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Voorwoord
Beste computervriend(inn)en,

Een nieuw seizoen is weer aangebroken en dat bete-
kent dat de club weer van start gaat. Dit seizoen

beginnen we met de invoering van de PCin onze
vereniging. Maar dat betekent niet dat we de MSX

vergeten, juist niet zou ik zo zeggen. In de loop van de
komende maanden zullen we plannen voor thema
avonden bekend maken en uiteraard gaat de MSX
User Happening ook gewoon door (met alleen maar
MSX!)

We gaan uiteraard weer met z'n allen naar de beursin Zandvoort. Al was het maar om

het IDE interface van Sunrise Swiss aan te schaffen. Waarschijnlijk gaan we ook nog
naar diverse andere beurzen. Met de medewerking vanu enhet bestuur kunnen we er
weer gezellige clubavonden van maken. De verandering naar een gecombineerde MSX

en PC club zal hopelijk tot gevolg hebben dat leden die we verloren aan de PC,wellicht
weer terug bij de club komen (denk hierbij ook aan de MSX emulator). Juist voor deze

emulator is er ophet Internet genoegte vinden, enzowillen we als club een brug slaan
mussen de MSX en PC. Want de PC moet geen bedreiging worden voor de MSX, maar
juist een aanvulling. Denk hierbij ook nog aan de mogelijkheid om via een SCSI inter-

ace een link te maken met de PC. Enzozijn er misschien nog wel meer voorbeelden te

‘noemen die het werken met de computer leuker kunnen maken. Het is en blijft een com-

puterhobby, om het even welke computer er gebruikt wordt. Met deze woorden stop ik

ermee, een prettige seizoen gewenst en veel computergenot.

H. Meijers
Voorzitter

Puzzel plezier
Opgaven
13. Ik schaak slecht, maarik weet dat ik nog
14. Door de harde wind hadden de fruittelers veel .

15. Ik dacht, hij komt nog lang niet, maar plotseling was
16. Geld voor cadeautjes hebik niet meer, zodat ik maar naar een ….
17. De bal loeide naar het doel. de keeper sprong en …
18. De lucht leek vol kleine vliegtuigjes, maar het waren -

Stuur je oplossing naar Wimde Moor. Melijn 12, 4761 NN te Zevenbergen, of geefhet
hem opeen clubavond. Wie aan het einde van de reeks de meeste goede oplossingen

heeft krijgt een leuke prij

Lam Tagline special: TOP TWENTY PROPELLERHEAD MUSIC ACTS



Kort (net)nieuws
Nieuws uit zowel de MSX wereld, com-

pleet met Internet adressen (URL's)
voor meer informatie.

Turbo Pascal
http: //wwwl.tip.nl/users/
t912245/mcce html

MCCE werkt momenteel hard aan
een update van Turbo Pascal. De

belangrijkste verbetering zit hem
in de file I/O. Inhet assign com-
mando kan nu een volledig DOS2

pad worden opgegeven. Een file

van records heeft nu niet meer
vier extra bytes aan het begin,
waardoor de compatibiliteit met
de PC versie van Turbo Pascal
een stuk verbeterd is. En wat
vooral handig is: een ongetypeer-

defile kan nu een andere blok-

grootte krijgen dan de standaard-
waarde van 128 bytes. Bovendien

is de file I/O een stuk sneller
geworden.

MCseq
http://www. stack.urc. tue.
n1/-sanderk/triplem/
index.html

De groep Triple-M, bekend van
de tetris-kloon Triplex en Magic
Music Module Combi, werkt hard

aan Meeg junior. Dit is een MIDI

30. Sonny and Cherware

sequencer voor MSX2 computers
met minimaal 256 kB RAM

Enkele specificaties:
- Opnemen (real-time) en afspe-

len van standaard MIDI files
(format O en 1)

ijdens het opnemenen afspelen
kunnen allerlei controllers ver-
anderd worden.

- Step-time editor (nog niet af)
- Maximaal 254 muziekstukken

tegelijk in het geheugen (afhan-
kelijk van het geheugen van je
MSX)

- Bijna allesis instelbaar: kleuren,
karakterset, keyboard-layout,
toetsherhaalsnelheid, muis-
gevoeligheid en zelfs de muis-
aanwijzer!

- DOS2 ondersteuning
- Alle in de MSX aanwezige

memory mappers zullen worden

gebruikt
- De volgende MIDI interfaces

worden ondersteund: Philips
Music Module, Moonsound
(alleen afspelen, niet opnemen
uiteraard) (nog niet af), MIDI
Saurus (nog niet af), MSX-MIDI
of the Turbo R (nog niet af)

Acrobat
Japanese MSX gebruikers zijn
bezig een programmate ont-
wikkelen genaamd Acrobat, waar-
mee het mogelijk wordt om een
modem te gebruiken datis aange-
sloten via de joystickpoort in

M 5]



plaats van via een RS-232 inter-
face. De software verkeert nog in
het beta stadium, maaris al be-
schikbaar op het Genuinet BBS in
Fukuoka, Japan. Je moet wel zelf
de kabel maken omeen modem
aante sluiten. De software is

waarschijnlijk binnenkort beschik-
baar op het Internet bij de MSX
Software Library van het Genuine
Network International.

Genuine Network International
htip://violet.umfacad.maine.edu/
—shin/msx/
MSX Software Library:
http://violet.umfacad.maine.edu/
—shin/msx/library.html

MSX-HTML
MSX-HTML is wat hetlijkt:
Hypertext Markup Language
(HTML) voor MSX. Een Internet
verbinding makenis er echter
(nog) niet bij. De software wordt
in Japan ontwikkeld om ookop de
MSX een hypertext systeem te
kunnen gebruiken. Het wordt
straks mogelijk om je MSX als
HTML viewer eneditor te gebrui-
ken. Het programmais nog niet
beschikbaar. Informatie is be-
schikbaar op de G-NET Mailing
List.

PARALLAK

Parallax
http://www. stack .urc.tue.
n1/-cas/par/index.html

Het nieuwe spel van Parallax
(bekend van Magnar, Black Cy-
clon, Blade Lords, Akin) gaat
Core Dump heten. Er wordt nog
druk geprogrammeerd, maar het
plot staat al vast. Core Dump
wordt het vervolg op Akin. Wie
de ontwikkeling van het spel wil
volgen moet de Parallax home-
page goed in de gaten houden.
Andere projecten waar men aan
denkt zijn Blade Lords 2 en Re-

covery, een Zelda / SD Snatcher /

Dragon Slayer-achtig adventure.

IDE Interface
Op de MSX beursin Zandvoort

op 21 september a.s. zal Sunrise
Swiss een IDE interface voor
MSX uitbrengen. Het interface is

ontwikkeld door Henrik Gilvad en
zal naar verluid f 90,- gaan kos-
ten.

Oracle
http: //www.xs4all.nl/

andersen/umt htm

Oracle is een nieuw muziek-
programma voor MSX Music,
MSX Audio en waarschijnlijk ook
MoonSound. Volgens de aankon-

diging op de homepage van UMF.
moet het programma eenrevolutie
ontketenen op de MSX. Nooit
eerder werden de FM-Pac en de
muziekmodule zogoed onder-

steund,

19, Adam and the ANSI



Enkele specificaties:
- 2-byte systeem, zodat je toon en

instrument tegelijk kunt wisse-
len

- Honderden hardware instrumen-
ten voor MSX Music en tevens
eenstel software instrumenten.

. MSX Audio en Music data zijn
gescheiden dus je hebt de be-

schikking over 18 FM kanalen +

samples + FM drums
- Een samplekanaal heeft dezelfde

mogelijkheden als een gewoon
FM kanaal, zoals pitching, mo-
dulation, etc.

- Drie soorten modulatie: volume,

brightness enpitch
_ Note Retrig, bekend van het

MOD systeem.
- Linking not +x and =x. but with

notes.
FM drums van de MSX Audio

xibele muziekeditor.
- Uitgebreide helpfunctie
- Real-time Memory Status (hoe-

veel geheugen er nog vrij is)
- Het muziekgeheugen is afhanke-

lijk van de hoeveelheid geheu-
gen in je MSX

- 16 MSX Music drumsets.
- 5 kanalen voor MSX Music

drums
- Arpeggio effect, bekend van het

MOD systeem.
- Loop address in samples

18, Macdonna

_ Instelbare patroonlengte!
Instelbare cursorstapgrootte,

handig voor 64 staps patronen

De makers zijn nog enkele zaken

van plan, zoals een conversie-
mogelijkheid tussen ADPCM en
PCM en het kunnen makenvan
macro's. Het is de bedoeling om
Oracle op Zandvoort te releasen.

Fusie
MSX Paradise is gefuseerd met
het diskmagazine TCI! De reden
hiervoor is dat de programmeur
Jeffrey Schaaf is gestopt met

programmeren vanhetdiskmaga-
zine omdat hij is overgestapt naar
PC. Wel blijft Jeffrey demo’s
maken voor het nieuwe (gefu-
seerde) magazine. Volgens eigen

zeggen houdt de fusie dat TCI

versterking heeft gekregen en nu
eennog beter magazine zal wor-
den dan ooit. De mensen die hun

geld hebben overgemaakt voor
Paradise #4 hoeven zich dus geen
zorgen te maken. MSX Club DTC

blijft zoals hij is en dus niet gefu-
seerd is met het TCI team. MSX
Club DTC zal samen met het TCI
Team aanwezig zijn op Zandvoort
met hun combinatie diskmagazine
TCI #3/ Paradise #4.



PC-Engine Developer Kit
Geen MSX? Toch MSX! De MSX com-
puter krijgt in Japan blijkbaar zo langza-

merhand een nieuwe functie.

U zult zich misschien afvragen
wat dit met de MSX te maken
heeft. Deze kit is immers voor de

PC-Engine bedoeld.

Voor degene die de PC-Engine
niet kennen, hetis eenalleenin
Japan uitgebrachte handheld spel-
computer, dus een toetsenbord
ontbreekt. Te midden van al het
geweld van Playstations en Sega
Saturns heeft NEC, de maker van
de PC-Engine, een nieuwe versie
uitgebracht. Dezeis ook voorzien
van een RS232 interface, wat
communicatie met de buitenwe-
reld mogelijk maakt. Als eerste
toepassing van deze RS232 inter-
face is, vreemd genoeg, een deve-
loper kit uitgekomen.

Een developer kit is een interface
plus software om programma's en
spellen voor een andere computer
te maken. Er wordt een andere
computer gebruikt omdat, zoalsal
eerder vermeld, er geen toet:
bord op de PC-Engine zit. Tot

mijn grote verbazing kan deze
developerkit naast de PC ook op
de MSX gebruikt worden. Via de

printerpoort kunnen eigen ge-
maakte programma’s naar de PC-
Engine gestuurd worden.

Interface
De MSX heeft standaard geen
RS232 interface aan boord. Om
dit euvel te omzeilen is een spe-
ciale interface gemaakt waarbij de

printerpoort als vervanging van
het RS232 interface dient. Wan-
neer we deze interface van binnen
bekijken zien we dat er eigenlijk
maar weinig in zit. Naast wat
condensators en weerstanden
slechts 2 chips. De ADM232
wordt gebruikt om een TTL sig-
naal omte zetten naar een RS232
signaal. Deze chip dient er dus
voor om de printerpoort als RS-
232 te kunnen gebruiken. De
andere chip is een 74HC157, een
multiplexer. Waar die voor ge-
bruikt wordt weet ik niet precies
maar het lijkt er op dat ie voor de

17. The Hex Pistols



joystick gebruikt wordt. Het is

namelijk ook mogelijk om via het
interface een MSX joystick op de

PC-Engine te gebruiken. Opis dat

een beetje vreemd want als je de

computer bezit dan zal je toch ook
wel de controller hebben. Maar

goed, cr zal best wel een reden

zijn (zouden de makers geen
afstand hebben kunnen doen van
hun geliefde MSX joystickjes?)

Software
Om de PC-Engine te kunnen

programmerenzit bij het pakket
ook een aantal programma’s. Als

eerste de debugger en de assem-

bler. Deze programma’s worden

gebruikt om het eigenlijke pro-
gramma te maken. Omdat je vaak

meer wilt dan alleen een teks
it er ook tekengereed-

r is zowel een pro-
gramma voor gewone 2D bitmap
plaatjes, als ook cen programma
dat een beetje lijkt op 3D-studio,

om 3D objecten meete maken.
Tot slot zitten er ook een muziek-
editor en een effecteditor bij om
het geheel compleet te maken.
Om de hele boel overte sturen
drukje op een knop en daar gaat
de hele boel naar de PC-Engine.
Het is natuurlijk alleen mogelijk
omhet interne geheugen van de

PC-Engine te gebruiken en niet de
CDROM drive dus dat betekent
datje niet ‘even’ iets in kan laden.

Prijskaartje
De developer kit op zichis niet zo
prijzig (voor Japanse begrippen
althans), namelijk zo’n 210 gul-
den. Ik betwijfel echter of er ook

in Nederland

vanwege de forse prijs die je voor
dit beestje moet neertellen. Deze
komt in Japan al op ruim 600

gulden, dus eer die in Nederland
is zal dat door alle invoerrechten
en vervoerskosten wel het dubbele

geworden zijn. Toch leuk dat er

nog aan de MSX wordt gedacht,
al is het maarals ontwikkelom-
geving voor andere computers.

Bas Vijfwinkel

FRAMoI

Fuonzos

BRIT
ShOBEpit33425

maar één persooni
die de laatste versie van de PC-
Engine heeft aangeschafì. Dit ï
16. Net King Cole
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The Need For Speed
(Road &Track - Electronic Arts)

Zoals de titel al doet vermoeden, draait hetin
dit spel om snelheid. Dit wordt gerealiseerd

met behulp van 8 racemonsters.
technical
reference

Wat te denken van de Lambor-
ghini Diablo VT, Ferrari 4

512TR, Porsche 911
Carrera, enz. Road
& Track heeft
geprobeerd het
rijden met deze
auto’s zoveel
mogelijk na te boot-
sen. Of dit waarheid getrouw is

kan ik natuurlijk niet controleren
omdat dit niet bepaald auto’s zijn
waarmee je dagelijks rijdt.

De verpakking
Het spel bestaatuit een doos, een
handleiding, Technical Reference
card, en een CD-ROM. De doos
ziet er mooi uit en de screenshots
gevende inhoud van dit spel
aardig weer. De handleiding is

niet erg dik, maar alles wat je
behoort te weten staat erin. Als je
na het lezen van de handleiding

Systeemeisen:
CPU:
RAM:
Video:

486 DX2-66
8MB
SVGA videokaart
Vesa-compatible
256 kleuren
512K Video Ram
4 MB harddisk ruimte
Double speed CD-ROM drive
MSCDEX 2.21 of hoger
MS-DOS 5.0 of hoger

nog problemen ondervindt kan de

card

procedure beschre-
ven en oplossingen

voor veel voorkomende pro-
blemen. De CD-ROM is ook
mooi bedrukt, maar het gaat nog
altijd om de inhoud van de CD,
dus laten we daar maar eens naar
gaan kijken.

Het spel
In het spel kan je op vier verschil-
lende manieren je behoefte naar
snelheid gaan botvieren. Er zijn
drie straten circuits en drie geslo-
ten circuits. Bij de straten circuits
zijn er drie segmenten die samen
het circuit vormen. Je kan een
Head to Head-race gaan doen,
waarbij je tussen vrij veel verkeer
cen wedstrijd rijdt tegen cen
tweede auto. Deze tweede auto
kan, ingeval van eennetwerk of
direct-link, iemand op een andere
computer zijn, of de computer
zelf. Let bij deze race goed op de
radardetector diein je auto zit,
want overal rijden politiewagens
die je maar wat graag willen
pakken. Als je in één segment
twee keer gepakt wordt voor te

snel rijden dan wordt je gearres-
teerd.

15. MSN. Lake, and Palmer



Voor diegenen die het zat zijn om
in de Head to Head-race’s door
overig verkeer gehinderd te wor-
den, zit er nog een soort geheime
optie in, namelijk de No Mercy
mode. Hierbij rijden alleen jij en

je opponent.

Als je wilt proberen de records
van de circuits te verbeteren, is de
Time-trail een ideale raceoptie.
Ook hierbij word je niet gehin-
derd door ander verkeer zodat je
een zeer snelle tijd neer kanzet-
ten. De standaard records zijn
echter al behoorlijk scherp ge-
steld.

Voor de liefhebbers van het wed-
ijdracen zijn er twee opties,

namelijk de Single race en het
Tournament. Bij de Single race
kan er gekozen worden of je tegen
zeven dezelfde auto’s gaat racen

of tegenalle type auto’s die in het

spel voorkomen. Bij het Tournam-
ent worden de type auto’s uit het

spel in klassen ingedeeld, zodat
het cen sportieve strijd blijft. Een
Ferrari is nou eenmaal veel sneller
dan bijvoorbeeld de Mazda RX-7.
Erzijn drie klassen. Als je op alle
circuits als eerste geëindigd bent,
heb je het tournament gewonnen
en krijg een bonus circuit.

Gfx & Sfx
Als je het spel bekijkt valt meteen

op dat er veel gebruik gemaakt
van spraak, foto’s en filmpjes.
Vooral de filmpjes die je kan
bekijken bij het selecteren van
auto’s zijn leuk. Hierbij wordt de
auto vanje keuzeinvolle actie
getoond. Als we de diverse tech-
nische gegevens van de auto naar
keuze gaan bekijken, wordt er op
de achtergrond verteld wat er

14. RAM



precies zobijzonder is aan de
auto. Wanneerje gaat racen wordt
je tijdens het laden getrakteerd op
foto’s van de auto die je geselec-
teerd hebt.

De muziek in het spel is behoor-
lijk stevig te noemen, waarbij
flink wat gitaren te keer gaan.
Tijdens het rijden krijgen we
natuurlijk een motorgeluid te
horen, wat op den duur verschrik-
kelijk irritant is, maar datis bij de
meeste racespellen nu eenmaal zo.

Het racen kan je op hoge (640 x
480)of lage (320 x 200) resolutie
doen. Op de hoge resolutie is het
natuurlijk veel mooier, maar hier-

voorheb je dan wel een stevige
Pentium machine nodig.

Realisme
De makers vandit spel hebben
getrachthet rijden met de auto’s
zo realistisch mogelijk na te boot-
sen. Of dit geluktis, kan ik na-
tuurlijk niet controleren, maar
elke auto uit dit spel is anders.
ledere auto reageert anders, stuurt
anders en natuurlijk klinkt elke
auto anders. Zelfs de claxon van
elke auto klinkt weer anders. Als
je op hoge resolutie speelt, waan
je jezelf bijna in zo’n auto. Tot in

de kleinste details is het dashboard
getekend. Er is ë

alleen één
minpuntje:

al maak je de ergste crashes en
koprollen, de auto blijft onbescha-
digd. Het zou een stuk realisti-
scher zijn als je de auto ook kan
beschadigen.

Het overige verkeerdatje bij de
Head to Head race tegenkomt,
zijn allemaal bestaande auto-
modellen. De detaillering van de
voorwerpen langs de kant van de

weg is ook zeer goed.

Besturing
Het spelis goed te spelen met
behulp van het toetsenbord, maar
een joystick in de vorm van een
stuurwiel is toch wel aante raden.
Op deze manier kanje tenminste
gedoseerd sturen. Het is ook
mogelijk om met muis te spelen,
maar dit is niet echt aante raden,
omdatje dan behoorlijk gaat
zwabberen.

Conclusie
Naar mijn mening is dit spel het
beste racespel wat momenteel
voor de PC bestaat. Dit is dan ook
een must voor de liefhebbers van
racespellen, maar ook autolief-
ebbers bezorgt dit spel waar-
schijnlijk uren speelplezier.

Edgar van Waardenburg

13. The Telnet Underground



TOP TEN SIGNS YOU'RE NOT
SPENDING ENOUGH TIME ON

INTERNET CHAT

10. You’ve never used the pickup line,
“What’s your URL?"

9. You don’t need carpal tunnel surgery
yet.

8. Poor spelling annoys you
7. You've seen the inside ofa shower

stall at least once in the past 48 hours. \6. You only replaced your worn-out

keyboard once last month, Lijkt het je leuk om achter de
5. Daytime soaps don’t challenge you bat serait Gelis Ueteen

mentally. met iedereen terwijl je ze van
4. Your closest friends call you by your et eeneoname, not your hande. Ed We zijn namelijk op zoek naar
3. Your favorite singles hangout isn’t rand dle samen metier

Salle Honey AdUIL Schuit de bar wi runnen
2. You still have the capacity for speech Heb [e nteregoet
1. Your repertoire of emoticons hasn’t hit Bel 078-6160023.

double figures

12. Perl Jam



Elektronisch Groene Boekje
Begin dit jaar verscheen een nieuwe

uitgave van het Groene Boekje. Dit naar
aanleiding van een grondige herziening

van de Nederlandse taal.

Figuur I:

De zoek-
functie van

het EGB
werkt snel
en prettig

Er is ondertussenalflink wat
gediscussieerd over de wijzigin-
gen die in de nieuwespelling zijn

doorgevoerd. Sommige zaken zijn
inderdaad sterk verbeterd, andere
juist niet. Maar goed, dit is geen
les in de Nederlandse taal, dus
laten we snel verder gaan

Het Groene Boekje is de officiële
woordenlijst van de Nederlandse
taal. Daarnaast vindt u er ook alle
spellingsregels in uitgelegd en van
ruim 110.000 woorden de schrijf-
wijze, afbreking, verbuiging en
vervoeging. Een aantal maanden
na het verschijnen van het Groene
Boekje is het Elektronisch Groene

Boekje (EGB) verschenen. Het
EGB is verkrijgbaar op diskette
en op CD-ROM, voor DOS en
voor Windows. In het Elektro-
nisch Groene Boekje vind je alles
wat ook in zijn papieren broertje
staat. Informatie in digitale vorm
biedt echter veel meer mogelij
heden dan informatie op papier.

De belangrijkste functie van het
EGB is natuurlijk het eenvoudig
en snel opzoeken van een woor-
den. Net als bij de NS Reisplanner
hoefje vaak niet eens het hele
woord hoeft in te typen omdat het

stofzuigen
werkwoord

stof zuigen
ottts  stofzeig

ots  stofzuigt

ots  stofzuigde

op
vodw

stofzuigden

gestofzuigd

tad stofzuigend

TI Snoop Dossy-DOS



Op deze manier
wordt het EGB

in Word 7 geïntegreerd

eral staat. Bij de installatie van
het EGB kanje opgeven welke
tekstverwerkers) je gebruikt. In

je tekstverwerker wordt dan een
macro aangemaakt waarmee je
heel simpel een woord kunt op-
zoeken. In Word 7.0 bijvoorbeeld,
heeft het EGB bij mij een knop in
de knoppenbalk toegevoegden in

het menu Extra is er een optie
bijgekomen(zie figuur 2). Wan-
neer ik nu met de cursor op een
woord ga staan en op de EGB-
knop druk, of ctrl-alt-17 indruk,
wordt automatisch het EGB ge-
start en probeert hij het woord
voor me op te zoeken. Perfect!
Het EGB werkt in Windows
3.11), 95 en NTmet de tekstver-
werkers WP 6.0a/6.1, Ami Pro
3.1 en MS Word 6.0/7.0. Naast
het zoeken op woorden kan ook
gezocht worden op woordcom-
binaties en zelfs op anagrammen.

Spellingwijzer

In het EGB zijn ook de officiele
spellingsregels opgenomen. Ben

je bijvoorbeeld even vergeten hoe
het ook alweerzat met afbreek-
streepjes, dan kan je het gemakke-
lijk even terugzoeken

10. Gladys Knight andthe PIFs

Dictee
Een leuke optie is het dictee. Uit
drie woorden moet je de correct
gespelde kiezen. Naieder ant-
woord wordt het aantal goede en
foute antwoorden bijgewerkt en
een totaalscore berekend. Het
dictee is een prima manier om
kennis te maken met zaken die in
de nieuwe spelling veranderd zijn.
Jammer is wel dat het programma
niet vertelt waarom het ene ant-
woord goed en het andere fout is

Je taalkennis wordt in dit dictee
behoorlijk op de proef gesteld.

Conclusie
Voor wie regelmatig achter de
tekstverwerker zit is het EGB
verplichte kost. Ten opzichte van
de papieren uitgave (f 40,-) is het
wel een stuk duurder, maar je hebt

er veel gemak van. Het dicteeis
een leuke manier om je taalkennis
te testen en te updaten.

Arjan Steenbergen

DOS-versie, disk ssWindows-versie,disk {75
Windows-versie, CDROM { 75,-

Figuur 1:

Bij de
installatie
van het
EGB kan
automa-
tisch een
koppeling
worden
gelegd
vanuit
Word naar
het EGB.
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Ik heb hem ooit nog eens in mijn
handen gehad, mij afvragend wat
er allemaal in zat want het was een
fors uitgevallen cartridge. In een
tijdschrift kwam ik nog wat foto’s
tegen van dit apparaat en ook wat
foto’s van het binnenste.

Wanneer je eens het binnenste van
een Nintendo Entertainment Sys-
tem (NES) ermee vergelijkt, dan
blijkt het aardig overeen te ko-
men. Met andere woorden: deze
cartridge parasiteert eigenlijk
alleen op de voeding van de MSX.
Maar wel kunnen het MSX toet-
senbord en de joysticks gebruikt
worden maar voorde RESET,
START en SELECT knoppen moet

je weer opde cartridge zelf
Ook de videosignalen komenniet
via de MSX maaruit de cartridge
zelf.

Als je Europese NES spelletjes
wilt gebruiken dan hebje weinig

PPU(XT3A HETT OKE)

NES Converter
In Korea werden destijds veel MSX

artikelen, al dan niet op legale
wijze, gemaakt door een bedrijf

genaamd Zemina.

aan het apparaat wantde cart-
ridges blijken niet te passen. Je
zult dus Japanse NES spelletjes
moeten aanschaffen om enig
plezier van dit apparaat te hebben.

Het apparaat lijkt een beetje op de
NES converter voorde Super
Nintendo (SNES) die momenteel
via de grijze import te krijgen is.
Deze gebruikt ook alleen de voe-
ding en joysticks maar van emu-
latie kan niet gesproken worden.
Misschien wel interessant om te
vermelden is dat het hele apparaat
slechts één groot IC bevat waar de
hele NESin geïntegreerd is.

Over de legaliteit van het maken
van beide converters heb ik zo’n
mijn twijfels, zeker gezien het
feit dat ze uit China en Korea
komen maar toch leuk datje de
MSX zo ook kunt gebruiken en
bovendien bespaart deze cart-

ridgeveel ruimte als je de grootte
ervan vergelijkt met die van een
originele Nintendoos.

Bas Vijfwinkel

9. Alanis Morediskettes



Multiboot
Oftewel: hoe gebruik je meerdere versies van

MSX-DOS2 op één computer naast elkaar.
De vele tevreden bezitters van
MSX-DOS 2.40 zullen ongetwij-
feld wel gemerkthebbendat er
programma’s zijn die niet onder
deze DOS versie willen werken.
Voorbeelden hiervan zijn Match
Maniac en J-apArt. De reden
hiervan is vrijwel altijd te weinig
TPA geheugen.

Een oplossing voor dit probleem
is om een multiboot systeem te
maken, zodat je de computer naar
wens kan starten met DOS 2.32 of
2.40. Deze tip is overigens alleen
zinvol voor harddisk gebruikers.
Ik gebruik in deze tip DOS2 ver-
sies 2.40 en 2.32, maar het kan
ook met andere DOS2 versies.

Voor het opstarten met MSX-
DOS2 heeft de computer twee
bestanden nodig: MSX-DOS2.SYS,

de kern van het besturingssys-
teem, en de commandline inter-
preter, COMMAND2.COM. Nadat
deze twee bestanden geladen zijn,
wordt, indien deze aanwezig is,
AUTOEXEC.BAT uitgevoerd. De
verschillen tussen DOS 2.40 en
DOS 2.32 zijn de bestanden COM-
MAND2.COM en AUTOEXEC.BAT.

We moeten dus de bestanden voor
DOS 2.32 en 2.40 beide op de

BOOT.BAT
if #232 COPY A

if #232 COPY A

if #240 COPY A

DE #240 COPY A

Ir # ECHO Usage:
Echo Done

8 10000 Eniacs

harddisk zetten en dan kunnen
kiezen welke gebruikt worden.

Maak met behulp van TED of een
andere teksteditor de batchfile
BOOT.BAT, die onderaan de pa-
gina staat, aan. U gebruikt deze
batchfile als volgt: BOOT <dos-
versie>. Dus om DOS 2.40 te
gebruiken typt u BOOT 240 en
voor DOS 2.32 typt u BOOT 232.
Wat deze batchfile doetis het
volgende: hij kijkt welke parame-
ter u meegeeft aande batchfile en
kopieert aan de hand daarvan de
bestanden die voor die DOS versie
bedoeld zijn.

Het idee achter deze batchfile is

dat u twee versies van COM-
MAND2.COM op de harddisk heeft
staan, één voor DOS 2.40 die u

COMMAND2.240 noemt en één
voor DOS 2.32 die u COMMAND2-
.232 noemt. Dit doet u ook voor
de AUTOEXEC.BAT, waarbij u een
AUTOEXEC.240 en een AUTO-
EXEC.232 maakt. Wilt u opstarten
met DOS 2.40 dan typt u BOOT

240 en kopieert de batchfile de
*.240 bestanden naar de originele
bestandnamen zodat, na een reset,

de computer opstart met DOS
2.40.

:\COMMAND2.232 A: \COMMAND2.COM

:\AUTOEXEC. 232 A: \AUTOEXEC. BAT

:\COMMAND2.240 A:\COMMAND2. COM

:\AUTOEXEC.240 A: \AUTOEXEC. BAT

BOOT 240 or BOOT 232

MI



Screen O Graphical Cursor
In het tweede en laatste deel van dit

artikel: de sources. Sandy besprak twee
nummers terug de theorie van een

grafische cursor, nu een voorbeeld.

De sourceszijn waarschijnlijk nog
wel voor verbetering vatbaar, de
deelroutines zijn namelijk heel sim-
pel: het bekende ‘herhaald aftrek-
ken’ principe. De source staat nu in

gesteld voor screen 0 met width 80.

Als je de grafische cursor onder
andere schermen wilt gebruiken dan
moet je de configuratie even aan-
passen (als je het aantal pixels dat

per character zichtbaar is ook
verranderd dan moet je ook wat
code aanpassen in DISP_C, de bin-
nenste loop breekt de cursor pattern
namelijk op in 2 losse bytes die een-
voudig over de onderliggende
pattern data kan worden ‘geORed’.)
Grappig side-effect overigens is dat
je nu de cursor kunt verplaatsen
zonder de ‘insert-mode’ opte hef-
fen. Ik hoop dat je wat aan deze
source zult hebben. Je kunt hem
nadat je hem geassembleerd hebt
met GEN80 laden in BasicC met het
volgende programmaatje:

10 CLEAR 200, &HD290: REM

scherm geheugen gebied af
20 SCREEN 0: WIDTH 80
30 BLOAD “graphcur. com”, R

40 CLS

Tot de volgende keer! “Samouraiiii
Pizza Caaats!”

Retaliator

+ 0568966
; Graphical Cursor on SCREEN 0

soontig:
M PORT: EQU 1

XAIDTII: EOU BD

YaIbTil: EU 23
XCHARL: EQU 6
PATTAB: EQU #1000

MAMTAS: EQU 0
CURPAT: EQU 251

38105 calls:
ROVRM: EOU HA
WRIVRA: EQU 4D

LOIRVM: EQU  #5C
LDIRMV: EOU #59
EXTROM: EOU HOISF
NEMPAD: EU HO1AD
POSIT: EQU HCG

GTTRIG: EQU #08

zhooks:
H TIMI: EQU  FD9F
HIDSPC: EQU HEDAS

HLERAC: EQU  #FDAE

;BIOS system variables
CURSAV: EQU  #PBCC
CSRSW: EQU  HECAS

CSRY: EQU  #E3DC

RMPORT: EQU _M_PORT*4+8

sCreate BIN header
8 HE
Da BEGIN, END, START

ORG #0290

BEGIN:
START

S_HOOK: Set new HOOKS

;Fook-up new cursor remove and
WLaptay rsuEines.

Di

:hook-up mouse movenent routine

7. The Rolling Clones



10 HL, H_TIMT 1
10 DE, OLTIMI Ine
10 cs 10
LDIR SBC
10 HLN TIMI CALL

1 DE, HTIMT 1
10 6 INC
LDIR w
EI ADD

RET CALL

1
o_bsec: DS s
OLERAC: DS 5 ;get pattern

nderlaying
N_DSPC: JP PUTCUR 1D

RET 1D
RET 1D

ze DELCUR LO0P6: PUSH
RET 10
RET INC

PUSH

OT: Ds 5 u1
NTI: Je scHoUS ADD

RET ADD

RET ADD
PUSH

Put cursor on screen 10
(called by BIOS) ADD

POP
PUTCUR: UT CURsor on screen 1D

;get RETurn address CALL

Poe HL zor
zor

sinsert ‘put grph.cursor’ routine DINZ

u DE, INSPUT
PUSH DE
PUs4 HL Por
JP o_psre Por

eusk
INSPUT: ;INSerted PUT graphical ww

; cursor on screen 1
CALL  DISP_C 1

#j
ww A1 ADD

#) (D_STGN) ‚A PUSH
RET Por

mi

zouter loop:
01 (D_SIGN) ‚A

CALL REMY C Loops: PUSH
m o_EkAC

zinner loop
DISP_C: :DISPlay Cursor u

CALL  COWCR 1D

1p (CHARXY) ‚DE 1D
PUSH HL LO0P4: RRA
Ex DE, HL BR
CALL  CONVLN DJNZ

10 (OLDCPS) ‚HL up
PUSH HL BEA

RR

;get copy of VRAM contents BRA

Lo DE, BACKUP BR

CALL  RDVEM 1
to (DE), AND

INC ODE or
Lo BC, XWIDTA 1D
AD6 BL,BC 1D

CALL  RDVAM oa

data of
characters

HL, BACKUP
DE, PATDAT

3,4

8,0
HLHL
HL, HL
HL,HL
DE

DE, PATTAB
HL,DE
DE

Bc,8
LDIRMY
HL

Bc
L00P6

nterlace graphical cursor
DE
HL
DE

cu
zL
HL, PATDAT

0,0
HL,DE

HL, CURLAY

8,8
gc

8,c
As (HL)
E,0

E

LOOP4
D,A

£

£

ap
11111100

(xe0)
(Ix+0),A

2E
(xr161

6. Soundearden



1D (IX+161,A
Pop BC
INC HL
INC mx

DJNZ LOOPS

zeopy new pattern data to
;9raphical cursor characters

wo HL, PATDAT
Lo DE, CURPAT* 6+PATTAB
Lo 80,32
CALL  LOIRVM

;display graphical cursor
voe L

uw As CURPAT
CALL  HRTVRM

INC A

INC A

INC HL
CALL  HRTVEM

2D BC, XWIDTA-1
ADD  HL,BC
vec A

CALI HRTVIM
INC A

INC A

INC HL
CALL  WRTVEM

RET

;Copy of character on screen
;behind graphical cursor
BACKUP: DS 4

Bit-pattern data of underlaying
zcharacters

PATDAT: DS a
scharacter X and Y position of
;graphical cursor

CHARXY: DB 0,0

;Graphical cursor layout
CURLAY: DB 11111100

DB 11111000
DB 11110000
D8 11101000
DB 11011100
DB 10001100
DB 200900000
D8 00000009

‘Remove the graphical cursos
;from screen
REMV_C: ;REMoVe graphical Cursor

ww HL, (OLDCPS)

u DE, BACKUP
mi A, (DE)
CALL  URTVRM

INC DE

INC DE

1 A, (DE)
INC HL
CALL  HRIVRM

ip BC, KWIDTH-1
A HL, BC

DEC DE

u A, (DE)
CALL  HRTVAM

INC ODE

INC DE

0 A, (DE)
INC HL
CALL  WRTVRM

RET

Convert ‘graphical-coordinates’
to screen coordinates

EIN5H= graphical X position
1=graphical Y position

OUT : D= character X position
Î E=character Y position
: H= 'graphical X offset’

L = graphical Y offset’
3 USES:A,F

Graphical CURsor X position
GEURX:DM 0

;Graphical CURsor Y position
GCUR_Y: DB

;OLD lineair Cursor Position
OLDCES: DA 0

CONVCR: 7CONVert CooRdinates
to vE,0
u ML, (GCYR_X}

0 BC, XCHARL
Scr

Loori: INC OD

SBC HL‚BC
JR NC, LOOPL
ADC HL,BC
DEC D

u HL
A A, (GCUR_Y

LOOP2: INC 0E

sue 8

JR NC, LO0P2
ADD A8
Dec 0E

LD LA
RET

;Convert screen coordinates to
;lineair VRAM address
ZIN 5 H = character X positions
: 1 = character Y positions

OUT : HL=lineair VRAM address
3 USES : A,B,C,P

CONVLN: ;CONVert screen coordina-
ites to lineair address
#3 BL
1D CH
u HL, NAMTAB

PUSH DE

XOR A

cr 8
JR ZMP]u DE, XWIDTH

LOOP3: ADD  HL‚DE
DINZ  LOOP3

JUMel: LD EC
1D 0,0
ADD ALDE
PoF DE

RET

'SCHOUS: 7SCan MOUSe
DI
20 A, RMPORT

4. The Scanberies



Lo TX, NEPAD
CALL  EXTROM

:scan X movement
u A/RMPORT+1
CALL EXTRON
LD c‚0
AND A

Je zoeru D,c
u HL, (GCUR_X)
me Cc

BIT  7,A
JR NZ, JUMP3
1D EA
ADD  HL,DE

;Check for right screen, bound
PUSH HL

u DE, KWIDTH*XCHARL-1
SBC HL‚DE
ror HL
JR c‚gume2
1D HL, XWIDTH*XCHARL-1
JR zumez

JOMPI: NES
1D EA
AND A

SBC HL‚DE
JR NC, JUWP2
10 HL,0
10 (GCUR_X) AL

;scan Y movement
JUuPT: 1D A, RMPORT+2

PUSH BC

CALL EXTRON
POP BC

AND A

3e Z,JUwPs
Ne Cc

BIT TA
JR NZ, JUWPA

# B,A
up A, (GCUR_Y)
ADD AB
JR NC, JUKPS
LD A, YaIDTH*8-1
JR JUMP

JUMP: NES

1 8xD A: IGCUK Y)

sue B

JR NC, JUMPS
XOR A

JuwPs: CP 211
JR came
Lo A/211

JUPE: 1D (GCUR_Y1,A

‘Mouse trigger A pressed?
dUMPs: LD AM PORT

Pus BC

CALL  GTTRIG
Por BC

AND A

JP z,90wes

s ‘BIOS’ cursor allready at

3. Coolio

rrTijdschriftent
l
| De voorraad tijdschriften, die we in de

Joop der tid met het aankopen van MSX
computers hebben opgebouwd, groeit ons

[al enige tijd bovenhet hoofd. Wie inte-

[Tesse heeft in oude MSX tijdschriften kan

| deze gratis bij ons afhalen. Kom langs op
een clubavond of bel Henk Groffen (zie

1 colofon).

|
NalsSaen;designated location?

1D HL, (CSRY)
1D DE, (CHARXY)
mc 0E

mc 0D

SBC HL‚DE
7e Z9udes

ay I display graphical cursor?
10 A (D_STGN]
AND A

Je 2, 3UMP10
1p A1
ip (CSRSW) ‚A
PUSH DE

CALL  KOASE

POP HL
mj (CSRYI ‚AL
CALL  HOA3E

xon A

u (CSRSA) A
7e O_TIMT

;has graphical cursor been moved?
JUuPs: XOR A

cp c
JP

smay I display graphical cursor?
1D A, (D_SIGN]
AND A

3e zo Tm
Lo 41
Lp (CSRSM) A
CALL  HOAGB

CALL  #OA3E
XOR A

Lo (CSRSNI,A
35 o_Tmr

;move ‘BIOS’ cursor while not
;beeing displayed on screen
JUMPLD: EX EHL

CALL POSIT
JP o_TIM1

;Display cursor SIGN byte
1D SIGN: DE

END:



MCD Hardware Service
Zoals gebruikelijk een overzicht van water zoal

bij ons op voorraad is.

Voor bestellingen en/of informatie kunt u bellen met Henk Groffen op tel.
078-6184714. Ook wanneeru zelf hardware te koop hebt kunt u contact met
ons opnemen. Alles is welkom, maar we hebben momenteel een licht voor-
keur voor (spel/muziek)cartridges.

Printer VW0020

Printer VW0030

Printer Star NX1000

Printer NMS 1431

Printer NMS 1421
Diverse joysticks

Kleuren monitor VS0080|Monochrome monitoren | diverse typen

Interface zonder handscanner

Diverse muizen

Diverse modems

512kB mapper

FM Pac

Diversen diverse cartridges met
spellen

Diversen diverse programma's
op diskette

‘Omschrijving. ‘Opmerking Tuurprijs per|Verkoopprijs
maand

MSXZ NMS 8255 IDD

MSX2 NMS 8235 IDD

MSX2 NMS 8250 2DD

MSX2 NMS 8280 I2DD

MSX2 Sony 700 15=

MSX2 Sony 700 + exteme drive i5=
MSX2 NMS 8245 IDD

MSX2 NMS 8245 1DD, 256kB, 12,50
7MHz(aso)

2,50 p/s

15=

n

2. Kenny G5



MoonSound
Dit artikel lag al een half jaar op de plank, klaar om

gepubliceerd te worden. Zo vlak voor Zandvoort is het de
hoogste tijd geworden. Met dank aan Edgar voor het

uitlenen van de MoonSound.
Ontworpen door Hendrik Gilvad,
en verkocht via Sunrise, heeft de
deze nieuwste geluidsuitbreiding
Moonsound ondertussen al een
aardige reputatie op gebouwd. Hij
verscheen veel later dan gepland,
bevatte fouten en werd tot voor
kort geleverd als losse print,
zonder doosje. Deze gang van
zaken is erg jammer, zeker gezien
de kwaliteit van de uitbreiding.
De muziek klinkt fantastisch, is
simpel te programmeren en maakt
dingen mogelijk op MSX die tot
voor kort ondenkbaar waren.

Een wat?
Ondanks alle verhalen erover, kan

het zijn dat u nog niet precies
weet wat MoonSound eigenlijk is.
Wel, MoonSoundis een cartridge,
voor de MSX uiteraard, met daar-
in een geluidschip van het type
OPL4. Het is dus eigenlijk net
zoiets als een FM-PACof mu-
ziekmodule. Het grote verschil
met deze twee laatste uitbreidin-
gen is echter, dat de MoonSound
beschikt over zeerrealistische
geluiden. Het pianogeluid van de
MoonSound klinkt als een echte
piano, en nietals eenpiepend
geluidje, waarbij de enige over-
eenkomst meteen piano is, dat ze
beiden zo heten.

De MoonSound klinkt zo realis-
tisch omdat hij gebruikt maakt
van samples. Samples zijn gelui-

1 LAN [alen

den die met een computerzijn
opgenomen. De MoonSoundheeft
maar liefst 128 instrumenten ‘aan
boord’ en ook nog eens 47 per-
cussiegeluiden. AI deze geluiden

zijn opgeslagen in een twee mega-
byte grote ROM in de cartridge.
Daarnaast is het ook nog mogelijk
om zelf geluidentoe te voegen. Er
zit namelijk 128 kB RAM geheu-
gen op. Wat je met dit geheugen
nog meer kunt doen lees je ver-
derop.

Geluidschip
De geluidschip van de Moon-
Sound is de OPL4 van Yamaha.
Deze chip kan geluid maken met
behulp van twee verschillende
technieken: FM en PCM.

FM
Deze techniek houdt in dat een
toon electronisch gegenereerd
wordt door middel van generato-
ren en operatoren. Dit principe
wordt ook gebruikt in de FM-
PACen de muziekmodule. De

geluiden die je hiermee kan ma-
ken lijken wel wat op echte instru-
menten, maar zijnzeker niet rea-
listisch. Het getal 4 in OPL4
houdt in dat de geluidschip over
vier operatoren beschikt om een
geluid te vervormen. De geluid-
schip in de muziekmodule be-
schikt over slecht één operator en
heet dus OPL. Met het FM ge-
deelte van de MoonSound kanje



dus (technisch gezien) mooiere
geluiden maken.

PCM
De Pulse Code Modulation tech-
niek is eigenlijk niets anders dan
het afspelen van samples. De
muziekmodule gebruikt een va-

riant op deze techniek om de
omvang van samples te verklei-
nen, zodat ze minder geheugen-
ruimte innemen. Deze techniek
heet adaptive PCM, oftewel AD-
PCM. Samples die in het RAM of
ROM geheugen staan worden met
behulp van het PCM deel van de
geluidschip afgespeeld.

WaveTable
Eerder vertelde ik al dat de instru-
menten van de MoonSound zo
realistisch klinken doordatze zijn
opgebouwd uit samples. Zou je
echter één sample maken van het
geluid van een piano, en dat op
een veel hogere of lagere toon-
hoogte (frequentie) afspelen, dan
klinkt de piano beslist niet meer
realistisch. Om zowel de hoge als

de lage noten van eenpiano realis-
tisch te laten klinken, moeten er
meerdere samples uit verschil-
lende delen van de toonladder
genomen worden. Om nu te coör-
dineren bij welke noot bij welke
sample hoort maakt de geluid-
schip gebruik van een WaveTable
(cen sample wordt vaak cen WAV
genoemd, naar de .WAV files van

de PC, vandaar WaveTable in

plaats van SampleTable)

Uitvoering
Wanneerje de MoonSound aan-
schaft krijg je het volgende: de
MoonSound cartridge, die vanaf
nu ook in een mooi cartridgde

These taglines wet ‚ken from the C-net

doosje zit, en een doos met daarin
twee versies van MoonBlaster die
speciaal geschreven zijn voor de
MoonSound: MoonBlaster for
MoonSound FM en Wave, In
diverse BBS’en kan je echter nog
meer (gratis) programma’s vinden
voor MoonSound. Ik zal een
aantal toepassingen en program-
ma’s voor de MoonSound bespre-
ken:

MoonBlaster for
MoonSound
Iedereen kent MoonBlaster wel,
ofheeft er in iedergeval van
gehoord. Destijds, toen het pro-
gramma uitkwam, betekende dat
het definitieve einde van FAC
Soundtracker. Vrijwel iedereen

die op de MSX serieus met mu-
ziek bezig is, gebruikt het pro-
gramma. Het is natuurlijk heel
belangrijk om bij een nieuwe
geluidsuitbreiding ook goede
software meete leveren. Remco
Schrijvers, de maker van Moon-
blaster was daar wel voorte vin-
den, en zodoende zijn er nu twee
versies van Moonblaster, speciaal
voor de MoonSound. Wanneer je
de MoonSound aanschaft, krijg
daar ook deze twee Moonblaster
versies bij en ook een MOD-
player. MoonBlaster for Moon-
Sound zal ik overigens voortaan
afkorten met MM.

MfM FM
Maar liefst 18 kanalen FM en6
kanalen Wave! Daar zul je het
mee moeten doen in MM FM.
Versie 1.034 is op moment van
schrijven de nieuwste. Gebruikers
van de ‘oude’ MoonBlaster zullen
totaal geen moeite hebben om met
deze versie te werken. Enkele

inglist (http;//www.cnet.com)



extra’s zijn de uitgebreidere voice
editor, de Wave editor en de FM
en Wave stereo presets. Met de
stereo presets geef je aan waar het
instrument van een kanaal zich in

hetstereobeeld bevindt. Bij de
FM stereo presets kan je alleen
aangeven of het geluid links,
rechts ofin het midden zit. De
stereo preset van een Wave geluid
is in 16 stappen van links naar
rechts in het stereobeeld te plaat-
sen.

MfÍM Wave
24 wave kanalen! Jaja, da’s wel
even wat anders dan de 6 of 9
kanalen van de FM-PAC. Verder
valt hierover niet zoveel te vertel-
len. Het programmais verder
hetzelfde als MM FM.

MODplayer
Metdit programma wordt het
RAM geheugen op de Moon-
Sound pas echt gebruikt. Met de
Modplayer kan je MOD files
afspelen. Dit zijn muziekjes die
geheel zijn opgebouwd uit samp-

How come wrong numbers are never busy!

je de MoonSound echter niet

SteeAg Ot

512k8
Sample RAM

(standaard
128 k8)

2ME ROM

Wavetable

Yamaha OPL4

les. MOD files komen oorspron-
kelijk van de Amiga, maar tegen-
woordig heeft de PC de hoofdrol
overgenomen. MOD files kunnen

zeer goed klinken, maardat hangt
sterk van de kwaliteit van de
samples af (en van de componist).
Conclusie De MoonSound is een
hele Jeuke uitbreiding voor de
MSX. De instrumenten geven een
mooi helder geluid, maar daardoor
komen de bassen soms niet zo
goed door. Wat overigens wel

grappig is dat de MoonSound
zonder aanpassing gewoon op 7

Mhz (+) kan werken! Als de prijs
Jager had kunnen zijn, dan was het
absoluut de nieuwe standaard
voor muziek geworden op MSX.
Maar cen prijs van ruim â350,= is

geen kattepis. Ben je een echte
muziekliefhebber, en draait je
muziekmodule overuren, dan mag

missen.

Arjan Steenbergen
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Age Pro fessional
Wat je op het Internet allemaal niet tegen-

komt. Er blijkt zelfs iemand bezig te zijn met
een pc versie van Age, ook wel bekend onder

de namen Dot Designer en DD Graph.
Op de Unofficial MSX Resource
Center, de Internet site van Sander
van Nunen (htp;//www.xs4all.nl/
—sandervn/msx.html) is een link te
vinden naar de home page van
JBsoft

Een project waar JBsoft nu aan
werkt, is Age Professional —ook

| Age+ genaamd— en is een pc
versie van het populaire teken-

programma voor de MSX. Ten
opzichte van de MSX versie heeft
Aget een aantal voordelen. Zo is

het mogelijk om8 tekeningen
tegelijk is het geheugen te hebben
en gaat het programmaook de

grafische mogelijkheden van de
Graphics 9000 ondersteunen.
Daarnaast is het ook handig dat
het programma naast GES en
.SC5 plaatjes ook PCX, BMP en
GIF kan lezen en schrijven.

Age+ verkeert momenteel nog in

het beta stadium. Aget+ is en blijft
eenpublic domain programma.
Als u het programmazelf wilt
bekijken, momenteel is er een
beta versie te downloaden vanaf
de JBsoft home page.

Arjan Steenbergen
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Network management is like trying to herd cats.





Diskettes

doosje en labels)
Geverkrijgbaar bij de bar


