>"="THEN 1=0 
oor een sterretje. Bij ongesorteerd invoe- | 101 NEXT Iz Kekt1 

à : | 102 PRINT#J,H$+" 8": PRINT#J,K:FOR 1=0 TO K 
ren van de informatie het commando A Ì 102 PRINT#J,S$(I):GOSUB 21:NEXT:CLOSE J:60T0 45 
(Alphabetize) gebruiken. Keuze uit twee | 104 INFUTHJ ‚NE: IF RIGHTE(NE,2) 23" B THEN PRINT"ERVS1"NE" NOT FOUND”:GOSUB 18 

2 ” Ï :CLOSE J:G0T0 45 

mogelijkheden: , | 105 HEEN: HE=LEFTS (Hé, LEN (HE) -2) : PRINT" [DOUN,RVSIFOUND "Hé: INFUTHJ „K 

‚1, De hoofdstukken alfabetiseren. Î 106 FOR 1=0 TO Kr: INPUT#J,St(I):GO0SUB 21:NEXT:CLOSE J:G0TO 45 
» Ì 107 REM OVERZICHT BESTANDEN OP DISC 

Beantwoord daarvoor de vraag "AL- | 108 PRINT"ERVS,CLEARIDISC FILE LISTING? Y/N":G0SUE 18:1F At{>"Y"THEN RETURN 
Î 

PHABETIZE CHAPTER-ENTRIES’”’ l 109 PRINT"ECLEAR,RVSISCANNING DISCEDOUNI' 
| 110 OPEN 1,8,0,"£0" 

met Y (Yes). ‚ | Lil GET#L AE, BE 

2. De gegevens binnen een hoofstuk alfa- | 112 Elen 

betiseren. Ï kos en A 

Beantwoord de vraag "ALPHABETIZE | THEN C=ASC (A4) 
ss Î 7 “THEN C=C+ASC (HE) #256 

CHAPTER-ENTRIES” met N (No). Het | 117 DE=DE+" CRVS1"+MIDE(STRE CC) ,2) +" ERVOPFI" 

programma: vraagt dan vanaf welke regel | 118 GET#I,BE: IF ST{>0 THEN CLOSE 1:PRINT: RETURN 
. a h h fdst k ĳ 119 IF B&i :CHRECSA) THEN 118 

te alfabetiseren. Wanneer het hootdstu Î 120 GET#I,BS: IF B&2CHRE(54) THEN Df=D#+B#:G0TO 120 

”DISNEY” gealfabetiseerd dient te wor- 
den en het gegeven ”DISNEY”’ staat op 
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regel 237, voer dan het getal 237 in. Het 
programma alfabetiseert de gegevens tus- 
sen ”DISNEY” en het volgende hoofd- 
stuk in het bestand. 

WM Afdruk van het bestand 
H (Hard copy) levert via de printer een af- 
druk van het bestand op. Het is mogelijk 
te specificeren of het hele bestand of 
slechts een gedeelte nodig is. 
De commando’s S (Save to tape or disk) 
en L (Load from tape or disk) dienen om 
de gegevens op te bergen en weer terug te 
roepen. In het gebruik verschillen zij niet 
van de Basic-commando’s SAVE en 
LOAD. Geef alleen steeds aan of het gaat 
om een cassetterecorder (TAPE) of disk- 
drive (DISK). Het commando L geeft te- 
vens de mogelijkheid om te bekijken wel- 
ke programma’s er op een bepaalde schijf 
staan (DISKFILE LISTING). 
Het commando D (Definitions) heeft de- 
zelfde functie als het vraagteken: het leidt 
terug naar het menu. 

Mm Opbouw van het programma 
Bij het bestuderen van de database-listing 
zal het vele commentaar opvallen. Dit kan 
bij het overtypen gerust worden weggela- 
ten. Het beïnvloedt de werking van het 
programma niet. Met behulp van het com- 
mentaar zijn bepaalde programmarouti- 
nes makkelijker te lokaliseren en kunnen 
in eigen programma’s worden opgeno- 
men. Zo is er bijvoorbeeld een get-routine 
die het Basic-commando INPUT ver- 
vangt. 
Er bestaan twee sorteerroutines: een routi- 
ne die de inhoud van een flexibele schijf 
afleest en een printroutine. Met elkaar een 
schatkamer voor de beginnende program- 
meur. 
Over de printroutine een laatste opmer- 
king: door het toevoegen van zogenaamde 
’characterstrings’, kan, afhankelijk van de 
gebruikte printer, de afdruk worden ver- 
fraaid. Denk bijvoorbeeld aan een vette 
kop voor de file-naam en onderstreepte 
hoofdstuk-titels. Bij het bladeren in de 
handleiding van de printer komen beslist 
ideeën naar boven. 
Om het overnemen van het programma te 
vergemakkelijken zijn een aantal tekens 
die bij listings vaak moeilijkheden veroor- 
zaken vervangen door Engelse woorden. 
”DOWN” wil bijvoorbeeld zeggen dat de 
” cursor down-toets”’ ingedrukt moet wor- 
den, RVS” vraagt om het gelijktijdig in- 
drukken van ” CTRL” en ”RVS-ON”’ en- 
zovoort. 

Geen zin om dit programma helemaal over 
te typen? Bestel dan de schijf of cassette 
waar de database kant en klaar op staat. 
Als bonus ontvangt u bovendien een ge- 
compileerde (=snellere) versie van het 
programma. Zie hiervoor de antwoord- 
kaart elders in dit blad. EA 

GET#L,EE: IF BE=CHRE (SZ THEN 121 
Cesme 

2 Ct=Ct+BE:GETHI, BE: IF BESS UTHEN 125 

IF RIGHT#(DE, 1)="@" THEN PRINT D4 

j Pt-"“:;GOTO 112 
REN VERWIJDER GEGEVEN 

at=t-1" PRINT" CDOWMEIKILL "L$: G0SUD 5e d=VAL (A4): GOSUP 1E: IF ASHÒ THEN 45 

IF JXO OR J2INT(X3KIOtL TIEN PRINT"EUPGI":GOTO 127 
FOR I=J TO NA: IF SE(I)=" "AND SA (Itij=""THEN I=N-1:G0T0 151 

SECIJ=SECI+IJ :GOSUE EL 

NEXT: 34 (N)="=!!; GOTO 45 
REM AFDRUKKEN 
FRINT"LCLEAR,RVSIHARD COPFYT Y/NCDOWNI":GOSUB 18: 1F Af Y"THEN 45 
PRINT" CDOWN,RVSIENTIRE FILE? V/NEDOWNI":GOSUE 18:IF A NITHEN F=0rM=N 

:G0TO 1:58 
5 FRINT"STARTING"L#: GOSUB 5 

F=VAL AE): IF FAQ OR F2N GUTU 155 
FRINT"ENDING"L#: GOSUB S:M=VAL (AE): IF M£0 OR M2N OR M£F THEN 125 
OPEN 4,4 

7 FRINT#4," FILE: "sH&2PRINT#H4 
LL=41 FOR F TO M: IF LEFT#ECSECI) „10 ="CRVSI"THEN 145 
IF SECI)SHNTHEN PRINTHA4, * VEE) sl Lel +2 

GOTO 145 

5 FRINT#4," zE) 
LL=LL+4 
NEXT I:CLOSE 4:G0T0 45 

REM CORRECTIE GEGEVEN 

IF Af="#"THEN 155 
Af="—1 "PRINT" CDOWNZIRECTIFY"L#&: GOSUR 5: J=VAL(AE):GOSUB 15:IF A20 THEN 45 
IF JZ0 OR JHINT(X)#LOt1 THEN PRINT"CUFPSJ":G0TO 148 
PRINT S£(J): INPUT Af:GOSUB 15: IF AZ#0 THEN 45 

St (JJ) =At 
IF LEFTE(SE(J) „I= "&"THEN SE(J)="CRVSI"+RIGHTE(SE(J) „LEN(SE(J)) -1) 

; GOTO 45 
REM AUTO ENTER 
Af="—1" PRINT" CDOWNZIENTER"; Lt: GOSUB 5: J=VAL (AE): GOSUB 15: IF A20 THEN 45 

IF JZO0 OR JHINT(X)#1Ot1 THEN PRINT"CUFS51":GO0TO 155 
At="";PRINT"ENTRY": GOSUEB 5: GO0SUB 15: IF A THEN 45 

SE(J)=AE: IF LEFTE(SE(J) „1 ="K"THEN SEC) ERVS1"+RIGHTE(SE{J) , 

LEN(SE(J) )=1) 
P=INT (J/10) +1 

D PRINT"CRVS,CLEARIFAGE"PzHE: FOR I=0 TO Pile {F1} #1O+IE PRINT"CLEFTI"L; 54 CL) 

zNEXT 
Jedti: IF JrINT(X)#1O-1 THEN J=0 

PRINT" EDOWNZIENTER"s Ltr Jr Af=""; GOTO 157 

REM ZOEK GEGEVEN 
PRINT" LDOWNZIGET ENTRY":G0SUE 5: G0SUB 15:1F Ax 
IF LEFTE(AE, 1) =" "THEN Af="ERVEI"ARIGHTE(AE,LEN (AE) 1) 

T=-1:FOR I=0 TO NM: IF SE{I)=ASTHEN T=l: I=N 

NEXT 
IF T=-l THEN PRINT"CDOWN,RVSINOT FOUND":GOSUB 18:G0T0 45 

F=INT(T/10) +1: GOTO 45 

REM ALFABETISEER 
REM EEUZE 

2 FRINT"LCLEAR,RVSJALFHABETIZE CHAPTER ENTRIES Y/N7CDOWNI": GOSUE 

:IF Af="Y"THEN 191 
IF Af N"THEN 45 
REM PER GROEF 
FRINT"ALFHABETIZE STARTING"L#:GOSUE 5: U=VAL{(A#) : GOSUB 15:IF A£20 THEN 45 

IF USO OR UN THEN GOTO 58 

IF MID#(S$(U) „1, 1)="ERVSI"THEN U=Ut1 
FOR I=N TO O STEF-1: IF S#(I)SH!=!!THEN KK=I: I=O: GO0TO 180 
KE= 

NEXT I 

K=O: FOR I=U TO KE:IF LEFTE((SECI)) „1D ="CRVSI"THEN KeleNN=le1s IKK 

2 NEXT Is: IF K=l THEN 184 

5 NN=EK 
I=0 

J=U: IF I=NN-U THEN 45 

IF J=eNN-I THEN 189 
IF SE(J) FSE(JHIJ THEN TPE=SE(JN: SEI) =BE(IJHID :SEIJHID=TPE 

J=edt+1:G0T0 186 
I=I+1:G0T0 185 

REM SORTEER HOOFDGROEPEN 
PRINT" ECLEAR ,DOWN1 "SPC (9) "[RVS,SPACES IX WARNING # 

FRINT SPC(9) "[RVS,SFACESITHIS CAN TAKE A CRVOFF 1 

PRINT SPC(9) "[LRVS,SFACESIVERY LONG TIME! ERVOFF 

PRINT: T=N 
IF St(I)="=" THEN I=I-1:G0T0 195 

EF=I+1:S#(EF)="CRVSIZZZZZZZZ22" 

I=0: g=OrWt="CRVSIZZZZZZZZZZ" 
REM ZOEK KLEINSTE NIET GESORTEERDE HOOFDGROEP 

IF ASC(S#E{I)) 218 THEN I=I+1:G0T0 199 

IF I=EF THEN ù 

WE=SE(IJs Tele I= It] 
IF ASC(S$(I) 18 THEN I=I+1:G0T0 202 

IF SECIDSWETHEN WE=SE CI): T=I 
IF I=EF THEN PRINT WE:G0TO0 206 

I=I+1:G0T0 202 
IF WESHSELI)THEN 210 

J=J+i: IF ASC(SECJ) DEE 
I=J:G0TO 200 
REM KILL HOOFDGROEP OP KEGEL T 
FOR D=T TO EF-1:SE(D)=SE DAI) 2 NEXT 

REM INSERT HOOFDGROEF OP REGEL J 
FOR D=EF TU J+1 STEP-1:5E(D) 25E (D= 1) 2 NEXT: SE CJ) =WE 

Wi="CRVSIZZZZZZZZZZ": I=T+ie Jed+1 

REM OVERERENGEN ONDERDELEN HOOFDGROEPEN 

IF ASC(S#(I))=18 THEN I=J:G0TO0 200 
TP#=S# CI) 

FOR D=I TO EF-1:SE{(D)=SEDH1) 2NEXT 

FOR D=EF TU J+l STEF-IESECDIEBE LDI 2 NEXT: SECU) TEE 

I=I+1:J=J+1:G0T0 215 

18 THEN 207 

O S+(EF)="=": G0TO 45 

45 



Dat spreadsheet-programma’s (elektronische werkbladen) tot 

de nuttigste hulpmiddelen sinds de uitvinding van de compu- 

ter behoren, is alom erkend. Vandaar dat Commodore-Dos- 

sier als eerste een Basic-listing levert van een VisiCalc-achtig 

programma voor CBM-64. 

et allereerste spreadsheet-pro- 
iel gramma dat ooit op een computer 

werkte was Visicalc van Personal 
Software Inc. Dit programma bereikte al 
snel de top-10 van de meest verkochte 
zaken-programma’s ter wereld. De men- 
sen van Personal Software Inc werden dan 
ook op slag multi-miljonairs. Nog steeds 
zijn spreadsheets de meest verkochte en 
geïmiteerde programma’s. Denk maar aan 
Calc-star, Supercalc en Multiplan. Ook 
steeds meer particulieren ondervinden het 
nut van spreadsheets. Daar dergelijke pro- 
gramma’s in het algemeen vrij duur zijn 
(rond de 600 gulden) komt het gebruik er- 
van in de privé-sfeer niet vaak voor. De re- 
dactie van Commodore-Dossier is er dan 
ook trots op dat zij de lezers een Basic- 
listing kan aanbieden van een echt spread- 
sheet voor de CBM-64. Het programma is 
geschreven door L. Volders van Volders 
Computer Services. 
Een spreadsheet is te vergelijken met een 
groot vel ruitjespapier. De kolommen zijn 
in dit geval gecodeerd met de letters a-z en 
de rijen met de cijfers 1-100. We hebben 
dus in totaal 2600 elementen. In ieder ele- 
ment is een getal op te bergen. We kunnen 
er ook een formule inzetten die gebruik- 
maakt van cijfers, bewerkingen ( + -/*) 
en coördinaten van andere elementen (die 
op zich ook weer een formule kunnen be- 
vatten). Eventueel zetten we in een ele- 
ment commentaar neer dat aangeeft wat 
voor soort gegevens er in de volgende ko- 
lom of rij staat. 
Op het scherm heeft ieder element een 
breedte van negen tekens. De in de ele- 
menten geplaatste formules mogen uit 
maximaal 38 tekens bestaan. 

Een verkoopnota wordt als volgt uitge- 
voerd: 
al inkoop bl 100 
a2 marge b2 3bl 
a3 b3 
a4 netto b4 1*bl +b2 
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as b.t.w. b5 „19*b4 
a6 b6 mm 
a7 verkoop b7 1*b4 + b5 

Deze formules meteen laten volgen door / 
f $. Hierdoor worden de getallen weerge- 
geven met twee cijfers achter de komma. 
Indien de cursor nu naar element bl wordt 
bewogen en daar een ander bedrag wordt 
ingevoerd, verschijnt de verkoopprijs bij 
wijziging van de inkoopprijs. 

Ml Handleiding 
Het grote voordeel van spreadsheets ligt in 
het bedieningsgemak en dat iemand niets 
van programmeren hoeft af te weten om 
een computer toch de meest complexe be- 
rekeningen te laten uitvoeren. Wat je wel 
moet weten is hoe het programma te be- 
dienen. Om door het spreadsheet heen te 
wandelen en om de elementen in te vullen, 
krijgen bepaalde toetsen een specifieke 
functie: 

® Cursor-toetsen. 
In gebruik om het spreadsheet door te 
wandelen. Onderaan het beelscherm aan- 
geland met de cursor, ‘scrollt’ het beeld 
omhoog. Scrollen naar links en rechts gaat 
op dezelfde manier. 
® Home toets. 
Om terug te gaan naar naar element al. 
® Delete toets. 
Deze toets verwijdert de laatst ingevoerde 
lettertekens. 
® Lettertoetsen a-z. 
Deze toetsen gebruiken we in een com- 
mentaar (bijvoorbeeld BTW) of in een 
coördinaat (bijvoorbeeld f 50). 
® Cijfertoetsen 0-9. 
Deze worden gebruikt om een getal, een 
formule (bijv. 2*al) of in een coördinaat 
in te voeren. 
® + -*/. 
Bovenstaande rekenkundige ’operators’ 
geven in een formule de bewerkingen aan 
(bijv. 1*al/c3). 

SERIEUZE PROGRAMMA'S 
\ Elektronische kaartenbakken (data- 
| bases) en elektronische werkbladen 
| (spreadsheets) zijn er inmiddels 

voor de Commodore 64 in maten en 
soorten. Aashima Trading in Rot- 

| terdam levert een elektronische 
| kaartenbak op flexibele schijf voor 
| 129 gulden en op cassette voor 99 
| gulden. Het bedrijf heeft eveneens 
| een programma voor voorraadbe- 

heer in het pakket (ook 129 gulden 
{voor de schijf en 99 gulden voor de 
\ cassette). 
‚Enkele andere Nederlandse bedrij- 

ven die actief zijn op dit gebied: 
‘_ Computer World (met onder meer 

Datamanager 64) en Prompt Com- 
puterservice. Beide bedrijven leve- 
ren tevens programma’s voor tekst- 
verwerking, Viditel, ledenadmi- | 
nistratie en boekhouding. Alle op | 
basis van de Commodore 64. 

Adressen: 
Aashima Trading bv, Groenendaal | 
53, 3011 SN Rotterdam, tel. 010- | 
141110/149315. 
Computer World, Postbus 14, 1230 | 
AA Loosdrecht. 
Prompt Computerservice, Pinsen- 
gracht 366, 1016 JA Amsterdam, 
tel. 020-228078. 



® — 

Het minteken wordt gebruikt in formules, 
maar kan ook toegepast worden in een 
commentaar om een regel te onderstrepen. 

Verder geldt nog: 
— een commentaar begint altijd met een 

letter 
— een formule begint altijd met een cijfer 
(bijv. 1*al). 

Bij invoer van ”’/”’ als eerste teken worden 
op de bovenste regel van het scherm extra 
keuzemogelijkheden geboden. 

g Goto 
Goto staat voor ”’ga naar een bepaald ele- 
ment”. De computer vraagt naar welke lo- 
catie je wilt gaan. Dit gaat sneller dan met 
de cursor-toetsen. 

p Printout 
Om een afdruk van het spreadsheet op een 
printer te maken (alleen uitkomsten moge- 
lijk, niet de gebruikte formules). Daar het 
spreadsheet breder is dan de tachtig tekens 
die de meeste printers aankunnen, wordt 
er gevraagd van welk element tot welk ele- 
ment geprint moet worden. 

s Save 
Dit commando bewaart het ingevulde 
spreadsheet op band of disk. Eerst vraagt 
het programma naar een naam en daarna 
of opslag gebeurt op cassetteband of disk. 
Met deze optie kun je zowel getallen als 
formules steeds opnieuw gebruiken. 

c Clear 
Wist het gehele spreadsheet uit. 

b Blank 
Wist alleen het element waar de cursor 

zich bevindt. 

1 Load 
Haalt een spreadsheet van disk of tape. 
Hierbij de naam invoeren die bij Save ge- 
bruikt is. 

f Format 
Volderscalc kent verschillende mogelijk- 
heden om uitkomsten weer te geven: 

i staat voor integer (gehele getallen) 
r staat voor real (cijfers achter de komma) 
$ hiermee worden alle getallen netjes afge- 
rond op 2 cijfers achter de komma 
* geeft een grafische representatie van de 
gegevens op het scherm (geeft alleen een 
juist beeld indien de uitkomsten van de 
formules variëren tussen 0 en 9). 

Let er verder op na het invullen van een 
element op de return-toets te drukken, al- 
vorens met de cursor naar een ander veld 
te gaan. Bij het invoeren van cijfers de 
punt in plaats van de komma gebruiken. 

B Basic listing 
De Basic listing is niet moeilijk te volgen 
doordat er nog al wat commentaar in 
voorkomt. Enige tekens die problemen 

5 POKE 55201,0:POKE 55280,0: PRINT" CGREENI" 

100 REM INIT ä 
110 DIM VGE(10O0,26) ,VER(100,26) 

1290 KOf="AECDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ" 

150 KO=tsRY=leiR2eirk2el 

1000 GOSUB 3000 

1010 GOSUR 9000 
1011 IF HU$=""THEN HUE=VER (RZ,K2) 

1012 VEE(RZ,K2) =HUF 

1050 GOTO 1000 

8000 REM SCREEN FORMAT 
8110 FRINT"CCLEAR,DOWNS,RVS,SPACE121"; MIDF(KOS,KO, 1) 5" 

13 
8121 PRINT" “MIDE(KOE,KOF2, 1); " 

8125 IF KO 6 THEN PRINT! ne 
8130 IF RY+17:100 THEN FOR I=RY TO 100:G0T0 8150 

8140 FOR I=RY TO RY+17 
8150 PRINT"ERVSI"s: IF I£10 THEN PRINT" "5 
8140 PRINT Is "CLEFT,SPACE ,RVOFF 1": NEXT 
8180 PRINT*"LHOME ‚DOWN, SFACE7 1": PRINT" CHOME ,DOWNI "MID (KOE ,E2, 1) R2 

“MIDE (KOE, KO4S, 1): 

8185 PRINT VER(R2,K2)3: FOR I=l TO E9-LEN(VEECRZ,KE2)) 2 PRINT" za NEXTzPRINT!N! 

8186 IF VEE{RZ,K2)=""THEN FRINT"CUP,SFACE1O1'! 

8187 PRINT"CHOME,DOWN41"; 
8188 IF RY+17:100 THEN FOR X=RY TO LOO:PRINT"ERIGHT41";:GOTO 8195 

8190 FOR X=RY TO RY+17:PRINT"ERIGHTA1"; 

8195 26 THEN FOR Z=K0 TO KO: GO0TO 8202 

8200 
8202 RE=R2 :K2=Z: GO0SUB 10000:R2=| 
8205 IF X=R2 AND Z=K2 THEN PRINT"CRVSI"VGE(X,Z) VOFF1";:GOTO 8216 

8210 PRINT VEE(X,Z): 
8216 IF KO+5>26 THEN PRINT"! 
B217 NEXT Z,X:PRINT"LRVS,MAGENTAIC 1984 VOLDERSCALCERVOFF ,GREENI"; : HU$=""" 

zPRINT"CHOMEI" 3 2 RETURN 

9000 REM INPUT 
9710 GOSUB 20000 
9715 IF LEN(HUÊ) #57 THEN GOSUB 10000: RETURN 
9720 IF Af="CDOWNI"AND R22100 THEN R2=R2+1:G0SUR 29000: RETURN 
9750 IF Af="CUPI"AND R221 THEN R2=R2-1:G0SUB 29000: RETURN 
9740 IF At="CRIGHTJ"AND Z+1:GÛSUEB 29000: RETURN 

9750 IF Af="CLEFTI"AND 1: GOSUB 29000: RETURN 
59760 IF Afr="A"AND AfS="Z"OR Af= OR Atf=" "THEN HUE=HUEHAE: PRINT Af 

:GOTO 9710 
9770 IF At="/"AND LENCHUS) #0 THEN HUE=HUE+AE:PRINT Af; :60T0 9710 
9780 IF Aft="O"AND A$Z="G"THEN HUf=HUE+AE:PRINT Af; :GOTO 9710 

9790 IF Af="."OR Af="K"OR Af="+"OR Af="—"THEN HUS=HUEHAE:PRINT Af;:GOTO0 9710 
98300 IF A$="/"THEN 21000 
9810 IF AE=CHRE (ZO) AND LEN (HUE) 20 THEN HUE=LEFTE (HUE „LEN (HUE) —1) 

zPRINT"CLEFT,SPACE,LEFT1";:GOTO 9710 
9820 IF Af="CHOMEI"THEN RY=l:KO=liR2el:E2=1: HUE=VEE(RZ2,KZ) : RETURN 

9850 IF Af="! "THEN 10050 

9840 IF At$="CCLEARI"OR A# HRE (LS) THEN 9710 

9998 IF AS=CHRE (LE) THEN PRINT" LHOME,SPACEZ9 1": RETURN 

10000 REM EVALUATE 
10020 IF VEELRZ,KZ)=""THEN VGE(RZ,K2)=" "RETURN 

10050 GIE=LEFT. 4 
10052 IF G1#: f "QEOR G1f=". "THEN 10100 
10040 IF LEN(VEE(RZ ) THEN VEER =LEFTE(VEE(R2,K2) ,9) 
10050 IF LEN(VES(R =VEER(RZ,KZ) +" "2GOTO 10050 

10060 GIf=VEE(R2,K2) 2 GOTO 10850 

10100 £ 5 2e iel: GIF=MIDE(EEE, I,1 
10120 MIDS(EEE,I,1) 
10140 vO"AND G 'Q'OR G2E= THEN G1f=G1#+G2E:G0T0 10120 
10150 "AND G ="AND G2EZE"+"AND GZ: "/THEN 10850 

10160 5 =I+1:G ID#(EES,I,1) 
10190 4 'Z"THEN 10260 
10200 HK=ASC(G2#) 64: Me Ph 

1 O G2f=G2E+MIDE(EEËS, I,1) 
I=I+1: IF MIDE(EES,I, 1) 2"O"OR MIDE(EES, IT, 1) #"Q "THEN 10240 

IF MIDE(EEE,I,1) "OR MIDS(EES,I,I)= "THEN 10210 

IF MIDE(EEE,I,1)S="O"OR MIDECEEE,I, 1) IGHAND MIDF(EES,I, 

zp, THEN 10500 
I=1+1: IF MIDE(EEË,I,1)=". "THEN 10270 
IF MIDH(EEE,I,1)S"O"OR MIDELEEE,I, 1) >"GQ!THEN 10500 

GEÉ=G2E+MIDS(EES,I,1):GOTO 10260 

"THEN G1E=STRE (VAL (614) HVAL (VEE (VAL (62) „HED )) 

14" THEN GLE=STRE (VAL (G14) +VAL (VGÉ (VAL (G24) „HED DD) 

ZO WiGZE=MIDF(EEË, I, 1): G0TO 10150 
10400 IF BEË="#"THEN GI#=STRE (VAL (614) #VAL (G2E) ) 
10410 “THEN GIS=STRE (VAL (G1E) -VAL (G24) ) 
10420 E="/UTHEN G1 TR# (VAL (G15) /VAL (G24) ) 
10430 IF BE#="+"THEN G1#=STRE (VAL (G14) +VAL (624) ) 

10440 5 BE#=""iGES=MIDE(EEË, I, 1 
10850 zIF F&="I"THEN GOSUB © 

16840 IF F&="#"THEN GOSUB 5 

10850 IF F&="#"THEN GOSUB 24000 
10860 GOSUB 35000: VOE (RE ) =HUf: RETURN 

20000 REM HAAL TOETS 
20010 GET A£:IF At=""THEN 20010 

20020 RETURN 
21000 REM COMMANDO 'S 
21001 PRINT"LHOME,SPACE221":; 

21002 PRINT" LHOMEIG 

GOSUB 20000 
"THEN 

THEN 

"THEN 

21050 3 THEN 
21060 IF E="C" THEN 
21070 AE="B"THEN 2 
21075 At="L"THEN 2800 

21080 RETURN 
000 REM GOTO LOCATION 

22010 INFUT"[HOMEILOCAT ION 
:GOTO 22000 

UMIDE (KOE ,KO+1, 

LLEFTS1";HUE: IF HUE=" "THEN PRINT"CUPI"i 
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kunnen veroorzaken, zijn volgens on- 
derstaande tabel op te zoeken. 
HOME cursor home 
CLEAR clear screen 
DOWN cursor down 
UP cursor up 
RIGHT cursor right 
LEFT cursor left 
RVS reverse on 
RVOFF reverse off 

Het programma gebruikt twee grote ar- 
rays ve$(100,26) die de gegevens bevat zo- 
als ze op het scherm komen en vg$(100,26) « 
die de formules bevat zoals ze zijn inge- 
voerd. Stel dat je het programma wilt uit- 
breiden, zodat het naast de standaard be- 
werkingen ook kan machtsverheffen. Pak 
dit als volgt aan: begin met de input routi- 
ne te vertellen dat u op een extra teken wil 
testen, namelijk op “. Dit doen we door 
een extra regel in te voeren: 
9795 ifa$ =" then hu$=hu$ +a$: 
printa$;: goto9710 

Verder moet de evaluatie-routine worden 
aangepast. Deze maakt aan de machine 
duidelijk wat er is ingevoerd. De routine 
test op bepaalde tekens om te weten te ko- 
men of met getallen of met coördinaten 
wordt gerekend. De aanpassing gaat als 
volgt.’ 

10150 ifg2$ < >""*”andg2$< >” — "and 
g2$< >” +'andg$< >"'/’and 
g2$< >” ”’thenl0830 

Verder moeten dan ook de routines die het 
eigenlijke rekenwerk doen worden aange- 
past. Hiervoor zijn twee regels nodig. Een 
voor de routine die met coördinaten 
werkt: 

10345 ifbe$ ="’ ”theng1$ =str$(val(g1$)” 
val(ve$(val(g2$)‚hk))) 

en één voor de routine die getallen be- 
werkt: 

10435 ifbe$ =”’ ”thengl$ = str$(val(g1$) 7 
val(g2$)) 

Op deze manier breid je het programma 
uit met die functies die je zelf nodig hebt. 

Wij hopen dat dit programma helpt de ge- 
heimen van spreadsheets te doorgronden 
en te waarderen. Een laatste opmerking: 
daar het programma in Basic is geschre- 
ven, wordt het uiteraard langzamer naar- 
mate het aantal ingebouwde functies 
groeit. Methoden om Basic-programma’s 
te optimaliseren zijn al in diverse compu- 
terbladen beschreven. De beste manier om 
de snelheid van een Basic-programma op 
te voeren is het programma té compileren. 
Commodore-Dossier stelt iedereen in de 
gelegenheid een gecompileerde versie van 
het programma te bestellen, die op schijf 
of cassette wordt aangeleverd. Zie daar- 
voor de gegevens op de antwoord-kaart el- 
ders in dit blad, Ml 

AT SE nare 

HU=LEN CHU) : RY=VAL (RIGHTS CHUS „HU 1) ) 
KO=ASC(LEFTE (HUE) „1))-64: IF KO226 OR KOL THEN PRINT"CUPZ1";:GOTO 22000 

IF RY-100 THEN PRINT"CUP21";:GOTO 22000 

RE=RY 1 KE=K0O1 HUEZ=" "2 RETURN 

0 REM PRINTER ROUTINE 
INPUT" CHOMEIFROM WHERE" 3 HUE: IF HU4=""THEN PRINT"CUPI";:GOTO 235000 

HU=LEN (HUE) : Ri=VAL (RIGHT (HUÉ „HU 1) ) 
K1=ASC(LEFTE(CHUS) „1))-64: IF K1226 OR K1X1 THEN PRINT"CUP21";:G0TO0 23014 
IF R17100 THEN PRINT"CUP21";:G0T0 25014 
INFUT"CHOMEITO WHERE "HUE: IF HU$=""THEN PRINT"CUP1";:G0TO 25050 
HU=LEN (HUE) : R2=VAL (RIGHT (HU ‚HU 1) ) 
EZ=ASC(LEFTEC(HUE) „19-64: IF K2:26 OR K2X1 THEN PRINT"CUP21";:G0T0 25064 
IF R2:100 THEN PRINT"LUP21";:GO0TO 235064 
IF (HZI) 214 THEN 25000 

0 OPEN 1,4:PRINT#1,CHRÉ (29) CHRÉ (27) CHRÉ(65) 2 FOR I=R1 TO R2:FOR JekKl TO K2 

PRINT#1,VGE(I,J) z: NEXT J2PRINTHL, "* 
NEXT I:PRINT#1,"":R2=iiRY=leKO=lt K2=1: CLOSE 17 HU$="": RETURN 
REM SAVE 
PRINT" LHOMEISAVE _ERVSIFERVOFFILOPPY OR CRVSITERVOFFIAPE" 
GOSUB 20600 
IF A&£>"F"AND A££>"T"THEN RETURN 
IF A$="F"THEN 24050 
PRINT" LHOME ,SPACE21 1" 
F&="" PRINT" LHOMEIFILENAME 2 "3 
GOSUB 20000 
PRINT Af;: IF LEN(F#)£16 AND A$<2CHRE(13) THEN Fé=F$+A$:GOTO 24007 
OPEN 1,1,1,F#:FOR I=1 TO 100:FOR J=l TO 26 : 
IF VEE(I,J)=""THEN PRINT#1,"@":GOTO 24015 
PRINT#1 ‚VER (CI, J) 

5 NEXT JiNEXT I:CLOSE 1: RETURN 
PRINT" LHOME,„SPACE21 1" 
F&=""2PRINT"CHOMEIFILENAME 2 "7 
GOSUB 20000 

5 PRINT Afs:IF LEN(FE)<16 AND AES2CHRE(IS) THEN F&=FE+A$:G0TO 24052 
FL$="Or "+F$4",SEO,WRITE": OPEN 2,8,2,FL$ 

FOR I=i TO 100:FOR J=1 TO 26 
IF VER(I,J)=""THEN PRINT#2,"@":GOTO 24058 

PRINT#2,VEE(I,J) 
NEXT J:iNEXT I:CLOSE 2: RETURN 
REM BLANK 
PRINT" [HOME JBL ANK OER 

VEE(RZ,K2) ="" 2 VEE (R2Z,K2) ="" "1 RETURN 
REM CLEAR 

PRINT" CHOMEICLEAR: Y TO CONFIRM ke 

GOSUB 20000 
IF Af="Y"THEN RUN 

RETURN 

REM FORMAT CHOOSE 
PRINT" EHOMEIFORMAT: IR # # Ag 

GET F4: IF F$=""THEN 27010 

RETURN 
REM LOAD 
PRINT" LHOMEJLOAD [RVSIFCRVOFFILOPPY OR ERVSITCRVOFFJAPE" 

2 GOSUB 20000 
3 IF A$£ zen HAND A&Z>"T"THEN RETURN 

IF Af="F"THEN 28050 
PRINT" [HOME ,SPACE21 1" 
PRINT" [HOMEIFILENAME 2"; 
GOSUB 20000 
PRINT Afz:IF LEN(FE)1& AND A${2CHRE(15) THEN F$=F£+A$:GOTO 28007 
OPEN 1,1,0,F4:FOR I=1 TO 100:FOR J=l TO 26 
INPUT VEE(I,J): IF VER(I,J)="@"THEN VERI, JD) ="" 
NEXT J:NEXT I:CLOSE 1:RETURN 
PRINT” LHOME,SPACE2I 1" 
PRINT" LHOMEIFILENAME 2"; 
GOSUR 20000 

5 PRINT Afs: IF LEN(FE)Z16 AND AS2CHRE(15) THEN F$=F$+A$:GOTO 28052 
FL$="O1 "+FE+4",SEU,READ": OPEN 2,8,2,FL$ 
FOR I=1 TO 100:FOR J=1 TO 26 
INPUT#2,VEE(I,J): IF VER(I,J)="@"THEN VER(I, JD ="" 
NEXT J:NEXT I:CLOSE 2: RETURN 

0 REM CURSOR MOVEMENT 

34050 
54040 
24050 
25000 

55001 
55010 
55020 

IF Af="[LEFTI"OR A$="LUPI"THEN 29060 
FOR I=1 TO 17: IF R2ERY+17 THEN RY=RY+1: IF RY2100 THEN RY=100:NEXT 

KEEKOHS THEN KO=KOt1e: IF KOF26 THEN KO=26 
NEXT : HUE=VEE (R2 ,K2) 2 RETURN 
FOR I=t TO 17: IF R2SRY THEN RY=RY-1: IF RY<1 THEN RY=1 

O NEXT:FOR I=1 TO A:IF K2<KkO THEN KO=KkO-12 IF KOZ1 THEN KO=l 
O NEXT: HUE=VER (R2,E2) : RETURN 

REM INT FORMAT 
IF HU$=""THEN RETURN 
IF LEFT# (HUE, 1) z="A"AND LEFTE (HUE, 1) £="Z"OR LEFT$ (HUE, 1) =""-" THEN RETURN 
HUE=STRE (INT (VAL (HUE) ) ) :GOTO 25000 

REM & FORMAT 

IF HU$=""THEN RETURN 

IF LEFT&(HUE, 1) z="A"AND LEFTÉ (HUÉ, 1) Z"OR LEFTE (HUE, 1) =" "THEN RETURN 

HU=VAL CHU) z HUE=STRE (INT ((HU+O. 5110 )R1O2) #10) 

HIE=RIGHTE (HUÉ , 2) 
IF MIDE(HIE,1,1)=". "THEN 35000 
IF MID$(Hi#,2,1)=". "THEN HUE=HUE+"O": GOTO 55000 

IF VAL (HUE) =INT (VAL (HUE) ) THEN HUE=HUE+H". OO": GOTO 55000 

REM # FORMAT 

IF HU$=""OR LEFT# (HUE, 1) ="#" THEN RETURN 

IF LEFT$(HUE, 1) z="A"AND LEFTE (HUE, 1) Z="Z"OR LEFT (HUE, 1) ="— "THEN RETURN 

IF VAL (HUE) 29 THEN HUE=" Rhede te! RETURN 

K1=VAL (HUE Ut=""IFOR Ri=l TO KirHUE=HUER"#"ENEXT:FOR Ri=l TO 9 

IF LEN(HUÊ) SS THEN HUE=HUEF" "i NEXT: RETURN 
REM RIGHT ADJUSTMENT 
IF LEN(HUS) #9 THEN HUE=LEFTE (HUÉ ,9) : RETURN 
IF LEN(HUÊ)SS THEN HUt=" "+HUE:GOTO 55010 
RETURN 
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emen wij een willekeu- 
AN rige editie van de 

maandelijkse nieuws- 
brief, uitstekend verzorgd en in 
prettig leesbare schrijftrant ge- 
componeerd. Daaruit spreekt 
een discipline met als enig doel 
de VCGN te vrijwaren van 
vreemde smetten. Alleen leden - 
en bij hoge uitzondering ook 
introducees — mogen op club- 
dagen apparatuur meenemen. 
Zij dienen zich bij de infostand 
te melden voor registratie. Er 
wordt heel streng gecontroleerd 
dat handels-software niet in een 
illegaal circuit terechtkomt. Het 
staat duidelijk te lezen in de 
reglementen: ’Het is verboden 
om onrechtmatig verkregen 
materiaal, programma’s en uit- 
breidingen die onrechtmatig 
zijn gekopieerd en nagebouwd, 
aan de man te brengen’. 
Overtreders worden geroyeerd. 
Zelfs heeft men importeurs en 
programma-huizen gevraagd 
op te geven welke (beschermde) 
Commodore programma’s 
nieuw verschijnen. Zodat de va- 
ge grenzen van wat nu wel of 
niet patent-beschermd is beter 
zijn vast te stellen. 
Voorzitter Tjon verhult niet dat 
verhoging van het normbesef 
bij de leden het beste middel is 
om het gesignaleerde euvel te 
bestrijden. Daarom hangt bij 
de ingang van de zaal het ver- 
enigings-reglement goed zicht- 
baar aan de muur. Als een soort 
schot voor de boeg. Men kan er 
zich dus nimmer op beroepen 
dit niet vooraf geweten te heb- 
ben. Veel problemen heeft dat 
nooit opgeleverd. 

MB Meer dan spelletjes 
De VCGN is geboren uit parti- 
culier initatief. Drie jaar zijn 
we bezig geweest Commodore- 
gebruikers bij elkaar te brengen 
door het organiseren van bij- 
eenkomsten en het verzenden 
van nieuwsbrieven,”’ zegt Tjon. 
”’Dat groeide uit en medio 1982 
konden we stellen dat de vereni- 
ging in een behoefte voorzag. 
Na een samenwerking met de 
PET-Benelux Exchange (De- 
venter) gingen we een echte ver- 
eniging oprichten. We hebben 
ongeveer 3000 contribuerende 
leden en zitten op de lijn van de 

VCGN 
CLUB MET PROFESSIONELE ALLURE 

In het wondere elektronisch landschap van de 

gebruikersgroepen neemt de Vereniging van 

Commodore Gebruikers Nederland, kortweg 

VCGN, een heel bijzondere plaats in. Die in- 

druk nam Ad Versney mee na een gesprek 

met voorzitter Bill Tjon. Zonder het gewicht 

van zijn hobby buiten alle proporties te ver- 

groten, doet hij met overtuiging de grote bete- 

kenis van de VCGN uit de doeken. 

de 

informatiestand van VCGN op HCC-dagen in ’83 

Vic-20 en CBM-64, 70 procent 
van ons ’computerpark’ met de 
3000-, 4000-, 8000- en 700-serie 
als eindstations.”” 
Er worden maandelijks — be- 
halve in juli en december — bij- 
eenkomsten gehouden in Rijs- 
wijk. Twee zalen met een in- 
fostand worden gevuld door 
1000 tot 1500 fanaten die in hun 
vakjargon kennis en ervaring 
uitwisselen en problemen be- 
spreken. 
Tjon: ”’We hebben ook een 
speciale infostand bemand met 
leden die al heel lang bezig zijn 
met hun hobby en zodoende 
gespecialiseerd zijn. Min of 
meer als cracks verlenen zij vrij- 
willig hun medewerking. Want 
het computergebeuren is meer 
dan het passief werken met 
computerspelletjes. Het is zon- 
de geld te investeren in een 
computer om er niets anders 
mee te doen dan het neerschie- 

ten van vliegtuigen die in veel- 
kleurige flitsen over het scherm 
scheren en met veel lawaai cras- 
hen. Dat mag best opwindend 
zijn en het leidt er wellicht toe 
dat de eventuele agressie wat 
wordt ingedamd, maar op de 
vraag of er iets van opgestoken 
wordt, zeg ik nee, En daar 
wordt de mens niet vrolijk 
van!” 

EB Ook op scholen 
Het leerzame element bij het 
computeren heeft Tjons grote 
belangstelling. ’”’De educatieve 
functie van wat de computer 
vermag — en dat is heel veel — 
gaan we aanpakken. We heb- 
ben werkgroepen die gestructu- 
reerd terreinverkenningen on- 
dernemen. Mavo/Havo-, 
VWO-, MHV- en LBO-groepen 
worden in dit onderzoek be- 
trokken. We hebben een groot 
aantal scholen aangeschreven 

met het verzoek een inventari- 
satie te verstrekken van de acti- 
viteiten. De VCGN wil op 
grond van de aanwezige kennis 
en kunde participeren in uitwis- 
selingsprogramma’s. We zijn 
binnen onze vereniging druk 
bezig vrijwilligers te zoeken die 
programma’s — bijvoorbeeld 
public domain-software — wil- 
len vertalen. Scholieren kunnen 
worden geholpen met het kie- 
zen van een studierichting 
en/of -vak, leraren moeten in 
staat gesteld worden met weet- 
gierige leerlingen te communi- 
ceren door ze kennis over infor- 
matica bij te brengen. Een stuk 
idealisme dat veel inspanning 
vergt,” verzucht Tjon. Maar 
hij laat er direct op volgen dat 
het er echt van moet komen. 

Ml Teleurstelling na aankoop 
Terug naar de bijeenkomsten: 
er bestaat een drukke uitwisse- 
ling van door leden zelf ge- 
maakte (legale) programma’s. 
Tijdens de drukbezochte bij- 
eenkomsten komen veel vragen 
uit de beginnershoek. Ook hier 
de veel gehoorde klacht: de in- 
formatie die de kopers van ach- 
ter de toonbank te horen krij- 
gen en de handleidingen (de 
goede niet te na gesproken) zijn 
onvoldoende. 
Tjon: ’”Men komt met een 
computer thuis om tot de pijn- 

lijke verrassing te komen dat hij 
niet werkt, En het waarom van 
het niet-functioneren vindt hij 
niet terug in zijn handleiding. 
Dat steekt wel bijzonder schril 

af tegen wat men in Engeland 
en Duitsland doet om de kopers 
vertrouwd te maken met hun 
computer. Daar weet men wél 
goed in te spelen op de vragen 
en problemen van (aanstaande) 
gebruikers.” 
Ook merkt Bill Tjon op dat zij 
die een tijdje met bijvoorbeeld 
een CBM-64 hebben gewerkt, 
naar hogere configuraties over- 

stappen als ze wat meer willen 
doen in zakelijke toepassingen. 
Ze willen dan wat serieuzere ap- 
plicaties hebben, en zijn zelfs 
bereid om van kleur af te stap- 
pen. "Advertenties, snorkend 
van grootspraak, als zou de 64 
geschikt zijn voor zakelijke toe- 
passingen voor het midden- en 
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kleinbedrijf, zijn zonder meer 
misleidend,’’ aldus het nuchter 
oordeel van Tjon. ” Wellicht is 
de 64 tijdelijk als surrogaat te 
gebruiken, maar daar is ook al- 
les mee gezegd.” 

B Geen tekstverwerking… 
De 64 is ontworpen voor de 
kleine beurs. Het vriendelijke 
prijskaartje dus! Tjon: ”En hij 
wil niet te veel voor een beeld- 
scherm betalen. Dus grijpt de 
gebruiker logischerwijze naar 
zijn tv-ontvanger. Dat schept 
dan — naast huiselijke — ook 
problemen met een niet gesto- 
ken scherp beeld van de tekens. 
Het is overigens niet aan te be- 
velen langdurig en intensief 
naar het scherm te kijken. Dan 
ligt de aanschaf van een moni- 
tor direct voor de hand. Blijft 
het nadeel van de veertig tekens 
per regel. Een 80-kolomskaart, 
zo is uit de praktijk van onze 
bijeenkomsten gebleken, biedt 
geen soelaas. De ervaring leert 
dat er geen enkele 80-koloms- 
kaart verkrijgbaar is die vol- 
doet aan de minimum-eisen die 
de gebruiker eraan stelt. Om 
duidelijker te zijn: tekstverwer- 
king mag je wel vergeten. Was 
er maar een 80-kolomskaart die 
kon zorgen voor een goede 
tekstverwerking en die daar- 
naast nog inzetbaar is op een 
bestands- en administratiepro- 

Ook professionele apparatuur op bijeenkomsten... 

gramma. Dan waren we verlost 
van die poliepvormige gedach- 
tengang dat de combinatie van 
de CBM-64 met die 80- 
kolomskaart een smakelijke 
hap oplevert. Integendeel: hij 
komt de gebruiker zwaar op de 
maag te liggen.” 

BE Uitwisseling per modem 
De VCGN, die toch wel streeft 
naar een wat professioneler ge- 
bruik van de computer, houdt 
zich ook bezig met communica- 
tie per modem. Een werkgroep 
is al geformeerd. Hoe prettig 
zou het niet zijn gegevens via de 
telefoon uit te wisselen. Want 
dat gaat de toekomst worden, 
meent Tjon. Dat hangt niet 

alleen af van de aanschafkosten 
van het modem, maar ook van 

de telefoonkosten. Het over- 
zenden van een A4-pagina van 
4000 tekens met een snelheid 
van 300 baud per seconde — via 
een akoestische modem — 
neemt veel ’beltijd’ in beslag. 
Met de aanlooptijd meegere- 
kend, duurt dit ongeveer drie 
minuten. Als we gaan werken 
met directe modems (galvanisch 
gekoppeld), die een snellere 
zendtijd mogelijk maken, 
wordt het al weer stukken aan- 
trekkelijker. De protocollen om 
met telesoftware te werken zijn 
eind vorig jaar door de PTT 
uitgebracht en begin 1984 ge- 
wijzigd. In onze vereniging was 

WAPENFEITEN?’ 
VAN ENIGE VCGN-LEDEN 

et schrijven van goede 
dat programmatuur is 

slechts 1 procent inspi- 
ratie en 99 procent trahspiratie. 
Als die stelling juist is, hebben 
talrijke leden van de VCGN 
heel wat zitten transpire- 
ren. 
® Zo is er een pastoor die zijn 
hele parochie in een bestand op 
zijn computer heeft verwerkt. 
En wel heel volledig: inclusief 
de kinderen, welke scholen zij 
bezoeken en andere zaken die 
een ’herdershond’ nodig oor- 
deelt. Daar hij ook erg geïnte- 
resseerd is in de problematiek 
rondom de vrede, van Faber tot 
en met de kruisraket, heeft hij 
ook dit soort gegevens in een 
zeer handzaam archief via zijn 
computer opgeslagen. Publica- 
ties in kranten, tijdschriften en 
boeken, die dat onderwerp be- 
handelen zijn snel uit het elek- 

tronisch chipgeheugen op te 
diepen. 
® Een bedrijf dat zich toelegt 
op het verstrekken van adviezen 
in bedrijfsvoering, heeft van de 
64 de kast gesloopt en de prin- 
terplaat als besturingsprogram- 
ma aan een klant geleverd: een 
Westlandse tuinder regelt nu de 
vochtigheid en de temperatuur 
in zijn kassen volledig automa- 
tisch. 
® Een oceaanzeiler heeft vast- 
gesteld dat het goedkoper is een 
CBM-64 aan boord te hebben 
om zijn koers uit te zetten en 
vooral bij te houden en te corri- 
geren, dan de aanschaf van spe- 
ciaal daarvoor geëigende (kost- 
bare) navigatie-apparatuur. 
Aanvankelijk kampte hij met 
een probleem: de zelf geschre- 
ven software had hij wel in 
huis, maar de 64 kon niet wor- 
den aangesloten op een 12 volts 

accu. ”’ Als jullie mij helpen aan 
die aansluiting, krijgen jullie 
mijn koers-software,” liet 
hij het VCGN-bestuur we- 
ten. Het is er van gekomen. Hij 
kan nu in de nachtelijke uren 
letterlijk onder zeil gaan, ter- 
wijl de Commodore-computer 
de koers bepaalt. Zo is de ene 
dienst de andere waard. 
® Tenslotte: een blindeninsti- 
tuut klopte bij de VCGN aan 
met een niet alledaags verzoek. 
Er zijn displays in de handel 
waarbij omhoogspringende 
nopjes het voor een blinde mo- 
gelijk maakt die display te ’le- 
zen’. Was dat ding niet aan te 
sluiten op een CBM-64? Want 
er zijn blinden die graag willen 
programmeren. Of er niet een 
werkgroep was die hier in kon 
duiken. Die applicatie probe- 
ren enkele leden van de vereni- 
ging nu te realiseren. El 

belangstelling, vooral aan de 
kant van de professionele ge- 
bruikers, erg groot. Maar met 
de CBM-64 of Vic-20 kan dat 
natuurlijk ook.” 4 
Is het interessant voor de 64-ge- 
bruiker zo’n modem aan te 
schaffen? ’”We zijn geneigd 
daarop bevestigend te antwoor- 
den. Immers, voor educatieve 
doeleinden ligt er nog een groot 
terrein braak. We denken dan 
aan een goed opgezette organi- 

satie die over een databank be- 
schikt en waaruit grote hoeveel- 
heden programmatuur kun- 
nen worden betrokken. Ge- 
bruikers bellen, loodsen thuis 
op hun beeldscherm de pro- 
grammatuur binnen en schrij- 
ven die op de schijf of cassette 
weg. De kosten zijn te drukken 
als die faciliteit niet alleen be- 
perkt blijft voor de toch relatief 
kleine groep van zakelijke ge- 
bruikers. En bij inkoop van 
grotere aantallen modems hoe- 
ven ze niet zo duur te zijn. Er 
zal ook een drukker modemver- 
keer op gang komen met uitge- 
verijen, programma-leveran- 
ciers, Viditel en andere data- 
banken. Daarbij spaart de tele- 
foondienst zeker garen.” 
Er is een stormachtige ontwik- 
keling gaande op het informati- 
ca- en programmatuur-front, 
vindt Bill Tjon. ””We hebben er 
geen weersvoorspellingen voor 
nodig. De benodigde software 
om die ontwikkelingen bij te 
benen, is bij ons al aanwezig. 
Software die op alle Commo- 
dore-modellen draait.’ De 
zeeën gaan bij de VCGN kenne- 
lijk nooit te hoog. MB 

VCGN: Vereniging Com- 
modore Gebruikers Neder- 
land. 
Voorzitter: Bill Tjon. 
Secretariaat: Mevr. Ine van 
Teijlingen, De Brink 928, 
2553 HT Den Haag, tel: 
070-971851 (alleen van 
19.30 tot 22.00 uur en niet 
op maandag- en woensdag- 
avond). 
(B.g.9.: 070-946156 
of 070-687924.) 

Activiteiten: maandelijkse 
nieuwsbrief (oplage 5000); 
Algemene bijeenkomsten 
(niet in juli en december) in 
het Lodewijk Makeblijde 
College, H.R. Holstlaan 2, 

Rijswijk. 
Lidmaatschap: f 40,- per 
jaar. 

53 



PET-BENELUX EXCHANGE 
AL ZES JAAR OP DE BRES 

VOOR CGOMMODORE-GEBRUIKER 
oen Commodore in 1978 

8 de PET als eerste huis- 
computer begon te ex- 

porteren, werd het gemis aan 
een gebruikersclub direct voel- 
baar. Fruitmachine, boter- 
kaas-en-eieren en andere fraaie 
spelletjes mogen dan wel aardig 
op het scherm overkomen, men 
raakte er toch gauw op uitgeke- 
ken. Er kwam belangstelling 
voor bijeenkomsten waar men 
in een sfeer van broederschap in 
een vakjargon-orakeltaaltje 
ideeën kon uitwisselen. De 
komst van de kleuren Vic-20 en 
vooral de Commodore-64 heb- 
ben voor de doorbraak gezorgd 
en de gebruikersclubs in leden- 
tal doen groeien. 
Leden die programma’s uitdok- 
teren kunnen die zelf aan de 
man brengen, zoals bijvoor- 
beeld een belasting-programma 
dat enkele tientjes moet op- 
brengen. Er is een programma 
over homeopathie, een uitvoe- 
rig bestand, waarin tal van me- 
dicijnen zijn opgeslagen met de 
informatie voor welke kwalen 
die bestemd zijn en welke uit- 
werking die hebben. 
Johan Smilde (37), nu bij- 
gestaan door twee snel op het 
keyboard van een 8032-machi- 
ne tikkende assistentes (zijn 
kantoor heeft zes computers in 
bedrijf met de benodigde rand- 
apparatuur), beschikt over een 
schijven- en _cassette-biblio- 
theek met ruim 6000 titels. De 
leden kunnen tegen kostprijs 
hun programma’s uit die biblio- 
theek laten kopiëren. Dat ge- 
beurt ook tijdens de bijeen- 
komsten, waarvan de revenuen 

ten goede komen aan de club. 
Die bekostigt daaruit het om- 
vangrijke secretariaatswerk, 
de personeelslasten, het verzor- 
gen van het kwartaalblad en de 
nieuwsbrieven. 

B Activiteiten 
Dagelijks gaat veel post de deur 
uit. De vertaling bijvoorbeeld 
van de Engelstalige handleiding 
bij de CBM-64 mag geen aan- 
spraak maken op betrouwbaar- 
heid. De vertaling is allesbehal- 
ve vlekkeloos, borrelt over van 

vertaalfouten, laat de gebruiker 
in de kou staan. Telefonische 
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Viermaal per jaar een clubblad uitgeven, da- 

gelijks kilo’s correspondentie de deur uitwer- 

ken; voorts de organisatie van bijeenkomsten 

— die overigens druk bezocht worden — in 

Zeist, Nijmegen, Dordrecht en Haaksbergen. 

Ziedaar wat de gebruikersclub PET-Benelux 

Exchange allemaal doet voor zijn even en- 

thousiaste en alles-willen-wetende hobbyis- 

ten. Ruim 4300 leden sterk, de jongste 12, de 

oudste 79. Een efficiënt geleid eenmansbedrijf, 

waarvan Johan Smilde de grote animator is. 

ge 

vragen en andere informatie 
over de Vic-20 en de CBM-64 
worden op maximum-snelheid 
afgehandeld. Er waren proble- 
men met de diskdrive. Het is 
toch al een moeilijk apparaat 
om mee te werken. En nog 
meer als een goede gebruiks- 
aanwijzing, een handzame 
handleiding, ontbreekt. De be- 
ginneling denkt dat het eenvou- 
dig werkt. Schijfje erin, dan het 
LOAD-commando met test — 
dat niet eens in het floppy-jar- 
gon bestaat — en men ziet dan 
dat het is mislukt. Weet die 

Johan Smilde in actie... 

een gedreven man. Inzet: 

het computer-park van PET- 

Benelux Exchange. 

man veel dat allereerst de schijf 
dient te worden geformatteerd? 

MB Onvoldoende support 
”’Het is onbegrijpelijk dat een 
importeur die met zijn merk op 
de hobby-markt zoveel succes 
heeft niet de moeite neemt een 
behoorlijk duidelijke handlei- 
ding in de landstaal bij de appa- 
ratuur te leveren,” zegt Johan 
Smilde. 

”’Veel vragen uit ons leden- 
bestand hebben ons bereikt 
over de diskdrive 1541. Welnu: 
we meenden er goed aan te 

doen in het eerstvolgende num- 
mer van het PET-orgaan een 
uitvoerige beschrijving te geven 
van hoe die floppy werkt en 
draait. We hebben er twaalf pa- 
gina’s aan gewijd en daarmee 
zijn we heel lang, testen en uit- 
proberen incluis, bezig geweest. 
Het moet gezegd: de gebrekkige 
Engelstalige handleiding viel 
ons direct op. Dat moet de 
aspirant-koper, die pas dat 
wondere wereldje van de com- 
puterij binnenwandelt, toch wel 
mateloos irriteren. We hebben 
zelfs nog overwogen de 64- 
handleiding te vertalen, maar er 
bestaan heden ten dage zo veel 
boekwerken en publikaties over 
de 64, dat we daaraan niet meer 
behoefden te beginnen.” 

B Commodoritis-virus 
Stemt de geringe mate waarin 
Commodore Nederland onder- 
steuning aan de gebruikersclub 
levert tot enige droefheid, erg 
enthousiast is Smilde over de 
actieve inbreng van ‘zijn’ leden. 
Regelmatig worden program- 
ma’s ter publicatie in het club- 

blad aangeboden. Door het 
hardnekkige Commodoritis-vi- 
rus aangestoken leden verlenen 
technische bijstand door allerlei 
printjes te leveren om com- 
puter-uitbreidingen binnen het 
bereik van de bescheiden 
hobbyisten-beurs te brengen. 
Want er wordt nog flink gesleu- 
teld onder de motorkap van de 
computers. Een bewijs dat het 
apparaat steeds meer en meer 
gaat leven onder de gebruikers. 
Het imago van alleen maar een 
spelletjesmachine te zijn, gaat 
zeker tot het verleden behoren. 
Naast programma’s over gra- 
fisch plotten, het maken van in- 
gewikkelde tabellen over diver- 
se wiskundige berekeningen, is 
er ook een levendige belangstel- 
ling voor het werken met zend- 
ontvangers, waarbij RTTY-sig- 
nalen op scherm worden ge- 
bracht. De leden vinden in de 
op gezette tijden verschijnende 
nieuwsbrieven, waarin belang- 
rijke informatie en andere we- 
tenswaardigheden worden aan- 
gekondigd, voldoende aanlei- 
ding om verder te experimente- 
ren. En er is ook een hausse in 



de advertentie-rubriek ’ Vraag & 
Aanbod’. Er wordt daarin, al- 
dus Johan Smilde, een drukke 
handel gepleegd. Men begint 
met een computer, maar dan 

worden de behoeften gekweekt: 
een printer, een floppydisk en 
een kleuren-monitor. 
Een belangrijke service aan de 
leden: problemen met cassette 
en/of schijfprogramma’s wor- 
den binnen enkele dagen be- 
handeld. Ook wordt program- 
matuur omgeruild of verbeterd 
en gratis per kerende post ge- 
routerneerd. ”’Wij helpen de le- 
den. Zelfs al zou het onze on- 
dergang betekenen,” filoso- 
feert Johan Smilde. 

B Nog veel op stapel 
Er staat nog een hoop te gebeu- 
ren als straks de nieuwe 
Commodore-machines ons land 
bereiken. Diverse leden hebben 
nu al om informatie gevraagd, 
vooral over de Plus/4, een 
doorgroei van de CBM-64. 
Daarin zijn talrijke gemakke- 
lijk bereikbare commando-ver- 
beteringen aangebracht die 
sneller en efficiënter program- 
meren in de hand werkt. Maar 

Ook al hebt u totaal geen computerervaring, met 
dit boek komt u alles te weten over de werking van 
de Commodore 64 en hoe u hem moet gebruiken. 
Compleet met stap-voor-stap instructies voor het 

AE, 

Puzzelen, wijzen, peinzen — karakteristiek beeld van de 
clubdagen. 

de Plus/4 gebruikt wel software 
die afwijkt van die welke op de 
64 draait. Minder technisch ge- 
formuleerd: de 64-program- 
ma’s zijn op die Plus/4 niet te 
gebruiken. 
””We gaan ons dan ook in de 
naaste toekomst richten op de 
nieuwe machines en de club 
gaat zeker in de slag om te zien 
hoe de bestaande software kan 
worden aangepast ,”’ zegt Johan 
Smilde. 
Veel vragen over de 4000- en 
8000-machines komen niet bin- 
nen. ”’De PET is sterk geënt op 
de amateurmarkt. We doen 
weinig met zakelijke toepassin- 
gen, zien daar geen brood in. 

programmeren in BASIC, voorbeeldprogramma's 
en belangrijke informatie over vele toepassingen 
als tekstverwerking, ‘graphics’, spelletjes, kleur, 

muziek, geluid en veel meer! 

AUPABOEK 
BĲ BOEKHANDEL EN COMPUTERSHOPS 

Dat heeft te maken met het feit 
dat die machines (vergeleken 
met de Vic-20 en de CBM-64) 
betrekkelijk duur zijn en dus 
weinig aanhangers onder onze 
gelederen tellen. Buitendien: de 
gebuikers van die business-ma- 
chines halen hun informatie 
over de zakelijke toepassingen 
uit andere bronnen. Dat neemt 
niet weg dat wij toch regelmatig 
publiceren over software-zaken 
die speciaal voor de grotere ma- 
chines gelden.” 

Nog wensen? ’’Weinig, of het 
zou moeten zijn dat de compu- 
ter meer gebruikt zou moeten 
worden voor besturings-pro- 

, 
se 
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gramma’s. Dat ongetwijfeld 
boeiend gebied van computer- 
toepassingen wordt helaas te 
veel over het hoofd gezien, is 
kennelijk ‘terra incognita’. 
Daar zouden we toch eens wat 
aandacht aan moeten schen- 
ken. Het betekent wel extra 
werk, maar als computerfreak 
kan ik er niet omheen.” 
Johan Smilde, een gedreven 
man, ziet dat als een heilig moe- 
ten. Hij kan daaraan geen 
weerstand bieden. B 

Het correspondentie-adres van 
de PBE is: 
Postbus 700, 7400 AS Deven- 
ter, telefoon: 05759-22211. 
Clubdagen: eerste zaterdag van 
de maand: Zeist, tweede zater- 
dag van de maand: Nijmegen, 
derde zaterdag van de maand: 
Dordrecht, vierde zaterdag van 
de maand: Haaksbergen. 

In Nijmegen is ook nog een 
nauw met de PBE samenwer- 
kende Stichting Huiscomputers 
Nederland, die elke eerste zater- 
dag van de maand bij elkaar 
komt. Adres: SHN, Okapi- 
straat 18, 6581 RL Nijmegen. 

STARFLOWN 
DE EENVOUDIGSTE 

DE SNELSTE 

NEDERLANDSTALIGE GEGEVENSBANK 

* uitgebreide help funkties 
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De 1541-diskdrive levert een opslag- 

capaciteit van ongeveer 170K, zo’n 
85 getypte vellen A4. 

De printer-plotter uit de 1520-reeks 

(rechtsboven), inmiddels opgevolgd 

door de MPS 801 en MPS 802. 

De Datasette beschikt niet over een 
ü óf jl OO 

hetsnoer. Voeding gebeurt vanuitde _|b M On 
0 

computer. 
ODD 
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De MPS 801-matrixprinter, opvolger nn va van de 1520-reeks; net onder de 
1000 gulden. . . ) 
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COMMODORE HOUDT 
VAN ZIJN EIGEN FAMILIE 

Wie een CBM-64 of een Vic-20 koopt, zit in principe vast aan de randapparatuur 

van Commodore. De fabrikant stelt dat het aanbod van randapparaten voor de eigen 

computers in prijs en prestatie zeker niet onderdoet voor dat van de concurrentie. 

Jan Jacobs toetst die bewering aan de praktijk en geeft en passant nuttige informatie 

over werking en mogelijkheden. 

e Commodore 64 en de Vic-20 zijn 
D in relatief korte tijd uitermate po- 

pulair geworden in Nederland. 
Dat kan betekenen dat die vele tienduizen- 
den computeraars niet zo zwaar tillen aan 
het gegeven dat het aanbod van randappa- 
ratuur voor deze twee computers toch be- 
perkt is. 

ER Welke koppeling? 
Voor het aansluiten van randapparaten, 
zoals printers of modems, gebruiken zeer 
veel microcomputers een gestandaardi- 
seerde koppeling, oftewel interface. Een 
bekende standaard-koppeling voor het 
aansluiten van printers is de Centronics- 
bus, genoemd naar de printer-fabrikant 
die deze koppeling ontwikkelde. Wanneer 
een micro is uitgerust met een Centronics- 
aansluiting, past vrijwel elke printer er di- 
rect op. De Centronics-bus is een parallel- 
le koppeling, wat wil zeggen dat de te ver- 
sturen of ontvangen tekens over een kabel 
met meer aders (één ader per bit) worden 
overgebracht. 
Een andere bekende koppeling, de RS- 
232C, werkt volgens het seriële principe: 
de bits worden een voor een over een enke- 
le lijn verstuurd. Ook de RS-232C is een 
veelgebruikte standaard voor zulke uiteen- 
lopende randapparaten als plotters, mo- 
dems en printers. Talloze microcomputers 
zijn er dan ook standaard mee uitgerust. 

WM De seriële bus IEEE 448 
Commodore heeft voor de Vic-20 en de 
CBM-64 een heel eigen koppelings-struc- 
tuur ontworpen, seriële bus genoemd. De- 
ze bus is gedeeltelijk gebaseerd op een an- 
dere standaard: de IEEE 488, een vooral 
in de wetenschappelijke wereld populaire 
koppeling. De bus maakt het mogelijk 
maximaal vijf randapparaten tegelijker- 
tijd met de CBM-64 of de Vic-20 te verbin- 
den. Die randapparaten zijn dus allemaal 
met elkaar en met de computer doorver- 
bonden. 
De CBM-64 of de Vic-20 is de zogeheten 
‘controller’ van de bus. Je kunt zeggen dat 
de computer optreedt als verkeersregelaar 
voor alle over de bus verstuurde informa- 
tie. Randapparaten kunnen zich als ’pra- 
ters’ of ’luisteraars’ gedragen. Een printer 

die af te drukken tekst van de computer 
ontvangt, gedraagt zich als ‘luisteraar’; 
een geheugenschijf-eenheid als ’prater’. 
Maar zo’n floppy-disk drive kan ook een 
’luisteraar’ zijn wanneer deze comman- 
do’s van de computer ontvangt. 

Alle op de bus aangesloten apparaten ont- 
vangen de gegevens die daarover worden 
verstuurd. Maar hoe bereikt nu specifieke 
informatie de printer? Daarvoor gebruikt 
de seriële bus het systeem van zogeheten 
adressen, zeg maar huisnummers. Elk 
randapparaat beschikt over een vast num- 
mer, dat varieert van 4 tot 31. Zo heeft de 
printer vaak adres ’4’ en de geheugen- 
schijf-eenheid meestal adres ’8’. Er kan 
maar één randapparaat tegelijk op de bus 
praten, anders slaat het systeem op hol. 
Maar meer randapparaten luisteren wel te- 
gelijkertijd naar een boodschap. 

ME Welke randapparatuur? 
Na deze vogelvlucht over de belangrijkste 
kenmerken van de Commodore koppe- 
lings-structuur komen we nu toe aan het 
feitelijke aanbod van randapparaten voor 
de CBM-64 en de Vic-20. Wie wel eens een 
speciaal aan Commodore gewijd tijd- 
schrift openslaat, weet dat er nogal wat 
verschillende printers, schijfeenheden en 
andere apparaten te koop zijn, vooral in 
Amerika, het thuisland van Commodore. 
Dit overzicht is echter tot stand gekomen 
in overleg met Commodore Nederland, en 
maakt alleen melding van randapparatuur 
die op het moment dat dit Dossier in de 
winkels ligt ook daadwerkelijk te koop is. 
Het betekent dat bijvoorbeeld de printers 
CBM-1515, CBM-1525 en CBM-1526, die 
hier en daar nog wel te vinden zijn, toch 
niet worden genoemd. In plaats daarvan 
zijn de MPS 801 en de MPS 802 gekomen. 
De geruchtenstroom rond nieuwe pro- 
dukt-introducties van Commodore draait 
doorgaans op volle toeren, maar het heeft 
weinig zin apparaten te beschrijven die in 
Nederland misschien nooit in de handel 
komen. 

GEHEUGEN-APPARATUUR 
De meeste gebruikers van een CBM-64 of 
een Vic-20 beginnen met de goedkoopste 

vorm voor een achtergrondgeheugen: de 
Commodore Datasette-cassetterecorder. 
Een normale audio-cassetterecorder is niet 
zomaar op een Commodore computer aan 
te sluiten. Evenals bijvoorbeeld Atari le- 
vert Commodore zelf een speciale casset- 
terecorder, te koppelen met een vijfpolige 
plug aan de achterzijde van de computer. 
In de visie van Commodore kan er te veel 
fout gaan bij gebruik van een gewone cas- 
setterecorder voor opslag van gegevens. 
De gebruiker dient het opname-niveau 
nauwlettend in de gaten te houden, terwijl 
bij het lezen van gegevens de juiste stand 
van de volume- en toonregelingsknoppen 
ook erg belangrijk is voor een betrouwba- 
re overdracht. 
De Datasette van Commodore beschikt 
niet over een volumeknop en evenmin 
over een netsnoer; de voeding wordt uit de 
computer betrokken. Het grootste voor- 
deel van de cassetterecorder als opslagme- 
dium is de lage prijs (doorgaans minder 
dan 200 gulden). Als grootste nadeel geldt 
de traagheid waarmee gegevens worden 
weggeschreven en ingelezen. Bovendien 
‘weet’ de cassetterecorder niet waar een 
programma precies op de band staat. Het 
bijhouden van tellerstanden is hiervoor de 
enige oplossing, tenzij de gebruiker tel- 
kens de hele band wil afdraaien om te kij- 
ken waar een programma staat. 
Veel gebruikers gaan dan ook al snel op 
zoek naar een sneller en flexibeler achter- 
grondgeheugen: de flexibele schijf. Voor 
de CBM-64 en de Vic-20, maar ook voor 

de kopers van de nieuwe C-16 en Plus/4, 
levert Commodore voorlopig slechts een 
enkel model diskdrive: de CBM-1541. De- 
ze levert een opslagcapaciteit van ongeveer 
170K, wat overeenkomt met zo’n 85 nor- 
maal getypte vellen A4. 

De 154l-eenheid is een slim ding. Er zit 
een microprocessor in en een leesgeheugen 
(Rom) van 16K dat de software voor het 
schijfbesturings-systeem (de boekhouding 
van de schijf) bevat. Vaak wordt zo’n 
besturingssysteem - bijvoorbeeld MS-DOS 
of CP/M - als een programma op schijf 
geleverd. Bij de Commodore diskdrive zit 
het echter ingebakken in geheugenchips, 
voor de gebruiker een duidelijk voordeel. 
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Voor afdrukken in kleur van grafische afbeeldingen, 

de MCS 801. 

ME De snelheid 
Er wordt door veel ’professionele’ micro- 
gebruikers nogal schamper gedaan over de 
snelheid van de 1541. En inderdaad: het 
inlezen van een tekstbestand duurt al vlug 
een minuut. Maar het is niet de drive zelf 
die voor die trage afwerking verantwoor- 
delijk is; het is de seriële bus waarop hij zit 
aangesloten. Deze staat de beperkte over- 
drachtssnelheid toe van 1200 bits per se- 
conde. Maar van de andere kant: de 1541 
kost minder dan 1000 gulden. Voor snelle- 
re drives geef je al vlug het dubbele uit. 
Het lijdt geen twijfel dat een diskdrive 
voor de CBM-64 en de Vic-20 veel sneller 
werkt bij gebruik van een parallelle over- 
dracht in plaats van de seriële bus, zoals 
het geval is bij de grotere, zakelijke syste- 
men van Commodore. Commodore heeft 
inmiddels al een apparaatje ontwikkeld 
dat in de uitbreidings-connector van de 
Vic-20 en de CBM-64 wordt geplaatst. Op 
die manier leest en schrijft een aangesloten 
diskdrive zonder de omweg van de seriële 
bus direct gegevens in het geheugen van de 
computer en nog wel parallel ook. Boven- 
dien maakt deze koppeling het mogelijk 
diskdrives van grotere Commodore-syste- 
men op de kleinere broertjes aan te slui- 
ten. 
Officieel brengt Commodore Nederland 
deze interface nog niet op de markt, hoe- 
wel sommige computershops al wel soort- 
gelijke koppelingen van andere fabrikan- 
ten voor de Commodore-machines in huis 
hebben. De geïnteresseerde gebruiker doet 
er goed aan allereerst een uitgebreide de- 
monstratie te vragen en eventuele andere 
diskdrives goed te vergelijken met de 1541. 

PRINTERS 
De Commodore-printers voor de kleinere 
computers werken eveneens met de seriële 
bus. De MPS 801 en de MPS 802, respec- 
tievelijk net onder en net boven de 1000 
gulden geprijsd, zijn de opvolgers van de 
oudere Commodore-printers 1515, 1525 
en 1526. Zowel de MPS 801 als de MPS 
802 werken met de matrix-techniek: letters 
en andere tekens worden opgebouwd uit 
een stippenpatroon. Bij de 801 gebeurt dat 
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Nog meer Commodore-printers: Model 8400 (links), 

MPP 1361 (boven) en de 4023. 

in een matrix van 6x7 puntjes, bij de 802 in 
8x8 puntjes, waardoor deze laatste een 
duidelijke en fraaiere letter levert. Voor 
zakelijke brieven zijn de printers niet zo 
geschikt. 
Als voordeel van de 802 geldt dat deze 
printer ook losse vellen verwerkt, in tegen- 
stelling tot de 801 die alleen maar ketting- 
formulieren aankan. De 802 werkt wat 
sneller dan de 801, en biedt daarnaast be- 
tere mogelijkheden teksten op te maken. 
Wanneer een CBM-64 bijvoorbeeld voor 
tekstverwerking wordt gebruikt, ontstaat 
al vlug de behoefte aan een printer met een 
betere letterkwaliteit dan matrix-printers 
bieden. Margrietwiel-printers (ook wel 
daisy-wheel of letterwiel genoemd) produ- 
ceren brieven met een gestoken scherpe 
letter. Commodore heeft in het program- 
ma een zo op de seriële bus van de Vic-20 
of de CBM-64 aan te sluiten fraaie mar- 
grietwiel-printer: de DPS-801. Jammer ge- 
noeg wordt deze printer in Nederland niet 
verkocht, wellicht omdat de markt hier 
wat te klein is voor een fabrikant die in 
tienduizenden eenheden denkt. 

WM Printers van andere merken 
Hoe dan ook, verschillende Nederlandse 
bedrijven zagen hun kans schoon en ont- 
wikkelden manieren om elektronische let- 
terwiel-schrijfmachines aan de seriële bus 
van Commodore-computers te koppelen. 
Bedrijven als de Jon Kee Groep, Micro 
Plus en SPL (en talloze kleinere) bieden de 
gebruiker de mogelijkheid om ondanks 
het eigenzinnige karakter van Commodo- 
re’s seriële bus toch printers van andere 
merken te gebruiken. De elektronische 
schrijfmachines van Brother (CE40, CE50 
en CE60) blijken zeer populair onder 
Commodore-gebruikers. 
Er zijn (minimaal) twee verschillende ma- 
nieren om een andere printer te koppelen 
aan een CBM-64 of Vic-20. In de eerste 
plaats is door middel van programmatuur 
de gebruikersbus (user-port) van de Com- 
modore om te bouwen tot een (parallelle) 
Centronics-bus. Sommige tekstverwer- 
kings-programma’s voor Commodore- 
computers, bijvoorbeeld Quick Brown 

Fox, maken van de gebruikers-bus auto- 
matisch een Centronics printer-koppeling. 
Voor wie de computer slechts voor tekst- 
verwerking wil gebruiken, voldoet deze 
oplossing op zich wel, maar zodra er een 
Basic-programma moet worden geLIST, 
of een ander programma geladen, is er 
opeens weer sprake van een doodgewone 
gebruikersbus en geeft de printer taal noch 
teken. 
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er ook 
andere programma’s zijn die van de ge- 
bruikersbus een Centronics-bus maken. 
Deze blijven permanent in het geheugen 
van de Commodore zitten, onzichtbaar 
voor de gebruiker. Maar iedere keer moet 
weer opnieuw het programma worden ge- 
laden, overigens vaak vergezeld van een 
insteek-moduul. 

B Kijk uit met ombouw-koppeling 
Een technisch superieure oplossing vormt 
het bouwen van een koppeling die de serië- 
le bus van de Commodore omzet naar een 
Centronics of RS-232C. Zo’n koppeling 
wordt door verscheidene Nederlandse fa- 
brikanten geleverd, soms reeds ingebouwd 
in een printer. Het ontwerpen en produce- 
ren van zo’n koppeling is echter geen sine- 
cure. De seriële bus van de Commodore 
steekt tamelijk complex in elkaar. Com- 
modore gebruikt een andere manier om te- 
kens te coderen dan de meeste computers, 
en letterwiel-printers kunnen de grafische 
symbolen van de Commodore meestal niet 
verwerken. 
Een waarschuwing is hier op zijn plaats, 
want er wordt helaas wat afgeprutst op het 
gebied van koppelingen voor de CBM-64 
en de Vic-20. De support-groep van Com- 
modore Nederland krijgt heel wat tele- 
foontjes van degenen die met de handen in 
het haar zitten, omdat de printer in plaats 
van een ’R’ een ’&’ afdrukt. Zoiets is niet 
een-twee-drie te verhelpen. 
Koop printer-interfaces voor de Commo- 
dore machines dus alleen van bedrijven 
met een goede reputatie, en vraag — als u 
het zelf allemaal nog niet zo goed weet — 
een computer-kennis mee om de interface 
goed aan de tand te voelen. > 
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voor zowel spel als serieus werk. 

Ml De voorbereide RS-232C 
Zowel de Vic-20 als de CBM-64 hebben 
een, wat Commodore noemt, ’voorberei- 
de’ RS-232C-koppeling opgenomen in de 
gebruikersbus, die aan de achterzijde van 
de machine door middel van een 24-polige 
connector bereikbaar is. Het betekent dat 
beide machines bijvoorbeeld op een mo- 
dem zijn aan te sluiten om te communice- 
ren met andere computers. Commodore 
noemt de koppeling echter niet voor niets 
‘voorbereid’, want er moet nog het een en 
ander mee gebeuren voordat het een echte 
RS-232C-koppeling is. In de eerste plaats 
ligt het spanningsniveau te laag. De stan- 
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n de tijd dat ik met computeren begon 
8 bestond de 64 nog niet en was de Vic- 

20 (voor 1129 gulden) een logische 
aanschaf. Ik ben de Vic-20 lang trouw ge- 
bleven en kan mij voorstellen dat velen dat 
ook nu nog doen. Als je tenslotte een jaar 
of twee programma’s verzamelt en je 
hoort dan dat die niet of slechts na heel 
veel sleutelwerk op de 64 kunnen draaien, 
dan bedenk je je wel twee keer voordat je 
afstand doet van je softwarebibliotheek. 
Ik zag er tegenop om weer op jacht te gaan 
naar de programma’s die het leven op de 
Commodore-machines vergemakkelijken. 
Als je tenslotte serieus wilt programmeren 
kun je niet buiten een aantal hulppro- 
gramma’s (utilities). Basic van Commodo- 
re biedt er tal van, maar de weg naar die 
mogelijkheden is vaak omslachtig. 

Een complete Commodore-uitrusting, gereed 
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daard voor RS-232C bedraagt -12 volt 
voor een ’l’ en +12 volt voor een ’0’. 
Commodore gebruikt hiervoor +5 volt en 
0 volt. Een speciale interface die op de 
gebruikersbus-connector past (Vic 
1011A/B) brengt de spanning op het goe- 
de niveau. Bovendien bevat deze koppe- 
ling de gebruikelijke 25-polige connector 
voor de RS-232C. De koppeling kost bij 
Commodore-dealers rond de 150 gulden. 

Er is ook nog wat software nodig om een 
RS-232C-verbinding aan de praat te krij- 
gen. Net als een Centronics-aanpassing, 
bevatten sommige tekstverwerkers — bij- 

Speedsaver 64 is een printplaatje dat de 
gebruiker een groot aantal hulpcomman- 
do’s biedt die ik voor mijn Vic-20 moei- 
zaam bij elkaar had verzameld. Ik denk 
dat het plaatje in één klap zo’n tien hulp- 
programm’s vervangt. 
Daarmee krijgt de koper natuurlijk ook 
een argument tegen aanschaf in de mond 
gelegd: de faciliteiten die Speedsaver 64 
biedt zijn geen van alle nieuw. Het is dan 
ook heel goed mogelijk een groot aantal 
utilities van Speedsaver gewoon uit com- 
puterbladen over te nemen. 
Daar tegenover staat dan niet alleen het 
vele typwerk, maar ook het opnieuw inle- 
zen van de aldus verkregen programma’s. 
Bovendien is het nog maar afwachten of 
de hulpprogramima’s te koppelen zijn. Er 
komen nu eenmaal bepaalde stukken in 

PPARATLULIR 

voorbeeld Easyscript — de noodzakelijke 
programmatuur om zo tekst naar de 
RS-232C-koppeling te sturen. Wanneer dat 
niet het geval is, moet de gebruiker zelf 
wat programma’s schrijven (kan in Basic). 

TOEKOMSTIGE 
ONTWIKKELINGEN 
Met de introductie van de C-16 en de 
Plus/4 heeft Commodore er al blijk van 
gegeven niet op de lauweren te willen 
rusten. Ook op het gebied van de randap- 
paratuur mogen we nog het een en ander 
verwachten, hoewel lang niet alles wat in 
Amerika wordt uitgebracht ook hier op de 
markt komt. 

De eerdergenoemde IEEE 448 interface 
die in de gebruikersbus past en het moge- 
lijk maakt snelle diskdrives op de goedko- 
pe Commodore-computers aan te sluiten, 
staat er volgens Commodore Nederland 
aan te komen. Maar op een datum wil 
men zich niet vastleggen. 

Hetzelfde geldt voor de langverwachte 
modem van Commodore. Die wordt mo- 
menteel door de PTT getest om officiële 
goedkeuring te verkrijgen. 
Leuk is ook Magic Voice, een moduul die 
zo in de uitbreidingspoort van de Vic en de 
64 past, en de gebruiker met normale 
Basic-commando’s in staat stelt de com- 
puter te laten praten, BA 

SPEEDSAVER BESPAART 
TIKWERK EN ERGERNIS 

Als iemand van een Commodore Vic-20 overstapt op een 

CBM-64 moet hij weer een hele nieuwe verzameling pro- 

gramma’s aanleggen. Jan van Die vertelt hoe Speedsaver 

64 van ’Kolff Computer Supplies’ de overstap vergemakkelijkt. 

het geheugen van de CBM-64 voor, die be- 
paald de voorkeur van programmeurs ge- 
nieten (zoals de cassettebuffer). Het is bij- 
zonder irritant als je twee utilities samen 
nodig hebt en ze blijken op hetzelfde adres 
in het geheugen te werken. 
Het enige voordeel van overtypen blijft 
dan de geldbesparing, maar zijn compu- 
terbladen eigenlijk wel zo goedkoop? Er 
zijn dus argumenten genoeg om Speedsa- 
ver 64 eens uitgebreid op de testbank te 
leggen. Van start dan maar! 

AANSLUITEN 
Allereerst gaat het printplaatje in het rech- 
terslot van de CBM 64. Het bevat een 
schakelaar voor aan en uit, zodat je het 

niet steeds uit de computer hoeft te trek- 
ken. Met SYS32768 wordt Speedsaver 64 
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geactiveerd en verschijnt het menu op het 
scherm. 

MOGELIJKHEDEN 
Daarmee krijgt de gebruiker de volgende 
mogelijkheden: 
® Tape commando’s 
Volgens de gebruiksaanwijzing verloopt 
het op bandje zetten en weer terughalen 
van een programma ongeveer tien maal 
sneller dan met het Save, Load en Verify 
van het Commodore Basic. 
Hoewel deze manier van opslag (zelfde in- 
formatie op een korter stuk tape) waar- 
schijnlijk wat minder betrouwbaar werkt, 
deden zich in de praktijk geen problemen 
voor. 
Een programma met een lengte van 16K 
laadt volgens mijn metingen in ongeveer 
40 seconden tegenover 6 minuten op de 
oude manier. (Ter vergelijking: de 1541 
diskdrive doet er 46 seconden over!) 
Een ander handig commando (*APPEN) 
’plakt’ twee programma’s met ten opzich- 
te van elkaar oplopende regelnummers 
aan elkaar. 

® Toolkit commando’s 
HELP geeft na een ’error’ de regel waarin 
de fout optrad op het scherm, terwijl de 
fout ’reversed’ wordt weergegeven. AU- 
TO genereert regelnummers zodat je ach- 
ter elkaar kunt blijven doorprogramme- 
ren. TRACE voert het programma in het 
geheugen van de computer langzaam uit 
terwijl linksboven het regelnummer ’’in 
bewerking’ verschijnt. Handig om te zien 
waar een programma blijft steken. 
RENUM nummert de programmaregels 
opnieuw. Hiermee produceer je nettere 
listings en bespaar je een stukje geheugen 
door met zo laag mogelijke regelnummers 
te werken. 
Hierbij past een kritische kanttekening: 
wanneer een programma de Basic-instruc- 
tie ON … GOTO <lijst van regelnum- 
mers > bevat, wordt alleen het eerste regel- 

nummer achter GOTO herberekend. De 
overige regelnummers worden met de 
hand aangepast. DEL XXX-XXX wist 
programmaregels tussen twee door de ge- 
bruiker opgegeven regelnummers. FIND 
XXX zoekt in een programma naar alle 
regels die XXX bevatten en zet ze op het 
scherm. 
DUMP verschaft een overzicht van alle 
gebruikte één-dimensionale variabelen 
met hun waarden op het moment dat de 
gebruiker het programma afbreekt. RE- 
PEAT maakt alle toetsen op het toetsen- 
bord repeterend. UNNEW redt een pro- 
gramma dat per ongeluk met een NEW is 
’uitgewist’. Deze functie heb je vaker no- 
dig dan strikt noodzakelijk, vanwege een 
onhandige keuze van de programmeur van 
Spreadsaver. 
Zelf gebruik ik vaak de gecombineerde 
functie van de toetsen STOP RESTORE 
om uit een vastgelopen programma te ko- 

men. Helaas voeren deze toetsen bij 
Spreadsaver 64 naar het menu en verlies je 
het programma. Geen zorg: met UNNEW 
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komt het weer op het scherm. Toch zou 
het handiger zijn als er voor een wat min- 
der gebruikelijke combinatie van toetsen 
was gekozen om weer naar het menu te 
komen (bijvoorbeeld in combinatie met de 
CTRL-toets). 
SLIST heeft als gevolg dat het LIST-com- 
mando tot stilstand komt door het indruk- 
ken van de SHIFT-toets. Door het losla- 
ten van SHIFT loopt de listing weer ver- 
der. Een aanmerkelijke verbetering op het 
LIST-commando in Commodore-Basic. 
Met mijn Vic-20 Toolkit kon ik door een 
druk op de spatiebalk een nieuwe regel 
listen en met STOP de listing beëindigen. 
Hier moet je SHIFT loslaten en dan ra- 
zendsnel op STOP drukken waardoor de 
listing toch altijd een stukje verder schiet 
dan de bedoeling was. 
COPY geeft de mogelijkheid met één of 
twee diskdrives programma’s en datafiles 
te kopiëren. DEVICE is hierbij een ge- 
makkelijk hulpmiddel. Hiermee geef je 
een diskdrive het device-nummer 9 zonder 
dat je met een Stanley-mes de ’jumpers’ in 
het apparaat hoeft door te snijden. 
CENTR geeft de beschikking over Centro- 
nics/Parallel-programmatuur en opent 
een file naar de printer. 
HEX: en DEC: rekenen decimale getallen 
om in hexadecimale en omgekeerd. SKEY 
verschaft 16 (!) commando’s onder de 
functietoetsen. Fl geeft u de directory van 
de schijf in uw diskdrive, CTRL-F7 voert 
DUMP uit, enzovoort. 
Nogmaals SKEY intikken activeert 26 Ba- 
sic sleutelwoorden. Met SHIFT-I komt er 
INPUT op het scherm, SHIFT-P geeft 
POKE, enzovoort. Jammer dat niet alle 
Basic-woorden een unieke eerste letter 
hebben: SHIFT-K is GOSUB omdat 
SHIFT-G al bezet is door GET. 
@® Disk-commando’s 
Speedsaver 64 geeft alle mogelijkheden 
van de Commodore 64-Wedge en nog een 
aantal extra. Voor degenen die geen erva- 
ring hebben met de wedge: U kunt bij- 
voorbeeld de opdracht om een schijf klaar 
voor gebruik te maken: OPENI5S, 8, 15, 

”NO: HULPPROGRAMMA'S, 36”: 
CLOSEIS afkorten tot >NO: HULP- 
PROGRAMMA'S, 36. Zulke afkortingen 
betekenen niet alleen minder typewerk, 
maar verkleinen ook de kans op fouten. 
Kill tenslotte schakelt Speedsaver 64 uit. 
Wanneer u echter de opdracht KILL:M 
geeft, springt Speedsaver 64 naar de ma- 
chinetaalmonitor. 

® Machinetaal-monitor 
Met deze monitor staan maar liefst 26 
nieuwe instructies ter beschikking, waarbij 
ik de tien disk-commando’s niet meetel. 
De monitor bevat een assembler en een 
disassembler (helaas zonder de mogelijk- 
heid van ’labels’) en verder alle functies 
die Commodore-monitors meestal bevat- 
ten. Erg handige toevoegingen zijn nog: 
.C (Compare memory) om twee stukken 
geheugen met elkaar te vergelijken; de ver- 
schillen komen op het scherm. 
.M (Mask set) bergt drie bytes in een 
buffer die door .E (Examine memory) 
worden vergeleken met de inhoud van een 
gespecificeerd _geheugengebied. Alle 
adressen die ook deze drie bytes bevatten 
worden op het scherm afgebeeld. El 

CONCLUSIE 
Speedsaver 64 heeft een paar onvolko- 
menheden waar de gebruiker mee moet le- 
ren leven. De combinatie STOP-RE- 

STORE is ondoordacht, SLIST en RE- 
‚NUM zijn net iets te zuinig uitgevoerd. 
Het grote pluspunt van het printje is dat 
het zo ontzettend veel hulpcommando’s 
bevat; Die komen ter beschikking door 
een schakelaar op het printplaatje om te 
zetten en een SYS-commando te geven. 
De tijdwinst die je boekt bij het program- 
meren en door niet telkens hulpporgram- 
ma’s van cassetteband of schijf te hoeven 
halen betaalt de prijs van Speadsaver 64 in 
een ommezien volledig terug. 

Speadsaver 64 is verkrijgbaar bij: Kolff 
Computer Supplies, Oranjelaan 230, 3312 
GM Dordrecht, Tel. 078-149461, prijs: 
125 gulden. 

AANGEPASTE VERSIE: 1 ot. 
Volgens goed jounalistiek gebruik legde 
ik mijn bevindingen over de Speedsaver 
vóór aan de fabrikant, Men gaf de te- 
kortkomingen volmondig toe. Ben paar 
dagen later vond ik Speedsaver versie 

1.t in mijn brievenbus. Firma Kolff had 
_páat aanleiding van mijn opmerkingen 
drie verbeteringen aangebracht de 
‚functie RENUM werkt nu ook prima 
met ON, ee De unce UN 

ér Voor gen. Pietje Precies Goal 1 rest o 

het beh weer ter. Doekle femand. 
oe wel bijzonder lui an als hi daar 

nog over valt. Bij gebruik van hiet com 
mando SLIST kan het listen met CTRL. 
tijdelijk worden gestopt. Vanuit die. 
toestand is de listing definitief te onder- 
breken door op RUN/STOP te druk … 
ken. Het effect van deze verbetering: de … 
listing verdwijnt niet meer aan de bo- 
“venkant van het scherm uit het zieht. 
Dat ‘doorschieten’ beperkt zich nu jo 
de bovenste drie regels. 

nog wel de vraag waarom de program. 
meur de mededelingen BREAK 
_READY op het scherm laat k. 

het overslaan van deze routine past er E 
immers nog meer op het beeldscher it 

5 Misschien k jets voor versie 1. 2 



ot nu toe was een snelle en be- 
trouwbare diskdrive niet voorhan- 
den. De (oude) seriële IEEE 1541 

heeft het nadeel traag te zijn en loopt bo- 
vendien uit de pas. Ook al omdat het 
besturingssysteem problemen oplevert. 
Nu de 4040 met dubbele schijfjes — een 
aantrekkelijk alternatief, ondanks zijn 
wat geringere geheugen-capaciteit — uit de 
produktie is genomen, werd het probleem 
er niet minder om. En de enig overblijven- 
de keuze, de 8250 diskdrive (2Mb geheu- 
gen) is nu niet bepaald goedkoop voor 
CBM-64-bezitters. 

EERSTE INDRUK 
De SFD 1001 is niet veel groter dan de 
1541 schijfeenheid. Maar de diskette kan 
IMb aan gegevens bevatten, vergeleken 
met de 170K via de 1541. Deze aanmerke- 
lijke geheugenuitbreiding maakt de kans 
op verlies van opgeslagen gegevens groter. 
Dit wordt voorkomen door regelmatig een 
kopie te maken. En het voordeel van de 
grote opslagcapaciteit betekent dat je min- 

… der vaak van disks behoeft te wisselen. 
De 1001 heeft een parallelle IEEE-aanslui- 

_ BEDEL 

SFD 1001 

ting en werkt probleemloos met andere 
Commodore-configuraties zoals PET, de 
3032, 4032, 8032 en 8096. Maar vreemd 
genoeg is de 1001 niet rechtstreeks aan te 
sluiten op de Commodore 64. Er zijn 
hulpstukken om dit probleem uit de we- 
reld te helpen. 

DOCUMENTATIE 
De verkorte handleiding behandelt de dri- 
ves die op de IEEE 488 kunnen worden 
aangesloten en verklaart dat de 1001 te 
vergelijken is met een ’halve’ 8250 flexibe- 
le schijfeenheid. De grondigheid waarmee 
de samenstellers van die handleiding te 
werk zijn gegaan, valt te prijzen. Het on- 
gemak van wat onoverzichtelijkheid moet 
men maar voor lief nemen. De comman- 
do’s voor de 64 zijn gerubriceerd in een 
aparte bijlage. 

GEBRUIK 
We hebben reeds gezegd dat de nieuwe 
drive sneller en betrouwbaarder werkt dan 
de 1541. De tijd om van spoor naar spoor 
te gaan is korter dan bij de 8050 en zelfs de 
8250. Informatie inlezen of wegschrijven 

DROOM VAN EEN DRIVE 
De nieuwe Commodore SFD 1001 diskdrive met 1Mb ge- 

heugencapaciteit wordt in Londen al aangeboden voor 

570 pond. De disk werkt met een zogeheten DSQD, een 

flexibele schijf waarop extreem veel kan worden opgeslagen. 

Voor de gebruikers van de populaire CBM-64 welkom nieuws. 

verloopt even snel, maar hangt af van wat 
men met de drive gaat doen. Hoeven 
slechts geringe hoeveelheden data opge- 
haald te worden, dan is de winst niet be- 
paald groot. De snelheid is beslist indruk- 
wekkend te noemen bij willekeurig zoeken 
(random access), bijvoorbeeld met een 
database-programma, het laden van om- 
vangrijke programma’s of het invoeren 
van talrijke files naar tekstverwerking of 
elektronische werkbladen. Een ingewik- 
keld controleprogramma (op 28 afzonder- 
lijke bestanden) duurt 4/2 minuut op de 
1541, 2/2 minuut op een 8050-machine, 
terwijl de 1001 er slechts 90 seconden voor 
nodig heeft. De 1001 is niet uit te wisselen 
met de 1541 maar kan wel op de 8050 ge- 
formatteerde schijven verwerken. 
Er komt daarbij wel een schoonheidsfout- 
je om de hoek kijken: het voor de eerste 
keer gebruiken van een 8050-floppy in de 
1001-machine levert een foutmelding op. 
Maar daarna zijn er geen problemen meer 
te duchten. 
Commodore levert ook een programma 

dat het werkgeheugen in de drive voorziet 
van POKE-gegevens. Een volledige 
schrijf /lees-mogelijkheid is dus voorhan- 
den, maar dan kan men maar één kant van 

de floppy voor databewerking gebruiken. 
Opslag van gegevens gebeurt op een tame- 
lijk onconventionele wijze. De disk werkt 
het beste met double-density-schijverr met 
versterkte middengat-rand en het verdient 
aanbeveling dit type op de 1001 te gebrui- 
ken. 

CONCLUSIE 
Het was prettig werken met deze nieuwe 
drive uit de Commodore-stal. Toegangs- 
snelheid en het terugvinden van data-op- 
slag gaan snel en zijn als sterke pluspunten 
te beschouwen. Het vriendelijke prijs- 
kaartje van ongeveer 570 Pond voor dit al- 
les maakt de compacte 1001 tot een schijf- 
eenheid die zijn prijs en kwaliteit volledig 
waar maakt. 

DSOD, Double Sided Quadruple Densi- 
ty: aan twee zijden ‘bespeelbare’ flexi- 
bele schijf, die bovendien vier keer zo- 
veel informatie kan bevatten als ‘een 
‘normale’ schijf. 



VIC UFO 

4 PRINT"(CLS)":POKE36869,255 : POKE56B79, 144 
2 FORI=7168T07679: POKEI, 255: NEXT 
5 PORI=1TO16 :PRINTTAB(I )HÜJ. P,O. :POKEGAG, 1: NEXT 
4 POKE52,28:POKESG, 28 : POKB657 ‚128 
5 FPORI=7679T07169STEP-1 : POKEI , PEEK (I+25600) 
6 FORL=1T059:NEXT: NEXT: CLR 
T FORF=JTO63 ;READJ 
B POKET344+F,J : NEXT 
9 M(I Jm: M(2 Jel :M( 3) 22: MA) -22:M(5 Je 235 

VIC UFO 

Vanwege het beperkte geheugen gaat dit 
proeramma niet vergezeld van instruc- 
ties. Lezers met een uitgebreide Vic 
moeten die zelf aanbrengen. 
Opdracht; het neerschieten van een es- 
kader Ufo’s en daarna veilig. Toetsen S, 
F, E en C doen dienst als stuur-moge- 
lijkheid (resp. links, rechts, naar boven 
en naar beneden), Functie 5 dient om 
te schieten. , i 
Als het moment van landen is aangebro- 
ken, moet dat eerst op gevoel, totdat de 
instrumenten de grond ontdekken. Dit 
wordt aangegeven door ’land’ daf links 
op het scherm aan en uit flitst. De snel- 
heid van flitsen geeft aan hoe dicht u de 
grond bent genaderd. Aangekomen op 
een stip tussen twee mannen neemt de 
automatische piloot het werk over. Dat 
gebeurt door op return te drukken. Als 
er nog Ufo's op het scherm voorkomen, 
krijgt u nu de volle lading. Verkeerd te- 
rechtkomen kost vijf punten. En: een 
eenmaal ingezette landing kan niet wor- 
den onderbroken. 
Tot slot: bezitters van een 3,5K Vic 
moeten niet te veel vluchten maken, an- 
ders verschijnt er al snel de mededeling. 
‘out of memory’. 

Ee LONEN > @ 

A en :M(8)=21 
S(1Se-1iSC2Je1:5(5) «-1:5(6)e1:S(T Jet: (Beel 
PU=8080 : AM=15:S0a265:SPm129;RAm66 
SD=8:F=7954:P1e38674:Q=INT(RND(1)*22)+4:Ca9220+Q: PRINT" (CLS)" 
MHeINT(RND(1 )#22) +1 : A=794354MH 
POKE36879,8 :GOTO24 
IPCCB186 ANDQ>=1 ANDQ <23 THENPOKEC , 32 : POKEC-1 , 52: POKEC+1 „32 
RETURN 
1FC<8186ANDQ>CANDQE2 1 THENPOKEC , 46 : POKEC+4 „28 : POKEC-1 „28 
RETURN 

EEE Ee et 
POXZA-M(D)-22, 32: RETURN 
Al=A+30720: POKEA1-22,5 : POKEA1 „5: POKEA1-1,5: POKEA1+1,5 
POKEA, 23 : POKEA=-1 „22 : POKEA+1 „24 : POKEA-22 , 25 : RETURN 
D= INT RND(1)*8)+1 BINT (RND(1)*3)+3 
FPORB=1 TOH 
POKE36875 , BO : POKE36877 , SP: POKE36878, 3 
X=INT(RND(1)#39)4+1 :PRINT" (CURSOR HOME, CURSOR DOWN) n 
IF(G-F)/22<KTHENPRINT" (CURSOR HOME,CURSOR DOWN ,CTRIGLAND" 
IFRe1ANDA<T68OTHEN75 
IFAaF=10RAeF+10RA=F-220RAmF+22THENDe INT (RND(1)*8) +1 
As A+M(D) :MHaMH+S(D) 
PRINT" (CTRLT,CURSOR HOME)SCORE(CURSOR RIGHT, CTRL2)"SC;"(CTRL7) FUEL(6 SPACES, 
5 CURSOR LEFTS,CTRL29"; PU; (CURSOR HOME,CURSOR DOWN,7 CURSOR RIGHTS,CTRL 7) 
AMMO(5 SPACES,5 CURSOR LEFTS,CTRL 2)";AM 
GOSUB18 
Sorteer OO 
IFPEEK(197 )=1 5ANDNBeÖTHEN75 
IFNBe1 THENGOSUB2G 
NBeD: IFA>7724ANDA<S185 ANDMH>1 ANDMH<22THENGOSUB22 :NBe 1 
IFR=ZANDPEEK(197 )a55THEN54 
IFC4aFTHEN75 
PCKEF-1, 26 :POKEF+1 „31: POKEF-22,27 
POKEF+22,30:POKEF1-1,3:POKEF1+1,3 
POKEF1-22,3:POKEF1+22,5 
IFR=PTHENFUw FU-5 :GOTO46 
30205 :SP=129:NeXT 
GOTO24 
VaPEEK(197) 
IFV<>4 1 ANDVE>42ANDVC 24 GANDV& 234 THEN4 4 
Hie 1 :GOSUB16 : FU= FU-1Ô 
IFV=41 THENCaC+1 :Q=Q+1 : De2 
IFVa42THENC=C-1 :QaQ=1 : De 
IFV=49THENSO=S0+.2:CaC+22:D=5 
IEV=34THENCe2-22:S0=S0-. 2: Daed 
IFFUS=OTHENH=26 : Ra] : Dad :GOTO25 
ONINT(RND(1)*2)+1GOTO25,24 
RD=RND(1 )#SD: IFRD2GORAM=PTHENS9 
POKE36875 „0: POKE36878, 15 : FU= FU-1J: FORS=1 TO3 
POKE36877 , 294 : FORWa1 TO5Q:NEXT : POKE36877 ‚D 
PORIa1 1015 :NEXT : NEXT : AMmAM=1 
IFAeFTHENSCa5C+5 :GOSUB92 : AMmAM+5 :GOTO6G2 
IPFC>A-1ANDF<2A+1ANDPC>A-22THEN24 
SC=SC+1 :GOTO3G 
SD=SD+.5:IF(SD-8)/2,5=INT((SD-8)/2,5)THENFUaFU+1 640 
POKEF,32:GOTO14 
Me INTÜRND(1 )*(SD-8) ) : IFM=OTHEN76 
RA=22:GOSUB76 : POKE36878, d 
Sa" YOU LANDED =" 
S$=S$#"TOU SHOT" +STRI((SD-8)/.5) +" UFOS-SCORING er POINTS" 
En RND(1)*7)+1 
IFMIDS(S$,3,1)e"=" THENPRINTCHR $(13) ; :GOTOT1 
PRINTMIDSLS5,4,1) 
PORKa1 70150: NEXT: NEXT 
PRINT:PRINT" ANOTHER GO?" 
GETD$: IFD$€»* YS ANDD$4 > "N° THEN7 3 
IFD$="Y"THENPRINT" (CLS)" :CLR: POKE36869,255 :GOTO9 
SYs64892 
POK2646,2:FORA=PTO C-22STEPRA 
GOSUB 16 
IRU>OTHENFUeFU-29 
PRINT" (CURSOR HOME)";TAB(16);"(5 SPACES,6 CURSOR LEFT5"FU 
PORME=1 TOS @@: NEXT : C2C-RA:GOSUB18 

IPFU4=ITHENRA=66 
NEXT: IFRA=22THENRETURN 
POKEF1-1,2:POKEF1,2:POKEF1+1,2 

POKEP, 127: POKEP+1,29:POKEP-1,29 
GOSUBI2 : POKE36878, P 
S$m" YOU CRASHED! -" :5C=SC-5 :GOTO6T 

DATA9,F,19,63,234,63,3,9,69,126,255,255 
DATA179,255,255,69,9,P,299,252,171,252,224,0 
DATAQ,4,9,129,66,56,24,24,9,9,4,2,127,2 
DATA4,9,8,8,8,8,8,42,28,8,28,28,8,28,42,73,20,54 
DATAG, Z,16,54,65,63,127,255 
POKE56877,219: FORB=16TOYSTEP-1 : POKE36878, B 

PORK= 1 TO8Q : NEXT : NEXT : RETURN 

REM FORTH TEACHER 

<C) ANDREW ASHWOOD 

13/53/82 5:24 

D=18:DIMC(580),D$C21),PC21),RC1OO),SAC100),WC21D:D$=" *:IL$=" ILLEGAL * 
FORL=1TOD :RERDD$CL) , 11$: WCL) =O: PCL LZ: IF ISS" S" THEN 1: WCLD=b 
CEL&2- ID =-l :CCLH2D =O: NEXTL 



AAE Tila ES 

VLIST VOOR VIC-20 

100 READ 
110 P 
120 IF P 
130 FOKE 
140 REAI 
150 
140 
170 
175 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 P = 
260 IF P 
270 Q = 
280 FOKE 
290 
300 
510 
320 T 
350 
340 
350 
390 
400 
A10 
420 
4:50 
440 
450 
460 
470 
480 

490 
500 
510 
520 
530 
540 

REAL 

IFP 
FOKE 

REAL! 

IF T 

ATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
nATA 
nATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
BATA 
DATA 
DATA 

550 DATA 
60 DATA 
REAIY » 

ADVERTENTIE-INDEX 

31 

14 

26 

2 

Aackosoft 

Addison-Wesley 

AVT Electronics 

Bartels Computer Supplies 

55 Brother 

28 Bruna 

38/39 Commodore 

24 Computer Collectief 

57 Computergroep Den Bosch 

6 Computerworld 

20 Dirksen Informatica Opleidingen 

41 Dunnet 

= PEEKCSS) 

BEGIN 

IFP 

COUNT 
IF COUNT a 
PRINT CHR$C147) "ULIST REAUY,* 
SYS BEGINGEND 
REM klok SUEROUTINES kxkk 

F 

F= Q 

IF Pi 
RETURN 
Pz fp 
REM kkk DATA HkkkK 

N 
eN 

5 0 THEN P =P + 
55 » PF 8 CLR 
N sv N14 PRINT CHR$(147 

= PEEK(56) X 256 
F8 PRINT'X!$ 

255 THEN GOSUR 240 
“0 THEN GOSUR 300 
BEGIN + COUNT » F 

= COUNT + 1 
GN ek NI THEN 160 

REE 4 FOKE 56 vr PEEKCS56) = 

PLOADENG oee" 
+ PEEKRCGHS) =_N4 

Q 8 COUNT = COUNT + 1 
+ BEGIN & C = . 

“255 THEN FP - 256 ĳ G + A 8 GOTO 260 
Qt C 
BEGIN + COUNT 

$ RETURN 
= 1 THEN 350 

= FP + BEGIN + 255 
= 1 

355 THEN FP zm Pe TGOUNT = TCOUNT + 1 è GOTO 330 Bé & 

+ TGOUNT + 255 8 RETURN 

2218 
1697611 8E AAT 162718 ALB 16P vR 13E 11169234 
133712079634 ROB Ar REOr 12E Rr 13E Zr AERr Zr 160r Er 200 
1857491709 240v5rR17vOrR2r24Or 4E IR Er ROB LOr Ber 32870 

165012224105, 4r144r Pr 23Or1 Er 13E IRAN 165 160rOr 14E 

422,104r168,1049170r104r76r121r0r162r00r134r 25E Zr 350 

1657459133, 254r165r46r133r 255165 25E 197r48r 144, 18r 165 

2541974714412 18 47brOrr BARLO LEE RIEN 4Or ROB 245 

P6r130r Ir 56r BR R24AOr REE 164 25E 2IOrR5EN 185 47190r168 

RO1rlórR2OBrR26r160r0r 132 PEI 2IAr RRA ZOr2OBr17r16R2rOr 165 

198,2409252,169,07133r255,153,198r169, 1470 SAN 21Or REE 24 

32 240r 255104, 1709160900r177 REAAL AR BRION RST, LOO 

177925497241 1270 BR 2DLOrREEr1O4rA1r 128, 24Or1 Br 156177 

25441 1REBrBr16Pr36r40r24Or2r 16937 SRr RONDEN 16E 254 

24r105r7r133r 254144 RI 2SONREEN16OrOr24Or12Br0Or Tr 10r 15 

16r147r46rB6r76r73r Er BAN 1NOr13r 4brbPr78r68r0rBb6r 76e 73 

83,84r0 

48 H+P Computers 

34 LOI 

67/68169/70 Malmberg 

79 Manudax 

50 PBE User Groep 

12 Prompt Computer Service 

56 Sanyo Video 

44180 Softworld 

8/9 SPT Benelux 

57 Uitgeverij Het Spectrum 

77 Viertron 



SPEEL HET SPEL... 

5 60 
a FO 
’ GO 
tor 
ie 
15 G 
14 G 
2û A 

I 
I 
I 
Ï 
6 
I 
F 

I 
I= 
G 
A 
G 
Ï 
ï 

SUE 1 0000 
KESSZBO, 1: FOKE DELOL, 
TOSOO 
2SOOMFOKE SO176+I, 12 20: POKESS2I6+I ‚1 
"AEOFOKE BOI76EJ, 189 POKE BE2IGHI, 7 
OSUB 5100 
se "UDER" s WEEMIDS (GIS, RND (, 4) 441, 1) 1 GOTOSO 
PEEK (205) 
F_ A=3&THENSO 
F_ AsiÖTHEN75 
F_ As1BTHEN10O 
F_ A=SSTHENI2S 
OTO 20 
FI>26OTHEN Le I= 1000 
ORDe 1 TODE : NEXT 
F PEEK (SOL7brI+40) CG n46 THEN 2000 
I+40:POKESO176+FI, 1281 POKE 5529641, 1 

OSUB 3001 
=PEEK (205) : IFA=64THENSO 
OTO25 
F INT(I/40)=I/40THENI=I+40 
F PEEK (SO176+I=1) 4 >46 THEN 2000 

FORD=1 TODE: NEXT 
i= 
6 
A 
G 

I-1:POKESO176+I, 128: FORE SSRIO+I,1 
OSUB ZOOL 
=PEEK (205) 1 IFA=G4THEN7S 
OT025 
IF INTC(I=59) /40) (1-59) /4OTHENI=I=40 
FORDe= 1 TODE: NEXT 

IF PEEK (SO1764I41) {746 THEN 2000 
I=l+1: FOKESOL76+I, 128: FOKESS 296, 1 
GOSUB 3001 
A=PEEK (202) 2 IFA=64THEN 1 OO 
AzFEEK (203) : GOTO2S 

IFIS4OTHENI=I+1000 

IF PEEK (5O0176+I-40) #46 THEN 
FORD=1 TODE: NEXT 

I=I-40: FOKESO176+1, 
GOSUB 2001 

2000 

128: POKESS296+I,1 

55 A=PEEK (205) « IFA=64THEN1 25 
140 
1000 
1010 
1020 
1050 

1040 

1050 

1052 
1055 

1058 
1059 
1060 
1065 
2000 
BOO 

ZOOL 

3002 

ZON 

4010 

4015 
4020 

GOTOZS 

S=54272 
FOKE S+14,0:PORE S+4, Os POKES+5, Os FOKES+6 , 0 
POKE S8+5,190 
POKE S+6,0 
FOKE S+24,15 

READA,E 

FORI=1T0500: NEXT 
IFA=OTHENRE TURN 

POKE S+4, 535 
FOKE S+5,1:FOEE S+2,1 
POKE S+i,A:FOKE SB 

GOTO1050 

ERINT"ECLR,WHTIJTOUGH! "3 Ces GOTO 4000 
GE="UDLR" s WEEMIDE (OE,RND (, 4) E41, 1) 2 
Kie INT (RND (, 5) #10) 2 IFK 2STHENZOOO 

Qed 
IFW$="U"THENJ=J 408 IF JSOTHENJ EJ + 1000 

IFWEr"D"THENJ=J +401 IFJ 21000THENJ =J 1000 
IF W&e"L"THENd=EJ- it IF INT((J+1) /40) =(J+1) /40 THEN 
JeJ+40 
IFE WiEe"R"THENJ=eJ +18 IF INT ( (3-40) /40) =(J=40) /40 
JeJ-40 

IF PEEK (501764+J)=46 THEN POKESO176+J. 129: FOKE 

SERIE , 73 S=Or RETURN 

GOTO 2500 
PRINT" ECLR,WHTIGRER. « "is HeHtis GOTO 4000 

5=54272: Ze1 

FORL=OTO24: FOKE S+L, Os NEXT 
FORE S+5.S8N 

FOKE S+5,40:FOEE S+6,146 

FOKE S+24,15 

FOEE S+4,65 
POKES+1 , Zi FOKES , 2 
RETURN 
F=Wt 

HUUTHENWEE "DD"; Jes GOTO 

DENDE 

THEN 

8 „17:FOKE S+6, 
POEE en 
OKE S+4, 129 

B it 
SOTOOSTEF-1:POKE S,P: FORPF=1 TOS: NEXTPP,P 

FORL=OTOZ4: FOKE S+L, O1 NEXT 
PRINT"E2CDISCORE NOW STANDS AT YOU “zH 
AND THE COMFUTER ";C" 
FORI=1TO10: GETF&: NEXT 
PRINT" LCDJANOTHER GAME 

150 

za FRINTs PRINT" 

CY OR NJ" 

BO 
GUA 
4050 

4060 

5075 
5080 
5090 
5100 

SLO 
5102 
B 

SLE 
5154 
5140 
LOOD 

GET FA IFF Sm" THEN 4050 
IF Fam! YTHENBO7G 
IFF Sa!N" THEN PRINT"HYE" ts FORIROTO2GIPONE Beel, Or NEXT 
END 
GOTD 420 
FRINT"EGLR 
GOSUE 1000 
PRINT"ECGDITHE ORJECT OF THE GAME IS TO TRAP 
ERINT"COMFUTER SO THAT IT CAN'T MOVE" 
FRINT"EGDJOF COURSE, IT 18 TRYING TO DO THE SAME" 
FRINT"TO YOU 
PRINT"ECDIPRESS M 
ERINT "AND! TUF" 
PRINT"CGDJDO YOU WANT A FAST, MEDIUM OR SLOW GAME" 
POKESERRO, 13 FORE Bi. 2 
FRINT"PRESS F, M‚ OR 5" 
GETD&: IFD&=" "THEN 5090 
IF D&e!"FUTHENPRINT"FAST !"; DES: SN=81 GOTOS1 20 
IF Dé="M"THENPRINT "MEDIUM! "4 DE=1253 SN= 101 GOTOS 120 
IF D$="S"THENFRINT"SLOW!"; DE=250: SN=14: GOTO 5120 
GOTO 5090 
PRINT"ECDIFRESS SPACE BAR TO START" 
GETSD&: IFSD$ “THEN 5120 
FRINT"ECLR, BLW J's 
FORI=OTO99B: PRINT", "y 
NEXT : FOKEZOSE , 4d FORE 
6010 10 

VEL JWELGOME TO THE GAME OF TRAP! 

THE " 

TO MOVE DOWN, a LEFT, D RIGHT,’ 

56295, 0 

127 
LOOL0 

10070 
10080 

10090 
11000 

11010 56576, 4 
55272, 2! 
24,90, 26, 56,66, 56, 189,126,60,60, 

DATA4, DBE, 105,4 54,00 

NIEUW VOOR NEDERLAND! 
Gemakkelijk te 

gebruiken EEN ZAKELIJK 
zer \SPREADSHEE TPROGRAMMA 

VOOR 
HOME- 
COMPUTERS! 
Duidelijke nederlands 
talige handleiding 

Snelle 
alfabetische 
zoekinrichting 

2000 cellen 
(600 in 16K VIC 20) 

Tussenvoegen 
van vervallen 
regels en kolommen 

22 rekenkundige 
en statistische 
funkties 

Krachtige 
sorteermogelijkheden 

Grafische 
mogelijkheden 

Vast invoegen van 
horizontale en 
vertikale titels 

LEVERBAAR 

COMMODORE 64, APPLE In, 

CED 
Ridderkerkstraat 15 3076 JT Rotterdam Tel.: 

VOOR en 

VIC-20 EN SPOEDIG VÓOR IBM-PC! 

PRACTICORP 
010-325743 



nd ADEN A 

EN REFETEREND GEMAAET 
TERGROHI FLEIR ZUAET MAKEN 

0 PRINT"RIJHR, ". 123 ge, 
FOR TEL = 1 TO 21:FRI ì î je B" IHEXT TEL 
REM men 
REN 4k IA 

REN it dn METTEN IM B OPEENS JE ENTES MET SPRITE INFORMATIE 4% 
UIN ETES Hd 
FOR TEL = 1 
PLHATE= 1 
FOR HILLE = 

WAM ENTES IM DECIMALE WAARDEN 4 

ITESTELLER , HLILE 4 zi 

4 In EHKELE EIN 4 

1 
1 
L 
1 
1 
1 
Ì 
Le 
Joe 
1 
1d 
tie 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ì 
1 
1 
1& 

BERET 


