


Programma service 
Alle MSX of PC programma's uit dit nummer gebruiksklaar, 
met een redactionele extra! De makkelijkste en snelste ma
nier om een eigen programma-bibliotheek op te bouwen. Dat 
bieden we u als extra service aan met onze Programma Ser
vice. Bespaar u de moeite van het intikken van lange listings 
(met alle risico's van fouten), en bestel alle programma's uit 
dit nummer, gebruiksklaar. 

Sneek 2 

Op MCM/PC-2 stond Sneekie, een heel aardig 
spel dat door lezer Herbert Groot-Jebbink was 
ingezonden. Inmiddels heeft deze noeste pro
grammeur een tweede, uitgebreide versie van dit 
spel gemaakt. Zo uitgebreid, dat het met geen 
mogelijkheid te publiceren valt. Maar, het kan na
tuurlijk wel mee op de MCM-diskette. Oftewel, 
voor spellenliefhebbers: Sneek2 op disk 
MCM/PC-6. 

Cassette/Diskette 
MCM/MSX-28 omvat 

RAMDSK, de MSX2 RAMdisk die zelfs een re
set overleeft; RDinst, het installatie-programma 
voor de RAMdisk; SpcKiI, de nieuwe MCM spa
tie-killer voor Basic-programmeurs; Pasen, bere
ken de datum van Pasen voor willekeurig welk 
jaar; Ftime, een extra MSX-DOS commando en 
MCM's Invoer Controle Programma nummer 6. 
Bovendien, alleen op diskette, de drie schermen 
uit MCM's Art-Galle!)'! 

op disk MCM/PC-6 staan: : 

Sneek2, de vernieuwde versie van het slangenspel; 
Pasen, bereken de datum van Pasen voor wille
keurig welk jaar; 
De listings uit de PC machinetaal-cursus en 
ICPPCl, het PC Invoer Controle Programma. 
Ook in de vorige nummers boden we u cassettes 
en diskettes met alle gepubliceerde programma's 
aan. Deze kunt u nog bestellen. Hieronder treft u 
een overzicht aan van de beschikbare cassettes en 
diskettes. 

MCM/MSX-C/Dl met: de MCM-database; een 
schuifpuzzel; een doolhofspel; een driedimensio
naal tekenvoorbeeld; een logica-spel; het spel 
'verlicht de stad'; een gokspel en het beeldgrapje 
'Appel'. 

MCM/MSX-C/D2: SpriteEditor(hoofdprijs in de 
eerste Sony MCM-programmeerwedstrijd); Copy 
en CrtDmp (utility's voor disk en plotter/printer); 
twee educatieve programma's (aardrijkskunde en 
astronomie); een disassembler; een ufo-schiet
spel; een variant op Galgje; Yathzee; het muziek
programma Bronksi en nog meer. 

MCM/MSX-C/D3: MSX-PEN (een tekstverwer
ker, hoofdprijs in de tweede Sony MCM-pro-
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grammeerwedstrijd); de Basic-utility Rem Space 
Killer; een tekenprogramma; een 'kladblok' (ex
tra beeldscherm); de spellen Lockin' Man, Hor
ror en Escape en tot slot het tekstadventure Mys
te!)'Town. 

MCM/MSX-C/D4: Schat Duiken, prima spel; 
Tapdir, orde in uw cassette's; Bach, virtuoze or
gelmuziek; Tips85, helpt u met uw aangifte-biljet; 
Letter, de MSX-karakter editor; Reuter, een on
mogelijke driehoek; Snelli, een simpel maar snel 
spel; Beurs, speculeer op de effectenbeurs. 

MCM-C/D5 omvat: Edit (een bestands-editor); 
Memmon voor nieuwsgierige aagjes; Colors voor 
de MSX2; 3D-Des, tekenen in 3 dimensies; Figrek 
(educatief); Snake3, een leuk spelletje en nog het 
een en ander. 

MCM/MSX-C/D6 omvat ondermeer: Alien, 
schieten maar; Dsktyp, ontrafel uw diskette; 
Typles, leren typen op de MSX; Linlst en Varlst, 
helpen u om Basic programma's te doorgronden; 
Vissen, een prima spel! en natuurlijk de prachti
ge Philips MSX2 Basic demo-programma's. 

MCM/MSX-C/D7 omvat: Space, een winnaar van 
een spel, grotendeels in ML!; Dskidx, bekijk en 
begrijp track 0 van uw diskette's; Digklk, een 
grappig computerklokje; CTRL-P, een machine
taal-screendumper in twee versies; Snabar, de 
enige echte MSX-snackbar, educatief spel; de di
verse KORT & KRACHTIG programmaatjes; de 
listinkjes uit onze ML-cursus en, als extra, het uit
stekende KUUB'ERT spel! 

MCM/MSX-C/D8 omvat: Supdir, een prachtig 
hulpprogramma voor diskgebruikers; MSXPRT, 
een machinetaal-programma dat van elke printer 
een MSX-printer maakt; Varln2, de ML-versie 
van de Basic-hulpprogramma's Varlst en Linlst 
samen; Topografie, vlieg met een heli over Neder
land, prijswinnaar; Tellen en Tafels, educatieve 
programma's; Trein, reis per trein door Neder
land; en - als extra - het gedigitaliseerde por
tret van uw hoofdredacteur (alleen op disk en 
slechts voor MSX2!) 

MCM/MSX-C/D9 omvat: Drum, een fraaie MSX 
drum-machine; Reflst, een handig hulpje voor 
programmeurs; Break, een dijk van een doolhof
spel, winnaar!; Linklk, een fraaie klok 
Repwek, een MSX-repeteerwekker; WatkIk, een 
computer-waterklok; maar liefst 7 MSX2 Kort & 
Krachtigjes en de listinkjes van de Z80-cursus. 

MCM/MSX-C/DlO omvat: Joysor, een handige 
ML-utility; Sprite, uitstekende sprite-editor; 
Keuken, snel spel; Strkls, een Sinterklaas-surpri
se; ScJptr, een fraaie MSX2 scherm-tekenaar. 

MCM/MSX-C/Dll omvat: MSXMEM, het ant
woord op al uw geheugen-vragen; Teller, een han
dig hulpje voor al uw telwerk; Pucky, een dijk van 
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een Pacman-spel; Tstbld, nu ook een testbeeld 
zonder zender; Begadr, zoek de ML-adressen op 
disk; Kerst, een fraaie MSX kerstkaart en de lis
tinkjes van de Z80-cursus. 

MCM/MSX-C/D12 met: Jake in the Caves, een 
uitstekend platform-spel; Print, afdrukken in ko
lommen; Salber, reken uw salaris na en, als extra, 
alleen op cassette en diskette: Belast, een uitge
breid belasting-programma. 

MCM/MSX-C/D13 bevat: Ijsfabriek, een leer
zaam spel; Viper, bestuureen slang; de listings be
horende bij de programmeer-cursu& en de listink
jes uit de machinetaal-cursus. 

Op MCM/MSX-C/D14 vindt u: MCMPRT, de 
aanvulling op MCMBASE; DRPASC, statistiek 
in beeld; DEMOMUIS, BLOKMUIS en 
TEXTMUIS, kleine voorbeeldjes van muis-pro
grammering; DRAWMUIS, een muisgestuurd 
tekenprogrammmaatje; FILEMUIS, een handig 
muisgestuurde bestands-hulpprogramma en de 
programma's uit de algoritme-cursus: random
generatoren en random-testprogramma's. 

MCM/MSX-C/D15 biedt u: MCMBCD, Het 
MSX Computer Magazine's BASICODE-3 pro
gramma; MSXBUG, een dijk van een (machine
taal) monitor, onmisbaar voor wie de MSX echt 
wil doorgronden. Ook voor MSX2 slotstructuren; 
OTHELL, een lastig denkspel met de computer 
als tegenstander; maar liefst tien KORT & 
KRACHTIGjes; de listings uit onze Z80-cursus 
en de programma's uit de algoritme-cursus. 
Bovendien hebben we - alleen op de diskette -
wat gedigitaliseerde plaatjes gezet, beelden van 
de MCM-redactie aan het werk! 

MCM/MSX-C/D16 omvat: HAL, het Heel Apart 
Labyrint, een razend lastig doolhofspel met vele 
schermen; de listings uit onze Z80-cursus, disk
programmeren vanuit ML dus en alweer wat ge
digitaliseerde prenten voor MSX2. Die beelden 
staan echter alleen op de diskette, voor cassette 
zijn ze te lang. 

Op cassette/diskette MCM/MSX-C17 vindt u: 
M CM2B, onze database de luxe voor MSX2 com
puters, maakt gebruik van de Memo!)'-Mapper; 
KOPPIE, een intelligente disk-copieerder die in 
slechts vier keer wisselen een 720K disk kan over
zetten, alleen geschikt voor MSX2; DISASS, een 
hele slimme disassembler, werkt samen met 
MSXBUG en de listings uit onze Z80-cursus. 

Op MCM/MSX-C/D18 vindt u: BLAST, een spel 
dat u snel leert tikken; Schaak, een fraaie schaak
leermeester, dat echter niet zelf kan spelen; een 
drietal mooie kerstliedjes; de listings uit onze al
goritme-cursus en MCM's Invoer Controle Pro
gramma nummero 5. 

MCM/MSX-C/D19 bevat: Teken, ons MSX2 te
kenprogramma met al zijn extra's; Sa188, een han
dig programma om salaris-berekeningen mee uit 
te voeren; Tao, een fraaie - en lastige - schuif
puzzel voor MSX2; De listings uit onze Z80-cur
sus en MCM's Invoer Controle Programma num
mer 5. Bovendien, alleen op cassette/diskette: Be
last, een programma om uw belast in formulier 
mee in te vullen en Schaats, waarmee u schaats
tournooien op de voet kunt volgen, door alle uit
slagen op te slaan. Dit laatste programma is alleen 
geschikt voor een MSX2 met diskdrive! 

Op MCM/MSX-C/D20 vindt u: Dsort, een han
dighulpprogramma om uw disk-directory's te sor
teren; Kalender, een snoepje van een kalender
printer; Laserbikes, een snel actiespel voor twee 



spelers; de oplossing van onze TAO-puzzle; een 
paar. Turbo-Pascal programma's, om de BIOS 
~nult Pasc~1 te kunnen gebruiken en de Iistings 
Uit de algontme-cursus, Mangala dus, een lastig 
denkspel. Bovendien, alleen op diskette: de Ko
nami-<1emo, met fraaie gedigitaliseerde schermen 
en muziek. 

MCM/MSX-ClD21 biedt: Drwms2, een handig 
MSX2 tekenprogramma; Balwrp, een spel speci
aal bedoeld voor gehandicapte kinderen een win
naar in de Konami-wedstrijd en een hele serie 
programmaatjes om eens met de stack te experi
menteren. 

MCM/MSX-C/D22 met: Misat, oftewel Missile 
Attack~ een echt ouderwets arcade-spel met pri
ma actie; Alarm, het voorbeeld-programma dat 
we hebben gemaakt om de Digiprop 1/0 module 
te demo?streren en het sorteer-programma dat 
dit maalm de Z80 cursus is ontwikkeld, ook han
dig voor Basic-programmeurs. 

Op MCM/MSX-C/D23 vindt u: MCM2B2, 
MCM2B3 en MCM2B4, tezamen de selectie- en 
print-modu!e ~n het MCM2B database pro
gramma; DIpshIt, een supersnel spel voor MSXl 
e.n MSX2; de listings behorende bij onze algo
ntme-cursus - een fraai programma voor voort
schrijdende gemiddelden dus; een hele vracht aan 
Kort & Krachtigjes en ook nog wat Lezers Hel
pen Lezers listingwerk. 

MCM/MSX-C/D24 biedt u: 
Enqent, waarmee u de computer enquêtes kan la
ten afnemen; Datmak, de datamaker waarmee u 
ieder disk-bestand in een Basic-Ioader kan omzet
ten; Julia, een programma om Julia-fractals mee 
te maken; 
Mandel, idem, maar dan voor Mandelbrot-frac
tals; Ol.d, het definitieve Old-programma, als u 
zich OOit eens ~et het NEW-commando vergist 
heeft; wat kleme hulp-programmaatjes om op 
disk opgeslagen fractals weer op het scherm te to
veren; Koppie2D en Koppie64, de nieuwe disk
copieer programma's en het nodige Lezers Hel
pen Lezers-materiaal, onder andere scroll-routi
nes. 

Cassette/diskette MCM/MSX-ClD25 omvat: 
Factuur, ons facturerings-programma in Basic 
ook voor klein-zakelijk gebruik; Savpic, save uv.: 
schermen - MSXl en MSX2 - op cassette, met 
laad-programma's; een hele serie Kort & Krach
tig-program1l1:aatjes en het nodige Lezers Helpen 
Lezers-matenaal, met alweer scroll-routines. 

Cassette/diskette MCM/MSX-ClD26 biedt: Tu
tor, een overh~ringsprogramma; een uitbreiding 
voor MSX-Baslcwaarmee men in een lopend pro
gramma regels kan wijzigen; de Trukendoos pro
grammaatjes Beep!, Beep2 en Crsfn en MCM's 
Invoer Controle Programma nummer 6. Alleen 
op disk: Kerst, een gedigitaliseerde kerstgroet. 

MCM/MSX-C/D27 omvat: Fiscus89 om uwaan
gifte-biljet te helpen invullen; Sa189: salarisbere
kingen; L:o<>n89, idem, maar dan ook op vier
weeks basiS; CStutor, een kleine tutor; Fdate, een 
ext~ MSX-D<?S commando; Kpreld, oftewel 
Kleme Prelude m D, van Bach; Gefeli, lang zal'ie 
leven per computer; De Kort & Krachtig-pro
grammaatjes en MCM's Invoer Controle Pro
gramma nummer 6. 

PC-diskettes 

Op disk MCM/PC-l staan: Kalender, een kalen
der-generator in GW-Basic; Ffind, een filefind
programn.ta in C, .zowel de source als de gebruiks
klare versie; AlIdir, een stukje GW -Basic dat héél 
handig gebruik maakt van het Shell-commando' 
Taopzls, zes van onze zo gewilde TAO-puzzeltje~ 
en PatI, de eerste aflevering van het MCM patien
ce-programma. Verder nog: de listings behoren
de bij onze algoritme-cursus - een fraai pro
gramma voor voortschrijdende gemiddelden dus. 

MCM/PC-2 omvat: Enqent, waarmee u de com
puter enquêtes kunt laten afnemen; Sneekie, het 
grote slangenspel, een echte hersenbreker; Dat
mak, de datamakerwaarmee u ieder disk-bestand 
in een Basic-Ioader kan omzetten; Fmove een fi
I~move-utility in. C. Met natuurlijk ook de gecom
pileerde, gebruiksklare versie erbij; Julia, een 
programma om Julia-fractals mee te maken' 
Mandel, idem, maar dan voor Mandelbrot-frac: 
tals; wat kleine hulp-programmaatjes om op disk 
opgeslagen fractals weer op het scherm te toveren 
en Pat2, de tweede aflevering van ons patience
programma. 

<?p disk MCM/PC-3 staan: Factuur, ons facture
nngs-programma in Basic, ook voor klein-zake
lijk gebruik; De voorbeeld-programma's uit het 
Prolog-artikel, die tezamen een opzetje vormen 
voo~ een stamboom-programma - let op: alleen 
bruikbaar als u ook de taal Prolog bezit en Kort 
& Krachtig-materiaal. 

~CM/PC-4 biedt: WJTutor, een handig overho
nngspro~mma; .Pat34, de derde aflevering van 
onze patlence-sene, met twee spellen dit keer en 
ICPPCl, het PC Invoer Controle Programma. 
Verder: de hele patience-serie in gecompileerde 
- dus bloedsnelle - versie. 

Dis~ MCM/PC-5 ~evat: Fiscus89, om uwaangif
te-bilJet te helpen mvullen; Sa189, salarisberekin
gen; Loon89, idem, maar dan ook op vier-weeks 
baSIS; CStutor, een kleine tutor; Cleandir, een ex
tra MS-DOS c?mmando om uw directory-beheer 
te vereenvoudigen, de demo van het in nummer 
28 besproken TurbFlow! en ICPPCl, het PC In
voer Controle Programma. 
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Prijzen 

De MCM-cassettes - alleen voor MSX 
kosten, inclusief verzendkosten 

f 12,50 per stule. Diskettes koste~ 
f 22,50 voor 3.5 inch en f 20,00 voor 5.25 
inch, voor zowel MSX als PC, inclusief 
verzendkosten. 

Lezers in België kunnen eveneens pro
fiteren van de Programma Service. De 
prijzen in Belgische Francs: cassette 
Bfr. 250, diskette 3.5 Bfr. 450, diskette 
5.25 Bfr. 400. 

Hoe bestelt U? 

1. Gireer het juiste bedrag (met vermel
ding van de juiste bestelcodes, zie de 
bon) naar postgironummer 4398560 
t.n.v. Tijl Tijdschriften bv, afd.lezersser
vice, Amsterdam. 
Uw overschrijving zegt ons precies wat 
we waarheen moeten zenden. 

2. Of bestel schriftelijk: gebruik de be
stelbon (kruis uw keuze aan), en sluit 
een geldig betaalmiddel bij. 
Opsturen naar: Tijl Tijdschriften bv 
afd.lezersservice, postbus 9943, 1006 
AP, Amsterdam. 
U ~jgt uw bestelling zo snel mogelijk 
thwsgestuurd. 

Schrijf uw naam en adres - en uw be
stelling - in duidelijke blokletters. 

Voor vragen over de MCM Programma 
Service kunt u terecht op het telefoon
nummer: 020-5182711. 
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Algemeen 

Programma-Service 2 
Alle MCM-programma's zijn op diskette of - voor MSX - op cassette verkrijgbaar. 
De volledige lijst tegen de nieuwe verlaagde prijzen. Inclusief voor MSX de scherm
beelden van onze nieuwe rubriek: Art Gallery. 

Redactioneel 7 

EHBO 11 
Eerste hulp bij overleven, van allerlei leuke - en minder leuke - computerspellen en 
adventures. 
Met een kaart van Emerald Isle en de eerste passwords voor Kings Valley 2. 

Listing: Pasen 20 
Een computerblad actueel houden - tenzij door het testen van de nieuwste hard- en 
software - is altijd weer een probleem. Dit keer vonden we een programma, dat feil
loos kan berekenen wanneer Pasen precies valt, voor welk jaartal dan ook. Als het maar 
na Christus is, natuurlijk. 

KoppenSneller 33 
Een wat lugubere naam, voor een verbazend artikeltje. Een soort computer horrorsto
ry, over wat u kan gebeuren als u een disk in de drive steekt. 

Spelbesprekingen 34 
Spellen van allerlei pluimage op de testbank van onze beroeps-speler. Met - zoals het 
hoort - schermfoto's! Dit keer een extra grote aflevering, met onder meer: Leisure 
Suit Larry Looking For Love (In Several Wrong Places). 

Kort Nieuws 41 

Art Gallery 42 
Een nieuwe rubriek: schermkunst. Deze keer wat materiaal wat al op de redactie lag, 
maar stuur gerust eens wat in. 

Public Domain, Shareware en dergelijke 60 
Onze speciale aanbiedingen met handgeplukte programma's. Vorig nummer sloeg 
deze rubriek een keertje over, maar dat was een samenloop van omstandigheden. Ove
rigens, wie wil er librarian voor MSX PD worden? 

I/O'tjes 66 
Onze lezers-advertenties, gratis voor abonnees. Alleen software, dat is in deze tijden 
van piraterij verboden in onze advertenties. 

ICP6 en ICP/PC1 69 
Ons onovertroffen Invoer Controle Programma, in zowel MSX als MS-DOS uitvoe
ring. Een vriendelijk verzoek namens de redactie: probeer niet om langere listings zon
der het Invoer Controle Programma in te voeren. De kans op tikfouten is te groot. 

~~ M 
De pagina waar we onze fouten weer rechtzetten. En dat waren er nogal wat, het laat
ste nummer. Bovendien: hopelijk de laatste verbeteringen op Factuur. 
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MSX 

Listing: SpcKiI 8 
Basic-programma's bevatten alleen maar spaties om ze voor ons leesbaar te houden; 
voor de MSX zijn die spaties niet belangrijk. En als het geheugen krap wordt, dan kan 
een spatie-killer heel handig zijn. Vooral als die gewoon even bijgeladen kan worden, 
zonder het werk te onderbreken ... 

Listing: RAMdisk 22 
Een project dat al een hele tijd liep is eindelijk afgerond. MCM's resetbestendige 
RAM disk voor MSX2 computers. Kan zowel Memory-Mapper als Video-RAM be
nutten en is bovendien snel. Ideaal voor alle toepassingen, ook vanuit MSX-DOS! 

Ftime, alweer een nieuw MS-DOS commando 46 
Met deze kleine listing maakt u alweer een extra - extern - MSX -DOS commando 
aan. Zet de tijd die DOS bijhoudt bij uw bestanden naar eigen hand. 

Test: Video-titelaar 54 
De MSX - en dan met name de 8280 - is nog steeds de video-computer bij uitstek. 
We bekeken een handig programma, waarmee men zelf video-banden van titels kan 
voorzien. 

MSX2 BIOS-tabellen, deel 5 56 
Op algemeen verzoek - van een hardnekkige groep techneuten - de volgende afle
vering van de geheimen van de MSX2. Maar ook voor niet-programmeurs aardig om 
eens te bekijken, het geeft een indruk hoe een computer nu eigenlijk zijn werk kan ver
richten. 

MS-DOS 

Wordperfect Executive 16 
Voor diegenen die niet alle mogelijkheden van WordPerfect nodig hebben is deze WP 
Executive een uitkomst. Bovendien kent de Executive-versie nog wat aardige extra
tjes, voor de drukbezette manager. 

Nachtmerrie 27 
Een leerzaam en vooral ook vermakelijk - in de vorm van leedvermaak dan - om
trent de avonturen die één van onze redacteuren mocht beleven met zijn harde schijf. 
Ofwel: hoe het niet moet. 

Test: Mecacom XT286 30 
Een opvallende MS-DOS machine aan de tand gevoeld. Een standaard XT-opbouw, 
maar dan wel met een snelle 80286 processor. Bovendien een harde schijf om je vin
gers bij af te likken, dankzij een fikse dosis cache-geheugen. 

Multiview video-kaart 40 
Onze video-specialist schreef een kort verhaaltje over een stuk hardware waarmee hij 
hoopt de PC aan zijn video-recorder te kunnen gaan koppelen. De leverancier van dit 
fraais zal hem binnenkort wel voor de deur aantreffen, teneinde een recensie-exem
plaar te bemachtigen. 

Cursus machinetaal op de PC, deel 2 48 
Dit keer bekijken we de manier waarop de processor de gegevens in het geheugen kan 
terugvinden. Adresseringswijzen, dus. 
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Laster! 

Deze tekst wordt altijd als allerlaatste 
geschreven. Laatste nieuwtjes, losse 
opmerkingen, of gewoon een stukje 
uitleg bij de inhoud. Deze keer echter 
willen we onszelf verdedigen in deze 
kolom. 
Want sinds twee dagen worden we op 
de redactie voortdurend bestookt 
met vragen. Men wil weten of het nu 
echt zo slecht gaat, met MSXJMS
DOS Computer Magazine. De opla
ge zou onder de zesduizend gezakt 
zijn, er zou een gesprek met de uitge
ver komen, om te kijken of MCM wel 
kan blijven bestaan. 
Van die telefoontjes worden we goed 
ziek. Temeer als we horen dat derge
lijke geruchten ook al in de Bulletin 
Board Systems zouden staan. 

Blijkbaar hebben bepaalde mensen 
het nodig gevonden om het roddel
circuit in werking te stellen. En aan
gezien dergelijke roddels al snel een 
eigen leven gaan leiden, werkt dat pri
ma. Gelukkig zijn er toch wel wat 
mensen die dergelijke laster niet voor 
zoete koek aannemen, en even con
tact met ons zoeken. 

Wat er aan de hand is? Simpel, de ad
vertentie-verkoop stagneert wat. 
Enerzijds zijn er steeds minder MSX
adverteerders, anderzijds is de MS
DOS wereld wat voorzichtig met ad
verteren in een blad wat ook de MSX 
hobby-computer ondersteunt. En 
daar zal binnenkort inderdaad eens 
over gepraat gaan worden, binnen de 
uitgeverij. 
Maar om nu te zeggen dat het slecht 
gaat, nee. Het abonnee-aantal is 
ruimschoots meer dan twee keer de 
totale oplage, die sommigen ons toe 
willen dichten. Terwijl de losse ver
koop ook heel aardig gaat, dank u. 

Maar goed, we denken wel te weten 
wie deze geruchten verspreid. En 
waarom. Het zal de kift wel zijn, maar 
MCM is en blijft het grootste MSX
blad in ons landje., ondanks de ruinle 
aandacht die we aan MS-DOS schen
ken. Wie dat wil veranderen zal eerst 
een beter blad moeten leren maken! 

MSX2+ 

Tot besluit: goed nieuws. De 
MSX2 + is zojuist gearriveerd. In het 
volgende nummer een uitgebreide 
bespreking! 
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PC BOEKEN Top 30 April 1989 Nieuw Binnengekomen en Actuele PC Boeken 

DOS, OS/2 Databases PC Tools en PC Too1s DeLuxe 29,50 
PC Magazine DOS Power Tools •••••••• 119 
Werken met WordPerfect, 6e druk ••••• 69 
dBase 111 Plus Handboek ••••••••••••• 78 
180 Tips en Trucs voor MS-DOS (Oets). 49 
Werken met Lotus 1-2-3, 2e druk ••••• 78 
Starten met MS-DOS/PC-DOS tm 3.3 • 32,50 
dBase 111+ Handboek v Programmeurs 84,50 
Programming in Clipper, 2nd ED • ••••• 89 
Basishandleiding WordPerfect •••••••• 15 

MS-DOS Seminar (met disk) •••• 100 
*PC DOS Special 1989-1 •••••• 15,95 
*Het Complete DOS 4.0 Boek •••• 89 

PC Magazine DOS Power Tools •• 119 

*dBASE IV Handbook (Chou) •••••• 65 
*dBASE IV Quick Reference •••••• 20 
*Using dBASE IV (Brownstein) ••• 55 
Understanding Oracle •••••••••• 69 
Using Clipper - sumrner 87 rel • 69 incl disk met 200+ utilities. 

Het grote DOS. 4.0 Boek ••••• 79,90 
DOS 4: Customizing the Shell •• 59 
Mastering DOS - through 4.0 ••• 59 

*Advanced OS/2 Programming ••••• 69 
OS/2 Programmer's Reference ••• 65 

Spreadsheets 
*Werken met PlanPerfect •••••••• 69 

Using Quattro ••••••••••••••••• 55 

Understanding dBASE IV •••••••••••••• 69 WordProcessors, DTP 
programmeertalen *Werken met Dynamic Publisher •••••••• 79 

Basishandleiding DOS & Harddisk ••••• 15 
DOS Handleiding voor DOS 3.30 •••• 34,50 
Basishandleiding Norton Utilities ••• 15 
Het WordPerfect 5.0 Handboek ••••• 59,50 
De NORTON Utilities 4.0 en Advanc 29,50 
De Programmeertaal C (Ammeraal) ••••• 25 
Het AutoCAD Handboek - Release 10 64,95 
Leerboek AutoCAD release 9 •••••••••• 38 

*Norton's Machinetaalboek ••• 89,50 
*Turbo BASIC (Baaijens) ••••• 64,50 
*QuickBASIC 4.5 Made Easy •••••• 59 

*WordPerfect Executive Boek •••• 49 
*WordPerfect 5.0 NL Gebr Boek •• 49 

Praktische Inleiding WP 5.0 ••• 99 
Het ABC van WordPerfect 5 •• 59,50 
Inside Ventura Publisher 2.0 •• 69 Using Turbo C - version 2.0 ••• 65 

Turbo C Programming for PC 2.0 59 
Advanced Turbo C Prog Guide 2.0 65 
QuickC Bible •••••••••••••••••• 69 

*Mastering Ventura 2.0 ••••••••• 69 

Handleiding dBASE 111+ (Oets!) •••••• 69 
Handleiding MS-DOS 3.3 (pim Oets!) •• 49 

*Complete Turbo Pascal 5.0 ••••• 69 
*T-pascal 5.0 Programmeergids 69,50 

Turbo Pascal Tooibox - 5.0 59 
Turbo Pascal 5 Adv Progr Guide 59 

PIMS, Utilities, CAD, diversen 
Introductie IBM Assistant Serie 29 
Lotus Guide to Agenda ••••••••• 55 
Het ABC van AutoCAD - rel 9 62,50 

*The AutoCAD 3D Book ••••••••••• 89 
Using AutoCAD - rel 10 •••••••• 75 
Inside AutoCAD, release 10 •••• 79 
Official Book of King's Quest • 35 

*GW-BASIC Handboek •••••••••••••••• 74,50 
*Using dBASE IV (Jones) •••••••••••••• 69 
*PC DOS Special 1/1989 •••••••••••• 15,95 

PC's 

*Using QuickBASIC 4 •••••••••••••••••• 55 
*NEW Peter Norton Programmer's Guide • 69 

Using WordPerfect 5 ••••••••••••••••• 65 
Het Ventura Handboek ••••••••••••• 49,50 

*Werken met MS-DOS 3e ed. t/m 3.3 • 94,50 

8086/88 PC Assembly Course •••• 89 
incl Chasm Advanced Assembler 
op disk! een complete cursus 
voor elke PC gebruiker. 

*sierra Hintbooks per stuk ••••• 20 
voor oa Larry, Space Quest I, 11 
Police Quest, Black Cauldron. 

NIEUWE MSX tape SOFTWARE 

4x4 Off Road Racing •••••• 55 
Afterburner •••••••••••••• 39 
F1ightsimulator -cartridge 79 

van subLOGIC maar lijkt 
niet op de PC versie. 

Matchday 11 •••••••••••••• 39 
Operation Wolf ••••••••••• 36 
Outrun ••••••••••••••••••• 39 
Rambo 111 •••••••••••••••• 36 
RoboCop •••••••••••••••••• 39 
Topografie nederland ••••• 49 
WEC Le Mans •••••••••••••• 39 

PC Software TOP 20 
Flightsimulator 3.0 139 

*PC Tools DeLuxe 5.1 int. 199 
Scenery Disk Europe 59 
Turbo Pascal 5.0 ••••••• 389 
Turbo C 2.0 •••••••••••• 389 
Tasword PC ••••••••••••• 149 
Leisure Suit Larry 11.. 79 
Microsoft QuickBASIC 4.5 279 
King's Quest 111 Pack.. 95 
Copy 11 PC 5.0 ••••••••• 99 
Turbo C 2.0 PRO •••••••• 679 
Turbo Pascal 5.0 PRO ••• 679 

*Police Quest 11 •••••••• 95 
Norton Commander 2.0.. 229 
Police Quest ••••••••••• 79 
HuisManager 3.1 •••••••• 114 
Norton Advanced 4.5 •••• 379 
WP-Utilities voor 4.2 •• 118 
King's Quest IV •••••••• 135 
Falcon AT •••••••••••••• 169 

EGA/VGA Programmers Reference • 69 
*Gebruikersboek Philips PC •• 64,50 

Inside NetBIOS, 2nd Edition 129 
Compute! 's Computer Viruses ••• 45 

ACT U E L E P C - SOF T WAR E (inclusief BTW) 

PC utilities : 
*PC TOOLS DELUXE 5.1 •• 199 

International version 
*dBRIEF (BRIEF required)319 
*DeskConvert v GenCadd 149 

DESQview 2.2 ••••••••• 349 
DESQview 386 ••••••••• 499 

*Disk wiz 1.3 ••••••••• 89 
Duet -printer control 229 
FastTrax 3.9 diskoptim 189 

*Fatcat ••••••••••••••• 349 
Flash 6.0 disk cache • 199 

*Generic Utilities •••• 259 
Mace Utilities 5 ••••• 249 
Mace Gold •••••••••••• 379 
Media Master 5.0 ••••• 189 
Norton Utilities 4.5 • 259 

*OS/2 Progr TooIkit ••• 995 
Pixie - charting ••••• 595 
R&R Relational Rep Wr. 449 

*Saywhat?! 3.6 •••••••• 169 
Software Bridge •••••• 479 
SpinRite ••••••••••••• 229 

*Super pC-Kwik 3.08 ••• 229 
Norton Commander 2.0 • 239 
Windows/286 2.10 Ned •• 365 

*Windows/386 2.10 Ned 695 

*NASHUA diskettes per 10 * 
5" double sided (PC) ••• 16 
5" high density (AT) ••• 39 
3.5" double sided •• 42,50 
3.5" hi-density (PS/2) 125 

PC toepassingen: 
*Allways •••••••••••••• 399 

askSam - version 4.1 • 749 
Clarion Professional 2125 
dBFast 1.03 •••••••••• 299 

*dBASE IV Developer •• 3995 
EasyFlow ••••••••••••• 495 

*Excel 2.1 ••••••••••• 1395 
*FormWorx ••••••••••••• 279 
Instant Pages •••••••• 79 

*Mirror 111 ••••••••••• 269 
Procomm Plus 1.1 239 
Publish It! -DTP ••••• 495 

*Publish It Lite! ••••• 169 
Publisher Paintbrush • 699 
Publisher TypeFoundry 1395 

*Publishers PicturePak 279 

programmeertalen: 
*Unpacker ••••••••••••• 139 

Sourcer+BIOS pre-proc. 469 
*QuickBASIC 4.5 ••••••• 279 
*Microsoft COBOL 3.0 • 2795 

Turbo C PROfessional • 679 
*c Asynch Manager ••••• 529 
*Turbo C Tools 2.0 •••• 399 

Turbo Pascal 5.0 ••••• 389 
Turbo Pascal 5.0 PRO. 679 

*Turbo Analyst 5.0 •••• 269 
*Turbo Asynch plus •••• 399 

Turbo Professional 5.0 329 
Zortech C++ compiler 449 

*Zortech C++ Tools •••• 299 
Smalltalk/V •••••••••• 299 

PC games: 
~X4 Off-Road Racing.. 79 

BattleChess •••••••••• 89 
*Dammen ••••••••••••• 29,95 

Games -summer edit ion 95 
Games -winter edit ion 79 

*Grand Prix Circuit ••• 89 
*Klaverjassen ••••••• 29,95 
*Nightmission pinbali • 129 
*PT 109 torpedo boat •• 115 

Serve & Volley -Tennis 89 
StrikeFleet •••••••••• 89 
Zany Golf •••••••••••• 89 

flightsimulators 
3D Helicopter •••••••• 79 
Jet Fighter (EGA,VGA) 139 
F19 Stealth Fighter •• 155 
Tracon airtraffic cont 139 

adventures: 
The Bard's Tale 11 ••• 89 

*Dream Zone ••••••••••• 95 
Fish! (EGA) •••••••••• 95 

*Gold Rush •••••••••••• 115 
*Joan of Arc •••••••••• 79 
King's Quest IV •••••• 135 
Leisure Suit Larry 11 79 
Manhunter New York ••• 115 
Police Quest 11 •••••• 95 

*Poo1 of Radiance ••••• 95 
*wil1ow ••••••••••••••• 95 
war-games 
*Halls of Montezuma ••• 95 

UMS -univ military sim 89 
UMS Scenario disk 1.. 55 

winkel open van dinsdag t/m zaterdag tussen 10 en 5 (maandag gesloten) 
alle prijzen zijn inclusief BTW verzendkosten f 6,- per bestelling 

in BELG IE is alles verkrijgbaar bij: 
Het Computerwinkeltje pvba 

Amstel312 (t 0 Carre) 1017 AP Amsterdam Fax (020) 226668 Postbank 4475158 NMB 697915646 
M Sabbestraat 39, B-2800 MECHELEN 
fax: 015-207 332 tel: 015-206 645 

dealer aanvragen welkom 
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Redactioneel 

Pardon 
Goed, na het vorige nummer vielen de heren van de uitgeverij dus wel even over me heen. 
Massaal, nog wel. 
Deels best begrijpelijk, want ook ik kreeg even een heel naar gevoel toen ik de vorige 
MSX/MS-DOS Computer Magazine eens doorkeek. Pagina's verwisseld, zo hier en daar 
het laatste woord van een artikel vergeten, het was niet best. En jammer genoeg houdt 
Desk Top Publishing in dat die fouten toch echt op de redactie zijn gemaakt. Goed, we 
proberen van onze fouten te leren en gaan gewoon verder. 

Maar waar men binnen de uitgeverij veel meer over viel was de lans die ik voor MSX 
brak, in mijn redactioneel. Dat, gecombineerd met de resultaten van het lezersonder
zoek, schoot met name de advertentieverkopers in het verkeerde keelgat. En ook dat is 
iets waar ik zeer zeker begrip voor op kan brengen. 
Uit de cijfers bij dat lezersonderzoek blijkt namelijk zonneklaar dat slechts 16% van onze 
lezers een PC of AT bezat. En dat maakt het leven voor de advertentieafdeling natuur
lijk niet makkelijker. 
Wat daar echter niet bij vermeld werd, was dat dit lezersonderzoek in september 1988 
gehouden is. En aangezien het eerste nummer MSX/MS-DOS Computer Magazine 
nieuwe stijl in mei 1988 is uitgekomen, betekent dat toch dat er in zo'n vier maanden 16% 
van onze oplage zijn weg naar MS-DOS gebruikers heeft gevonden. En dat vind ik zelf 
alles behalve een slecht resultaat. 

Als ik die trend verder doortrek, dan zouden we nu, maart 1989, op zeker 40% MS-DOS 
lezers moeten zitten. Alleen, ik heb geen enkele manier om dat te staven, tot het volgen
de lezersonderzoek. Het komt echter wel zo ongeveer overeen met de indruk die we als 
redactie krijgen, uit lezersbrieven en telefoontjes naar de telefonische hulplijn. 

Echter, al die overwegingen stonden nu juist niet bij de resultaten van dat lezersonder
zoek. Met als gevolg dat potentiële adverteerders uit de MS-DOS markt zich blindsta
ren op die 16%, en vervolgens afhaken. En hoewel redactie en advertentie-verkoop ge
scheiden opereren, is het wel zeker zo dat die advertenties een flink deel van het inko
men van MCM opleveren. En zonder die inkomsten zou het blad niet kunnen bestaan, 
vandaar dat ik hier zo uitgebreid op ben ingegaan. 

Genoeg hierover. Laten we het eens over een ander onderwerp hebben: MSX2 +. Om 
met de deur in huis te vallen, we hebben er nog steeds geen op de redactie. Maar wel de 
toezegging dat de machine nu binnen enkele dagen zal arriveren. Op dat moment zullen 
we de gordijnen dichtschuiven en de telefoon uitzetten, om eens ongestoord te kunnen 
experimenteren. Ondertussen hebben we wel zoveel gegevens onder ogen gekregen dat 
we ervan gaan watertanden. Heel in het kort: MSX-Basic versie 3.0, met onder meer een 
SET SCROLL commando, drie nieuwe schermtypes, waarbij screen 11 meer dan 19000 
kleuren biedt, een zeer snelle video-processor, die op 20 MegaHertz zou draaien. 
Qua geluid: een zesstemmige polyfone synthesiser, een Yamaha FM-chip, met 64 pre
set-klanken. Een speed-controller, voor als de spellen je te snel worden, en een turbo
stand voor de gevorderde spellenfreaks. We wachten met nauwelijks verholen ongeduld, 
tot dit wondert je zich op de redactie bevinden zal. 

Om MS-DOS niet tekort te doen: in dit nummer bespreken we een heel aparte kloon, 
van het merk Mecacom. Een XT, maar dan met een 80286 processor en een ruime hard
disk-cache. Die snelle processor, gecombineerd met dat RAM tussengeheugen voor de 
eveneens zeer vlotte ingebouwde harde schijf levert uiteindelijk een machine op die voor 
de meeste AT -modellen niet onder hoeft te doen. Behalve dan in prijs, want deze Me
cacom biedt een bijzonder gunstige prijs-prestatie verhouding. 
Bovendien, de fIrma achter deze machine spreekt me ook wel aan. Pas na enige tijd werd 
het me duidelijk dat de vriendelijke techneut, die de machine kwam afleveren en waar
mee ik een lang gesprek voerde omtrent de kwaliteit van de diverse PC-onderdelen, de 
directeur zelf was. Geen dozenschuiver, maar iemand die er oprecht naar streeft om goe
de kaarten en dergelijke in te kopen, waaruit men dan vervolgens de machines in Neder
land assembleert. 
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KILLSPC, het middel tegen spaties 
Sommige mensen willen hun 
Basic programma's zo on
leesbaar mogelijk maken. 
Daarvoor gebruiken ze veel 
mogelijk goto's en min mo
gelijk spaties. Die houding 
kunnen wij als redactie niet 
waarderen. Dergelijke pro
gramma's verschijnen dan 
ook niet - tenzij na een gron
dige verbouwing - in MCM. 
Er zijn echter ook gevallen 
waarin spaties niet kunnen 
wegens ruimtegebrek zoals 
bij ons MCM2B programma. 
Dan hebben ook wij geen 
keus meer. 

TO KILL OR NOT TO KILL, 
MSX 

Spaties in Basic maken een programma 
leesbaar. Ze zijn absoluut noodzakelijk 
tijdens de ontwikkeling van een pro
gramma. Als zo'n programma echter 'af' 
is, kosten die spaties alleen maar ruim
te. Ruimte die veelal beter voor nuttiger 
zaken zoals bijvoorbeeld de variabelen 
gebruikt zou kunnen worden. 

Kill 

Er zijn programmeurs die dan met de 
hulp van de cursortoetsen alle spaties 
stuk voor stuk aanwijzen en dan -
hoogstpersoonlijk - een zacht tikje op 
de DEL toets geven. Er zijn ook pro
grammeurs die er zelfs niet aan denken 
dat met de hand te doen. Zij schrijven 
voor dergelijke klusjes een speciaal pro
gramma: een 'space killer' 

Al in nummer vier van MSX/MS-DOS 
Computer Magazine hebben wij een 
programma gepubliceerd dat spaties en 
rem-regels uit Basic haalde. Dat pro
gramma werkte echter niet op de -
toen nog niet uitgebrachte - MSX2, 
bovendien haalde het alleen de spaties 
uit een Basic programma als dat op dis
kette stond. 
Oftewel, om spaties uit een programma 
te halen: eerst dat programma op disk 
zetten, dan de Killer starten, wachten, 
en het programma - zonder spaties dit 
keer - weer inladen. Nogal omslachtig 
dus. 

Simpel 

Een van onze redacteuren - degeen die 
nog niet zo lang geleden Old schreef -
zocht en vond een makkelijker manier. 
Een machinetaal programma, dat in de 
PLA Y wachtrij geladen wordt en van 
daaruit alle spaties uit het Basic pro
gramma in het geheugen wist. 

op die manier is een simp~le BLOAD 
genoeg om de spaties naar de andere 
wereld te helpen. Geen lange wachttij
den meer, gewoon een space killer die 
altijd klaar staat. 

De hierbij gepubliceerde listing - al
weer een Datmak product - zet 
Kilspc.bin op disk, klaar voor gebruik. 
De gebruiksaanwijzing van Kilspc.bin: 
Bent u met een programma bezig waar 
de spaties uit moeten, typ dan: 

MSX/MS-DOS Computer Magazine 
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BLOAD "KILSPC.BIN",R 

en de spaties worden verwijderd. Is dat 
simpel of is dat simpel. 

Of toch niet 

Niet zo simpel echter zijn de vele bijzon
dere gevallen. Type bijvoorbeeld de vol
gende Basic regel: 

lOT=2: IF2=TOR3=TTHEN 
PRINT "T = 2 OF 3" 

Dat werkt zoals er van verwacht mag 
worden. Zelf nadat Kilspc gebruikt is 
werkt alles als vanouds. List geeft nu: 

10 T = 2:IF2 = TOR3 = TTHEN
PRINT"T = 2 OF 3" 

Nog steeds is alles normaal. De proble
men beginnen echter als er op enter of 
return gedrukt wordt, met de cursor op 
deze regel. Basic denkt dan dat er een 
nieuwe regel ingevoerd wordt, en zal 
braaf proberen die aan het programma 
toe te voegen. En dat gaat fout, na de: 

':if2=' 

ziet Basic staan: 

'TO' 

En 'TO' is een woord dat Basic welis
waar kent, maar volgens de interpreter 
absoluut niet op die plek thuis hoort. 
Gevolg: een syntax error. 
Er zijn op dit thema nog veel meer vari
anten te bedenken. Probeer maar eens 
AND in plaats van OR. Wat dacht u van 
de MSX-Basic regel: 

10 PR = 1.234: PRINT PR INT(PR) 

Alweer: het werkt als verwacht, ook na
dat de spaties gewist zijn. 
Maar als deze regel zonder spaties 'in
getoetst' wordt door een druk op return 
verschijnt er weer een syntax error. Het
zelfde gebeurt trouwens met de variabe
Ie PA. 

Het dus oppassen geblazen als er pro
gramma's zonder spaties gewijzigd 
moeten worden. Zo heeft er hier op de 
redactie eens een Basic-programmeur 
uren - die beter besteed hadden moe-



ten worden - lang naar de volgende re
gels zitten staren: 

Syntax error in 20 
Ok 

Tiktipje 

10 T = 2:IF2 = TOR3 = TTHEN
PRINT"T=20F3" 
20 T = 2:IF2 = TOR3 = TTHEN
PRINT"T=20F3" 

En dat vond onze man helemáál niet 
'Ok'. Nooit zal hij meer vergeten wat de 
gevolgen van Kilspc kunnen zijn ... 
De moraal van dit verhaal: een Basic-in
terpreter wil nog wel eens wat eigenzin
nig zijn, als het om het interpreteren van 
de syntax gaat. Even goed opletten, is de 
boodschap. 

Tenslotte geldt hier net als bij Ftime -
zie elders in dit nummer - de handige 
intiktip. De kop van het programma 
kunt u vrijwel helemaal overnemen; de 
data-regels moeten natuurlijk wel wor
den ingevoerd. 

Runnen leverde de volgende uitvoer op: 

T=20F3 

10 REM BASIC-LOADER 
20 REM 
30 REM Dit programma is gegenereerd d 
oor datmak 
40 REM 
50 REM Het bevat de DATA-weergave van 
het bestand kilspc.bin 

60 REM 
70 RESTORE: READ F1$,RL,FL: N=0: CK=0 
: NC=0: VL=0 
80 CLS: WIDTH 37: PRINT "Deze Basic-l 
ader maakt het bestand ofprogramma "; 
F1$; 11 aan. 11 

90 PRINT: PRINT "Dataregels worden ee 
rst gecontroleerd": PRINT liEven gedul 
d aub •••• 11 

100 I check data-regels ************* 
110 READ A$: N=N+1: NC=NC+1: IF VL=l 
TH EN NC=NC+VAL(I&h"+A$)-3: VL=0 ELSE 
IF A$="**" THEN VL=l 
120 CK=CK+ASC(LEFT$(A$,l»+ASC(RIGHT$ 
(A$,1»*2 
130 IF NMODRL=0 THEN READ CR$: IF CK= 
VAL("&W+CR$) THEN CK=0 ELSE GOTO 340 
140 IF NC<FL THEN GOTO 110 
150 READ CR$: IF CK=VAL("&H"+CR$) THE 
N CK=0 ELSE GOTO 340 
160 I maak bestand ****************** 
170 OPEN F1$ ~S #1 LEN=l 
180 FIELD #1,1 AS 1$ 
190 RE STORE 
200 PRINT: PRINT liAan het werk ••. " 
210 READ F1$,RL,FL: N=0: NC=0 
220 READ A$: N=N+1: NC=NC+1: IF NMODR 
L=0 THEN READ CR$ 
230 IF A$<>"**" THEN LSET I$=CHR$(VAL 
( 11 &W +A$ ) ): PUT #1: GOTO 290 
240 READ A$: N=N+1: BT=VAL("&W+A$): 
IF NMODRL=0 THEN READ CR$ 
250 READ A$: N=N+1: BV=VAL("&W+A$): 
IF NMODRL=0 THEN READ CR$ 
260 FOR N1=1 TO BT 
270 LSET I$=CHR$(BV): PUT #1 
280 NEXT NI: NC=NC+BT-1 
290 IF NC<FL THEN GOTO 220 
330 CLOSE: PRINT: PRINT "Klaar": END 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

22 

26 

12 
0 

220 

221 

190 
189 

159 
0 

164 
81 

194 
197 
191 

85 

143 

176 

~2 
218 
206 
228 
249 

38 

Datmak neemt niet alleen de redactie, 
naar ook de tikkende lezer veel werk uit 
handen. 

340 PRINT "Fout rvonden in regel:" 192 
350 I=PEEK(-2360 +256*PEEK(-2359)-1: 
FOR F=I TO 0 STEP-I: IF PEEK(F)<>0 TH 
EN NEXT F EL SE PRINT PEEK(F+3)+256*PE 
EK(F+4) 0 
360 STOP 239 
1000 DATA kilspc.bin, 20 , .387 25 
1010 DATA FE,75,F9,F0,FA,75,F9,CD,90, 
00,21,54,FA,CD,lE,FA,2A,76,F6,2B,DEA 204 
1020 DATA 23,7E,23,B6,28,13,**,03,23, 
CD,97,FA,3C,28,F1,FE,05,CC,83,FA,D5A 103 
1030 DATA 06,00,09,18,F0,21,3E,FA,CD, 
1E,FA,2A,76,F6,FD,21,00,00,E5,DD,D82 85 
1040 DATA El,.7E,23,B6,28,60,**,03,23, 
CD,97,FA,3C,28,38,3D,FE,02,20,0B,D2F 64 
1050 DATA 7E,FE,84,28,2E,FE,8F,28,2A, 
18,23,B7,20,20,7E,FE,20,20,lB,FD,DBE 236 
1060 DATA 2B,CD,27,FA,54,5D,E5,2A,C2, 
~,~,~,~,~,~,m,~,M,®,~,OC9 234 
1070 DATA 6B,23,ED,B0,E1,4F,06,00,09, 
18,C2,FD,E5,21,38,FA,CD,lE,FA,DD,DD4 84 
1080 DATA 5E,00,DD,56,01,FD,19,FD,E5, 
D1,62,6B,DD,73,00,DD,72,01,FD,E1,D9D 33 
1090 DATA 18,98,2A,C2,F6,22,C4,F6,22, 
C6,F6,3E,0A,C3,A2,00,7E,B7,eB,CD,D7D 90 
1100 DATA A2,00,23,18,F7,E5,21,3B,FA, 
34,7E,FE,3A,20,05,36,30,2B,18,F5,D2A M 
1110 DATA E1,C9,**,04,30,0D,00,**,04, 
2D,20,73,70,61,74,69,65,73,20,67,C35 212 
1120 DATA 65,77,69,73,74,2E,0D,00,0D, 
0A,52,57,4C,27,73,20,4B,49,4C,4C,D2E 215 
1130 DATA 53,50,43,20,31,2E,31,0D,0A, 
48,61,61,6C,74,20,73,70,61,74,69,C80 243 
1140 DATA 65,73,20,75,69,74,20,42,61, 
n,~,~,~,M'00,~,~,34,~,~,~3 218 
1150 DATA 23,56,2B,**,03,13,lA,77,23, 
13,lA,77,D1,E1,C9,7E,47,0E,01,FE,CFA 207 
1160 DATA 80,30,4D,FE,11,38,04,FE,lB, 
38,46,0C,FE,0F,28,41,FE,FF,28,3C,DC4 66 
1170 DATA 0C,FE,0B,28,38,FE,0C,28,34, 
FE,lC,28,30,FE,0D,28,29,FE,0E,28,DF8 199 
1180 DATA 26,0E,05,FE,lD,28,22,0E,09, 
FE,lF,28,lC,0E,01,7E,FE,22,20,0C,DB0 171 
1190 DATA E5,23,0C,7E,B7,28,04,FE,22, 
20,F6,E1,D6,01,3E,00,9F,C9,**,04,D18 239 
1200 DATA 3C,90,C9,00,297 1

178 
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TlrJE 50FT MSX 
SEGA 
MS-. 

LEVERING DOOR GEHEEL NEDERLAND 

HUISBOEK VOOR MSX-2 OP DISK 
Elektronisch huishoudboekje. 
Huisboek is een hulpmiddel waannee u uw uitgaven kunt invoeren, totaliseren 
en afdrukken in een vonn die inzicht geeft in uw uitgavepatroon, waarop u 
desgewenst dat patroon kunt veranderen om in de toekomst beter met uw 
geld om te springen. 
Overzichten kunnen zowel op het schenn als op de printer afgedrukt worden. 
Prijs: f 24,00 

OPBERGMAP VOOR PRINTERPAPIER 
Het gebruik van een printer is natuurlijk waanzinnig gemakkelijk, maar waar 
laat je vervolgens al die overzichten nu weer? 
Erzijn veel soorten opbergmiddelen vooral die vele meters kettingpapier, maar 
die zijn doorgaans vrij duur en lang niet altijd even handig. 
De CompuBinder is echter een opbergmap die niet alleen erg voordelig, maar 
ook nog verschrikkelijk handig is. 
Geen gedoe met losse pennen, veren, schuifjes, afdekplaten en dat soort 
zaken. Gewoon de twee nylon strippen die reeds in de map bevestigd zijn, 
door de gaatjes bovenin het papier stoppen en dat is alles. 
De inhoud van de map is snel en eenvoudig aan te vullen of te vervangen. 
Bovendien is het mogelijk om ook de bovenste regels van het kettingpapier 
te lezen, waardoor ook listings leesbaar blijven. 
Een stevige map met een plastic buitenkant, geschikt voor ca. 400 vel papier 
van 11" of 12". 
Prijs: f 5,95 
Tijdelijke introduktieprijs: f 3,95 
Time Soft aktie tot 1 mei 1989: 
Bij aankoop van elkef25,00 aan artikelen 1 CompuBindervoor slechts f2,50 

HET GROTE PEEKS, POKES ENTRUUKSBOEK 
DEEL 2 
Weer een gigantische verzameling speeltips, truuks, maps en 'valsspeel' 
mogelijkheden. Deel 2 is weer dikker dan het eerste deel en behandelt: 
AlphaRoid, Back to the Future, Barnstormer, Batman, Blow Up, Boom, ChilIer, 
De Sekte, Maze of Galious, Courageous Perseus, Cyberun, Daiva story 4, 
Decathion, Dog Fighter, Eggerland, Eggerland 2, Feud, Fire Bird, Fire Hawk, 
Goonies, Gunfright, Formula 1 simulator, Guttblaster, Hard Boiled, Heist level 
11, Hydlide, Hype, Jet Set Willy2, Kung Fu Master, Macross, L'Affaire, Magical 
Kid Wiz, Keystone Kapers, Kung Fu 2, Metal Gear, Konami combinaties, 
Nemesis, Nemesis 2, Ninja 2, Parodius, Pastfinder, Penguin Adventure, 
Pippols, Price of Magic, Police Story, Protector, RadX-8, Sorcery, Soul of a 
Robot, Starquake, Super Rambo Special, Super Runner, Zanac EX, Tenninus, 
Terramex, Dambusters, Theseus, TreasureofUSAS, Vampire Killer, Wizard's 
Lair, Zakil Wood & Zoo. 

Meer dan 200 klanten moesten wij teleurstellen omdat het vorige deel 
uitverkocht was. Zorg ervoor deze keer op tijd te zijn. 
Prijs: f 14,75 

ADRESSENBESTAND + KLADBLOK 
Een kant en klare database (reeds gedefinieerd) voor namen en adressen en 
nog veel meer persoonsgegevens (12 velden). Sorteren enlof selekteren op 
de eerste 7 posities van elk veld, alsmede gesorteerd of ongesorteerd printen. 
Het programma is volledig menu-gestuurd. Een handleiding is niet nodig. 
Het meegeleverde elektronische kladblok kan 25 pagina's bevatten, waarin 
gebladerd kan worden. Ook uitprinten is natuurlijk mogelijk. 
Ook dit onderdeel is menu-gestuurd. De handleiding omvat slechts 1 pagina 
(op de diskette). 
Leverbaar voor MSX en MSX-2 op 3.5" disketteen voorMS-OOS op 5.25" of 
3.5" diskette. 
De capaciteit van het adressen bestand is 500 records. Op een MS-OOS 5.25" 
diskette passen echter maar 400 records. 
Prijs MSX en MSX-2 versie (beide op de diskette): f 29,95 
Prijs MS-OOS versie 5.25": f 30,95 
Prijs MS-DOS versie 3.5": f 32,95 

NIEUWE MSX SOFTWARE OP CARTRIDGE 
Flight Simulator (SubLogic MegaRom) 
Rastan Saga MSX-2 (2 MegaRom) 
Arkanoid 11 MSX-2 (MegaRom + spelregelaar) 
American Soccor MSX-2 (MegaRom) 
Return of Jelda MSX-2 (MegaRom) 
Mad Rider MSX-2 (MegaRom) 
Yakza MSX-2 (MegaRom) 
Dagon Buster MSX-2 (MegaRom) 
Xanadu (2 MegaRom met battery-backup) 
Final Zone (MegaRom) 

f79,90 
f99,00 
f 99,50 
f 99,50 
f99,50 
f99,50 
f99,50 
f99,50 
f99,50 
f99,50 

Vraag de gratis prijslijst 

Vaxol (Space Harrier) (MegaRom) 
Castie Excellent (MegaRom) 

GAME OVER 11 VOOR MSX OP DISK 

f99,00 
f99,50 

Na lang aandringen heeft het softwarehuis eindelijk besloten om het spel Game 
Over 11 nu ook uit te brengen op diskette. 
Ook deze disk-versie is verpakt in die mooie doos mettijdelijk die mooie poster 
erbij. 
Evenals bij de cassette-versie krijg je Game Over I er gratis bij! 
Prijs cassette-versie: f 35,00 
Prijs diskette-versie: f 39,95 

JOYSTICKPOORT VERPLAATSINGSKABEL 
Soms hebben ontwerpers van computers een idioot idee. Hoe kun je 
bijvoorbeeld op de gedachte komen om de aansluiting van joystick of muis 
op een moeilijk te bereiken plaats aan te brengen. 
Zit de aansluiting bij uw computer ook op de achterkant of een andere 
belachelijke plek, dan is hier de oplossing: 
Een verlengkabeltje waarvan u de ene kant in de joystickpoort stopt en de 
andere kant (zelfklevend) op de plaats plakt die in uw geval handig is. Het 
snoer kunt u d.m.V. een tweetal zelfklevende kabelklemmetjes (worden 
bijgeleverd) rond opstakels leiden en op die manier b.V. cartridge-sloten vrij 
houden. 
Doordat alle 9 aansluitingen worden doorverbonden, is de kabel ook geschikt 
voor verplaatsing van de RS232 aansluiting op b.V. een Philips PC. 
Ook leverbaar als doe-het-zelf setje met female-connector, male-connector, 
2 connector-behuizingen, zelfklevende strip, 2 kabelklemmetjes en 9-aderige 
kabel. 
Prijs doe-het-zelf setje: f 6,95 
Prijs gemonteerd: f 12,95 

SUPERBOARD JOYSTICK VOOR HOME 
COMPUTERS 
Je weet niet wat je ziet. Een joystick die doet denken aan de cockpit van een 
vliegtuig, met 14 knoppen en schakelaars en een LCD display. Hetwonderlijke 
is dat hettoch ook nog een goede joystick is! Niet alleen de joystick zelf, maar 
ook de vuurknoppen zijn voorzien van microswitches (in totaal 1 0 stuks). Men 
kan kiezen tussen gebruik van de vuurknoppen op het voetstuk (zowel voor 
links- als rechtshandigen) of op de joystick zelf. Autofire kan niet alleen worden 
in- en uitgeschakeld, maar ook in snelheid worden geregeld. Verder is de 
joystick voorzien van 4 zuignappen en een countdown met LCD schenn. Men 
kan een tijd van minimaal 1 minuut en maximaal 99 minuten instellen. Als die 
verstreken zijn geeft de joystick een signaal. Makkelijk bij het eerlijk verdelen 
van computertijd of als waarschuwing voor een afspraak of b.V. televisie 
programma. 
De uitvoering die door Time Soft wordt geleverd is niet alleen geschikt voor 
Atari en Commodore computers, maar natuurlijk ook voor MSX (met dubbele 
en gescheiden vuurknop-funkties). 
Prijs: f 49,95 

MONKEY ACADEMY OP CARTRIDGE VOOR 
MSX 
Het bekende educatieve spelprogramma van Konami. Een platfonnspel 
waarin men het ontbrekende cijfer in een sommetje moet zien op te sporen 
en monstertjes moet ontwijken of bekogelen met fruit. 
De sommen kunnen voor hele jonge kinderen soms wat moei lijk zijn, maar met 
een beetje hulp is het spel-gedeelte dan toch erg leuk om te spelen. 
Een educatieve aanbieding die te laat binnenkwam om in onze vorige 
advertentie op te nemen. 
Prijs van deze Konami cartridge (tijdelijk): f 19,95 

BESTELLINGEN EN INLICHTINGEN: 
020-6659393 

Bestellingen beneden f 100,00 worden verhoogd met f 5,00 verzendkosten. 
Remboursementen (betalen aan de postbode) worden altijd verhoogd 

metf 10,00 

TM 
SOFT 

Beukenweg 7 
1092 AX Amsterdam 
Tel: 020 - 6659393 
(bij het Onze Ueve Vrouwe 
Gasthuis en het Oosterpark) 

-



Eerste Hulp Bij Overleven 
Avonturiers, ruimtebonken , 
tijdreizigers en laser-kanon
niers, wie vinden er nu 
geen baat bij MCM's Eerste 
Hulp Bij Overleven? 
Geheime passwords, slim
me trucs, zelfs POKE's om 
vals te spelen, dat alles 
kunt u in deze rubriek le
zen. Maar, om de E.H.B.O. 
te kunnen schrijven moet 
de redacteur van dienst wel 
uw hulp hebben. Stuur in, 
die kaarten en verslagen 
van verre reizen door Com
puterland. 

E.H.B.O. is het laatste - of eerste -
toevluchtsoord voor diegenen onder 
ons die het ook allemaal niet meer we
ten. Bij E.H.B.O. kan men terecht voor 
informatie over adventure games, tips 
voor en over spellen én andere wetens
waardigheden. 
Uw tips zijn altijd welkom onder het 
motto: Helpt Uw Mede-computer
Mens! 

Op avontuur 

Regelmatig krijg ik brieven op mijn bu
reau waaruit een duidelijke teleurstel
ling blijkt bij de schrijver. Vol enthousi
asme begonnen aan een of ander adven
ture game raakt men al snel hopeloos 
verward of loopt volledig vast in een 
spel. De vertwijfeling is groot op zo'n 
moment en al snel wordt de pen - of 
meer bij de tijds, de tekstverwerker -
gegrepen om E.H.B.O. om hulp te vra
gen. Het merendeel der inzend(st)ers 
wijdt hun falen veelal aan het gespeelde 
adventure, terwijl echter bij een goed 
doorlezen van de brieven blijkt dat me
nigeen niet goed weet hoe een adventu-

SPEL-TIPS VOOR MSX EN 
MS-DOS 

re aan te pakken. Met name adventures 
zoals Ultima blijken grote problemen te 
geven. 
In het verleden heb ik al eens een aantal 
tips hiervoor gegeven maar gezien de 
hoeveelheid brieven de laatste tijd over 
het fenomeen adventures bij deze nog
maals een aantal basistips voor het spe
len van adventures, waarbij de nadruk 
ligt op adventures zoals Ultima etcete
ra. 

Een van de belangrijkste hulpmiddelen 
bij het spelen van een adventure is de 
handleiding. Vergis je niet in het belang 
van de bijgeleverde handleiding. Zeker 
bij spellen van Infocom - Zork etcete
ra, Origin Systems (Ultima serie, Times 
of Lare), Rainbird (The Pawn, Guild of 
thieves, Corruption) ofSierra On Line
Kings Quest, Manhunter - bevatten de 
bijgeleverde handleidingen onontbeer
lijke informatie. Met name Infocom, 
Rainbird en Origin Systems staan be
kend om de gigantische hoeveelheid we
tenswaardigheden welke te peuren val
len uit het papierwerk - overigens veel
al een aanzienlijke berg papier om door 
te worstelen - bij het adventure. Om 
goed van start te gaan dien je dan ook 
allereerst de handleiding zeer zorgvul
dig te lezen. Je hoeft geen samenvatting 
te maken, maar het is wel verstandig 
aantekeningen bij te houden, zodat je 
alle belangrijke zaken op een rijtje hebt. 
Onderschat de waarde van het verhaal, 
wat bijna altijd bij een adventure zit, 
niet! Hoewel dit verhaal veelal gebruikt 
wordt om een sfeer te creëren of om het 
adventure tegen een achtergrond te 
plaatsen, bevat het ook zeer vaak uiterst 
nuttige informatie om het adventure te 
kunnen spelen. De karakters/personae 
in het spel zullen je later dankbaar zijn. 

Groepen 

Bij spellen waarbij je eerst een groep 
moet samenstellen - zoals Ultima, 
Maniac Mansion, Beyond Zork - kun 
je het beste de aanbevelingen welke in 
de handleiding staan overnemen. Een 
groep bestaande uit zo verschillend mo
gelijke karakters geeft meer spelplezier 
en kan, afhankelijk van de opbouw van 
het adventure, leuke verrassingen tot 
gevolg hebben. Sommige adventures 
zijn op meerdere manieren uit te spelen, 
waarbij een en ander afhankelijk kan 
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zijn van de gebruikte personae. Een 
goed voorbeeld hiervan is Maniac Man-
sion. . 
Neem de tijd voor het samenstellen van 
je groep reisgenoten. Ga zorgvuldig te 
werk bij het uitkiezen van je personae en 
de samenstelling vanje groep. Maak, af
gaand op de informatie uit de handlei
ding, een lijst van de eigenschappen wel
ke je noodzakelijk vindt om te overle
ven. Kies vervolgens, uit de standaard 
karakters op de spel disk, die personae 
die het best aansluiten op je verlanglijst
je qua eigenschappen. 

De optie welke verschillende adventu
res bieden om je eigen persona van de 
grond af aan op te bouwen dient in eer
ste instantie niet gebruikt te worden. Je 
weet nog niet wat je in het spel te wach
ten staat en de neiging bestaat altijd om 
de personae té sterk te maken zodat je 
door het adventure heen walst. 
Persoonlijk ga ik ervan uit dat de pro
grammeurs de standaard karakters op 
de disk zodanig samengesteld hebben 
dat een balans ontstaat tussen spelers en 
spel. 
Probeer altijd de eerste keer met de 
standaard karakters een adventure te 
spelen. 

Nadat je het adventure uitgespeeld hebt 
kun je altijd nog een tweede keer begin
nen, maar nu met zelf samengestelde 
personae. Je kunt dan proberen een be
paald aspect van het adventure te bena
drukken, door de groep onevenwichtig 
samen te stellen. Probeer maar eens in 
een magische wereld te overleven door 
absoluut geen magiërs te gebruiken, 
maar uitsluitend in te spelen op de niet 
magische aspecten van het spel. Het zal 
veelal uitlopen op een ware afslachting, 
maar je kunt veel leren van dit soort 
proefjes, de logistiek en logica van het 
adventure kunnen op deze wijze (soms) 
goed tot uiting komen. En kennis hier
over kan van pas komen wanneer je een 
volgend adventure van dezelfde pro
grammeur(s) of software huis gaat spe
len. 

Filosofie 

De meeste programmeurs gaan toch uit 
van een aantal basisfilosofieën met be
trekking tot de adventures die ze schrij
ven. Je kunt bijna altijd bepaalde trekjes 



terugvinden en je mag hiervan best ge
bruik maken. Je bent dan ondertussen 
echter geen beginnend adventurer 
meer. 
Aan het begin van het spel zul je menig 
persona zien afslachten. Creëer indien 
mogelijk, gewoon een nieuw persona en 
ga door. Heb je meer dan de helft van je 
personae verloren, dan is het verstandig 
opnieuw te beginnen wanneer je geen 
personae aan de bestaande groep kunt 
toevoegen. 
Afhankelijk van het adventure en indien 
de opzet dit toelaat, dien je nieuwe per
sonae zoveel mogelijk ervaring etcetera 
op te laten doen voordat je het spel in
trekt. Blijf in de buurt van een stad of 
herberg - de 'inn' - of welke andere 
redelijk veilige plek totdat ze wapens, 
uitrusting, ervaring en eventueel hun 
magische krachten op een redelijk ni
veau hebben gebracht. 

In een aantal adventures zal deze taktiek 
niet werken, aangezien om ervaring op 
te doen of het aantal 'hitpoints' of je 
'strength' op te schroevenje juist wel het 
gevaar op moet zoeken. 
Maak een overzicht van alles wat je 
maar tegenkomt: personae, wapens, ge
bruiksvoorwerpen, spreuken, kundig
heden et cetera, etcetera. Houdt in ste
den bij wat alles kost, waar je de ver
schillende winkels kunt vinden, het kan 
zelfs nuttig zijn om bij te houden welke 
wachter je wel of niet omgekocht hebt 
en hoe groot dat bedrag geweest is. 
Buiten steden is het aan te raden bij te 
houden welke monsters je tegenkomt -
alhoewel vaak een opsomming hiervan 
in de handleiding gegeven wordt -, waar 
je ze tegenkwam, hoe je ze verslagen 
hebt (of wat juist niet werkte); kortom 
alles wat bij toekomstige ontmoetingen 
van nut zou kunnen zijn. 

Kaart bijhouden 

Uiterst belangrijk, en hier gaan vele be
ginners de fout in: maak een kaart. 
Breng alles wat je tegenkomt in kaart: 
steden, gebouwen, straten, marktplei
nen maar vooral kerkers ('dungeons') 
en doolhoven! Schrijf alles op wat iede
reen tegen je zegt, iedere mededeling 
die op wat voor manier dan ook gedaan 
wordt binnen het spel zoals aanplakbil
jetten, magische perkamenten en ver
geelde testamenten. Met alles wordt na
tuurlijk niet letterlijk alles bedoeld, ik ga 
ervan uit dat je zelf enigszins kunt be
oordelen wat wel of niet in aanmerking 
komt. Ga er wel van uit dat onbegrijpe
lijke mededelingen later wel eens van 

het grootste belang zouden kunnen blij
ken te zijn. 
Tot zover een aantal basistips. De vol
gende E.H.B.O. zal ik dit nog enigszins 
uitbreiden en proberen in te gaan op een 
aantal specifieke problemen. 

Verdedigen 

Het Cinemaware spel 'Defender of the 
Crown' is een zeldzaam mooi adventu
re. Op de Amiga beroemd geworden als 
het spel dat de standaard werd voor gra
fische kwaliteiten, is ook de MS-DOS 
versie niet te versmaden. De laatste tijd 
worden me steeds meer vragen gesteld 
over dit spel; het feit dat je dit grandio
ze adventure nu voor zo'n twintig gulden 
in j e bezit kunt krijgen zal hier ongetwij
feld grotendeels debet aan zijn. 
Defender of the Crown speelt zich af ten 
tijde van de legendarische Robin Hood. 
Doel van het spel is een eind te maken 
aan de oorlog tussen de Normandiërs en 
Angelsaksen, middel hiertoe is het on
der één vlag brengen van de verschillen
de graafschappen in Zuid Engeland. 

Defender of the Crown is niet gemakke
lijk, iets wat ondermeer veroorzaakt 
door een zekere mate van toeval welke 
in het spel aangebracht is. Een aantal 
gebeurtenissen vinden plaats op een 
'random' door de computer bepaald 
moment. Dit kan je plannen mooi door
kruisen maar helaas, het is niet anders. 
Een paar algemene tips kunnen wel ge
geven worden. 
Tijdens het spel kunnen de eigenschap
pen van de andere ridders in het spel 
wijzigen. Raadpleeg hun status op ge
zette tijden. 
Aan de troepenbewegingen van de te
genstanders kun j e een aantal dingen af
lezen. Het is belangrijk dat je weet waar 
de verschillende aanvalslegers zich be
vinden. Neemt iemand een nog niet eer
der bezet graafschap in, dan is het dui
delijk waar zijn aanvalsleger zich op dat 
moment bevindt. 
Het is een onzinnige opmerking maar 
het zal je gebeuren: laat nooit je eigen 
kasteel leeg achter. Niets belet een te
genstander dan om je kasteel in te ne
men. Het is verstandig om al vroeg je 
kasteel van extra versterkingen te voor
zien, zodat je j e bij een eventuele aanval 
tenminste behoorlijk kunt verdedigen. 

Nieuwe kastelen bouwen, bij voorkeur 
in strategisch belangrijke gebieden, zal 
ervoor zorgen dat jouw eigen kasteel 
niet zo snel ingenomen zal worden. Zo 
dient ook de hoeveelheid goudstukken 
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in kas beperkt gehouden te worden. 
Niet alleen loop je dan minder risico 
aangevallen te worden, maar het be
perkt ook de verlangde losprijs, mocht 
je tijdens een eigen offensief gevangen 
genomen worden. 

Tenslotte: een ieder die zich vestigt in 
een aan jouw kasteel grenzend gebied 
dient onverwijld en met gezwinde spoed 
verdreven te worden! 

Maze Of Galious 

In nummer 26 stonden een aantal codes 
voor Maze of Galious van Artemi Ok
kerse uit Den Helder. 
Deze codes werden zowel door mij als 
ongetwijfeld de trouwe lezers van de 
E.H.B.O. in dank afgenomen. 
Wie schetst mijn verbazing toen de eer
ste brief die ik in dit nieuwe jaar mocht 
ontvangen van Artemi afkomstig bleek 
te zijn. Fijntjes werd me medegedeeld 
dat de codes, zoals ze uiteindelijk gepu
bliceerd waren, nog verbeterd konden 
worden. 

Nu was me al door diverse redactionele 
medewerkers en -sters aan het verstand 
gepeuterd c.q. medegedeeld dat een 
brief publiceren welke ik rond maart 
1988 ontvangen had, niet bepaald ge
tuigt van alertheid en inspringen op de 
actualiteit (alsof deze rubriek het jour
naal van acht uur zou zijn). 
Dus vers van de pers en van onze MoG 
correspondent( e?) Artemi 'live' uit Den 
Helder de nieuwste codes voor MoG: 

OG26 UUKF URUF 423B 
UOMB IN3Q UR3F UR3F 
UYTP HIWI EOH3 9 

Zoals altijd word je nu verrast met de 
boodschap: 'My memory has been 
brought back' en prompt beschik je over 
24 voorwerpen, alle 6 wapens, 999 scho
ten, 550 munten en 40 sleutels. 
Popoion's kracht is level 6. 
De werelden 1, 2, 3 en 4 zijn uitgespeeld 
en sleutel voor wereld 5 is in je bezit. 

Bovendien had Artemi nog een andere 
tip. In sommige werelden zweven zo'n 
twintig cirkeltjes. Ga in deze velden op 
twee hoog staan - ik hoor het gebries 
uit hogere regionen alweer: jargon - en 
beidt uw tijd. 

Op een gegeven moment zullen de cir
keltjes samensmelten en een engeltje 
wordt zichtbaar. Grijp dit engeltje en 
ziedaar, je kracht wordt bijgevuld. 



Veld E.H.B.O. I J. Broeze W&R v. Leeuwen 

veld 2 babacfef babadfff iaiafkfk 
veld 3 bibiafdf abibfbnd adadaiao 
veld 4 ambaeogk aeaebabi bicaefhn 
veld 5 afadfafi afaebabj iakagdid 
veld 6 mbiaecid aiamfhgl babigojg 
veld 7 ahaehahl aibmcofc cidicnin 
veld 8 daiafeae baeaefjf aiadeifd 
veld 9 cajaempm iceabcne gbcagdoe 
veld 10 aebedhep bifabfhn bafaangn 

Passwords Kings Valley 11 

Van R. Schrijvers uit Nieuwe Wetering 
ontving ik de volgende MoG codes: 

UR27 PRIM UR4F 123N 
ULWB L90P WQ6H A9BX 
7YT4 CYWS SQ04 8 

En tenslotte uit onbekende bron (een 
volgekrabbeld briefje in de postbak) de 
volgende - en in mijn opinie de fraais
te: 

MAZE OFGA LIOU SSHR 
INES WORL DITE MSBA 
CKWO RLD1 0987 1 

Je merkt dat deze code uit woorden op
gebouwd is: Maze of Galious Shrines 
World Items Back World 109871. Die 
Konami jongens blijven me versteld 
doen staan. 

Kings Valley 2 

De nieuwste Konami Mega Rom is nog 
maar net uit en blijkt desondanks de ge
moederen al bezig te houden. 
Zowel ondergetekende als onze geach
te wiebelvrind hebben KVII nu uitge
speeld, 60 velden blijken met enige in
spanning toch best wel te doen zijn. 
Van KVII speler P. Sprengers (Haar
lem) ontving ik een aantal 'passwords' 
terwijl uit eigen bron enige andere 'pass
words' getoverd werden. 

Veld 

veld 5: 
veld 10: 
veld 15: 
veld 20: 
veld 47: 
veld 49: 
veld 51: 
veld 53: 

Password 

afadfafi 
aebedhep 
agbodpgd 
cbeabehf 
helpmode 
gamemode 
demomode 
kingmode 

De twee laatste 'passwords' geef ik aar
zelend, persoonlijk vind ik het al wat 
vroeg om nu al dit soort oplossingen te 
geven maar de vele vragen over het spel 
doen me zwichten. Beide gelden voor 
veld 1. 

Met 'tryagain' kan je, na Game Over, 
met F5 doorspelen. 'festival' maakt je 
onkwetsbaar, de vijanden doen je geen 
kwaad meer 

Tevreden? 

Extra! Extra! 

KVII kent trouwens nog meer verrassin
gen, zo ~jn er her en der verborgen vel
den te vinden. Voor zover mij nu bekend 
zijn er twee soorten verborgen velden, 
puzzle- en muziekvelden. 
Een muziekveld kunje bijvoorbeeld vin
den in niveau 7 en 53; puzzlevelden zijn 
aanwezig in niveau 35 en 52. Je vindt 
deze extra velden door op een bepaalde 
plek in het veld omhoog te springen: uit 
het niets duikt er dan een pyramide op 
die na nogmaals springen - of even 
wachten, net als bij Maze of Galious -
in een open deurtje verandert. 

Door in het puzzleveld de puzzle op te 
lossen krijg je extra levens; in het mu
ziekveld zie je een toetsenbord. Je kunt 
nu alle melodieën uit KVII ten gehore 
brengen. 

Het muziekveld in niveau zeven vind je 
als volgt. Niveau zeven bestaat uit twee 
schermen. Klim helemaal omhoog tot je 
bovenin scherm twee ter hoogte van de 
'Exit door' staat. Loop helemaal naar 
links, spring omhoog waardoor je de 
boor pakt. Ga naar links, val naar bene
den op de 'soul stone'. Gebruik de boor. 
Ga naar links en val omlaag. Je komt te
rug in scherm één van niveau zeven. 
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Rechts van je zie je een 'soul stone'. 
Loop naar links en spring omhoog, 
waardoor de pyramide verschijnt. 
Spring nogmaals en de pyramide veran
dert in een deur. Ga voor de deur staan 
en trek de joystick naar je toe. Je komt 
nu in het muziekveld terecht. Veel ple
zier! 

Iemand de andere extra velden al in 
kaart gebracht? 

Stop de persen! 

Om in de actualiteiten-stijl te blijven, tij
dens het uitwerken van de nieuwste post 
kwam ik een brief van Jan Broeze uit 
Nijverdal tegen over Kings Valley II. 
In een brief van Wilbert & Ronald van 
Leeuwen uit Egmond a/d Hoef worden 
zelfs de codes voor alle velden gegeven. 

Bij het uitproberen bleken al deze 'pass
words' te werken. Enigszins verbijsterd 
kwam ik uit deze ervaring tevoorschijn 
want wat blijkt? De 'passwords' van zo
welJan als Wilbert & Ronald zijn totaal 
anders dan de 'passwords' die ik zelf ge
vonden heb voor KVII maar alle, alhoe
wel totaal verschillende 'passwords' ge
ven hetzelfde resultaat!!! 

Hierbij een tabel met een vergelijking 
voor de eerste tien velden. 
Ook de 'passwords' welke andere lezers 
inzenden zijn totaal afwijkend. Nu weet 
ik niet hoe anderen aan hun 'passwords' 
komen, de mijne zijn door KVII zelf ge
geven. 
Heeft iemand een zinnig antwoord -
liefst in bewoordingen van minder dan 
drie syllaben zodat ook ik het begrijpen 
kan - op dit raadsel?? 

De Kaart 

In het verre en grijze verleden publi
ceerde ik al eens een deel van de kaart 
van Emerald Isle van Level 9. 
Toentertijd omvatte de kaart slechts het 
begin van het spel; nu kan - dankzij 
Laurens Rutten uit Amsterdam - een 
kaart gepubliceerd worden die, alhoe
wel niet compleet toch bijna 90 procent 
van het spel beschrijft. 

Zoals je ziet staan op diverse locaties cij
fers vermeld. In de volgende E.H.B.O 
een compleet overzicht van de beteke
nis van deze cijfers; helaas kan dit we
gens ruimtegebrek niet in deze afleve
ring. 

KVII ze!! 
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WordPerfect Executive 
Soms krijgen we onze test
software op vreemde manie
ren in handen. Zo is het hier 
besproken WP-Executive 
een tijdje terug door één 
van onze redactie-Ieden op 
een beurs gewonnen, bij 
een verloting. Op die beurs 
- de PCM-show - hadden 
we een standje schuin ach
ter de heren van WordPer
fect Europe. En dat hebben 
we geweten, want de me
neer die deze verlotingen 
regelde maakte me toch 
een onverteerbare herrie ... 
Vandaar dat we het winnen 
van dit pakketje maar als 
een soort pleister op de 
wonde beschouwden. En er 
natuurlijk meteen een be
spreking aan vastkoppel
den. 

EEN GEINTEGREERD 
PAKKET VOOR MS-DOS 

Executive is een mooi voorbeeld van een 
geïntegreerd pakket, een aantal uiteen
lopende programma's onder één noe
mer. Het wordt uitgebracht door de 
WordPerfect Corporation, het bedrijf 
dat ook de bekende tekstverwerker van 
die naam onder zijn hoede heeft. Het 
pakket omvat drie van de meest beken
de toepassingen: een tekstverwerker, 
een kaartenbak en een rekenblad. Daar
naast kent het nog een telefoonlijst, een 
agenda en een calculator. Alle onderde
len worden zo veel mogelijk gelijktijdig 
in het geheugen gehouden, waardoor 
het mogelijk is snel van het ene onder
deel naar het andere over te stappen en 
weer terug. Onder het schrijven van een 
rapport kan er een ingewikkelde bere
kening worden gemaakt, of de telefoon
lijst geraadpleegd worden. 

Opzoeken 

Anderzijds kan er onder het maken van 
een fmanciële analyse snel informatie 
over een bepaald product worden opge
zocht. Het is eveneens mogelijk tussen 
de programma's onderling gegevens uit 
te wisselen. Vaak kan dit rechtstreeks. 
Een of meer kaarten uit de kaartenbak 
zijn vrij eenvoudig naar een tekstdocu
ment te transporteren. Soms is een tus
senstadium, het 'prikbord', nodig. Op 
die manier wordt bijvoorbeeld een gra
fiek uit het rekenblad in een document 
opgenomen. 
Er is een overkoepelend programma 
dat de verschillende onderdelen coördi
neert en bijeenhoudt, de Shell. 

Agenda 

Executive heeft een agenda met zeer 
uitgebreide mogelijkheden. Deze agen
da valt steeds open op de dag van van
daag. Per dag is er een memo, een af
sprakenlijst en een actielijst bij te hou
den. Zo'n memo is een korte notitie die 
maximaal 255 tekens lang mag zijn. 
In de afsprakenlijst kan men al de af
spraken van die datum bijhouden. Ze 
worden automatisch op tijd gesorteerd. 
De afspraken mogen naar keuze met 
een 12-uurs- of met een 24-uursklok 
worden ingevoerd. Eventueel kan een 
bepaalde afspraak van een alarm wor
den voorzien. Enige tijd voor die af
spraak gaat er dan een signaal af dat -
instelbaar - enige keren herhaald 
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wordt. Zo'n alarm wordt altijd, als de 
computer aan staat, gegeven. Men moet 
dan wel achter de PC zitten, maar men 
hoeft niet noodzakelijkerwijs in Execu
tive zelf te zitten. 
Overlappende afspraken kunnen naar 
wens van een streepje in de marge wor
den voorzien. 

De agenda bevat ook een actielijst, voor 
zaken die hoognodig verricht moeten 
worden. Deze staat op dezelfde plaats 
als de afsprakenlijst, naast de kalender. 
Met de wissel-toets wisselt men van lijst. 
Bij het invoeren van nieuwe actiepunten 
wordt er om een prioriteit gevraagd. 
Deze bepaalt de volgorde waarin de lijst 
wordt afgebeeld. Een hele aardige optie 
hierbij is dat actiepunten gemarkeerd 
kunnen worden. Gemarkeerde punten 
die niet weer zijn gedemarkeerd, omdat 
ze nog niet zijn afgehandeld, worden au
tomatisch naar de volgende dag worden 
getransporteerd. 

Er is er een uitgebreid installatie-menu, 
waarin allerlei standaardwaarden ge
wijzigd kunnen worden. Zo kan het au
tomatisch transporteren ook uitgezet 
worden. De weergave van datum en tijd 
is op verschillende manieren te realise
ren, het aantal keren dat het alarm-sig
naal gegeven wordt is ook instelbaar. 
De agenda archiveert na standaard 35 
dagen alle oude memo's, afspraken en 
actiepunten in een apart bestand. Deze 
kunnen dan uit de agenda zelf geschrapt 
worden. 

De kalender is met verschillende toets
grepen snel te doorlopen: per dag, per 
week, per maand of per jaar. De kalen
der loopt van 1600 tot het jaar 9999. 
Voor de ondernemer met een vooruit
ziende blik. 

Rekenmachine 

De rekenmachine is een simulatie van 
een simpele zakcalculator op het 
scherm. Ideaal om er snel enkele een
voudige berekeningen mee te maken. 
De meest elementaire reken-functies 
hiervoor zijn aanwezig. 
Van de uitgevoerde bewerkingen kan 
verslag worden bijgehouden in een 'tel
strook'. Hierop kan men later de reeks 
getallen nog eens langslopen. Deze tel
strook kan ook uitgeprint worden. Voor 



ingewikkelde berekeningen met wis
kundige functies kan men niet op de re
kenmachine niet terecht. Hiervoor moet 
men naar het rekenblad overstappen. 

Kaartenbak 

In de kaartenbak kunnen er allerhande 
gegevens worden bijgehouden, zoals de 
producten die een firma voert. Voor een 
gewoon adressenbestand is de telefoon
lijst beter geschikt. 
Er zijn vier velden per record beschik
baar, te weten: onderwerp, omschrij
ving, datum, en opmerking. 
De ingevoerde gegevens kunnen op 
twee manieren gerepresenteerd wor
den. In de lijstweergave staat er steeds 
een aantal records onder elkaar, waar
bij er voor elk onderwerp één schermre
gel beschikbaar is. Hoewel dan niet alle 
informatie per kaart zichtbaar is, leent 
deze vorm zich het best om records te 
sorteren, te zoeken of te markeren. De 
velden kunnen verplaatst worden door 
simpelweg de veldnamen te wijzigen. 
De bestaande veldnamen kunnen ech
ter niet worden gewijzigd, althans niet in 
de kaartenbak zelf. 

Er wordt steeds automatisch op het eer
ste veld gesorteerd. Wil men op één van 
de andere velden sorteren, dan moet 
men dit eerst in eerste positie brengen. 
In de recordweergave is de layout steeds 
dezelfde; dan staat alle informatie van 
één kaart op het scherm. Records kun
nen geselecteerd worden door ze te 
markeren. Deze gemarkeerde records 
kunnen vervolgens bewaard worden als 
'samenvoeg' -bestand, dat dan in de 

• ~!IIl! II;fi~ml!l* 

mail-merge gebruikt kan worden om 
geselecteerde gezelschappen aan te 
schrijven. De brief in de tekstverwerker 
wordt dan aangevuld met die adres-ge
gevens. 

Een echte database is het kaartenbak
programma niet. Daarvoor is de veld
definitie te weinig flexibel. Er wordt 
standaard maar met één bestand ge
werkt. Vanuit het kaartenbak-program
ma zelf zijn geen andere bestanden op 
te roepen. 
Het is weliswaar mogelijk om er ver
schillende kaartenbakken op na te hou
den, maar welk bestand geladen moet 
worden, dient dan in het opstart-menu 
te worden ingesteld. 

Telefoonlijst 

De telefoonlijst is het eigenlijke adres
senbestand. Deze lijkt in de bediening 
en uiterlijk sterk op de kaartenbak. De 
volgende rubrieken kunnen ingevuld 
worden: naam, voornaam, bedrijf, 
adres, functie en aanhef, alsmede twee 
telefoonnummers, die van de zaak en 
het privé nummer. 
De informatie kan weer op twee manie
ren worden bekeken. In de lijstweerga
ve staan er steeds verschillende records 
onder elkaar. Hierbij zal vaak niet alle 
informatie te zien zijn, maar door de 
veldnamen te manipuleren kan men de 
record-indeling wijzigen. 
In de kaartweergave is wel weer alle in
formatie te zien. 

Ook in de telefoonlijst zijn records te 
markeren zodat men geselecteerde ge-

10'11-1 • 

zelschappen apart kan zetten. Sorteren 
doet men - net als in de kaartenbak -
door het sorteer-veld in de eerste posi
tie, links op het scherm, te plaatsen. 
Hoewel dit wel te wijzigen is, wordt ook 
in de telefoonlijst standaard met één be
stand gewerkt. 

Tekstverwerker 

De tekstverwerker - juister zou eigen
lijk zijn 'tekstbewerker' - is een klein 
broertje van het veel geprezen program
ma WordPerfect. Wie met WordPerfect 
bekend is, zal met de Executive-tekst
verwerker geen enkele moeite hebben. 
De meeste functies van WordPerfect 
zijn ook in dit programma opgenomen. 
Veel van de functies en toetscombina
ties zijn hetzelfde. Zo geeft FS de be
standenlijst, betekent Flopheffen en is 
F3 de hulptoets. 

Het is echter wel een gestripte versie, de 
mogelijkheden zijn minder uitgebreid. 
Zo kan er maar met één document tege
lijk worden gewerkt, kunnen er geen 
voetnoten gezet worden en zijn er min
der opmaak-codes beschikbaar. Sub
en superscript zijn er bijvoorbeeld niet 
bij. 
Gelukkig is de uitgebreide spellings
checker - ideaal voor iedereen die wat 
te schrijven heeft - wel aanwezig. 
Men moet het daarentegen weer doen 
zonder de automatische afbreek-routi
ne, de synoniemen-lijst of de automati
sche backup. 

Voor de meeste gebruikers zal deze 
tekstverwerker ruim voldoende zijn. 
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ScheMa uoor jaarlijkse hypotheeklasten 

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

Geleend bedrag: i8l.IUlB,BB 
!B,99 Rente perc.: 9,SBY. 

Looptijd: 3B !B,BS 

Te betalenlMnd: ;/'681.09 

Ja::ar Aflossing Rente HoofdsoM 
Aflossing B. 

Rente 

B i8l.BBO,BB 
1 i499 , 48 &'7.S73,S2 i8B.SBO.S2 
2 iS49,BS i7.S24.0S &'79.951,47 

i8.173,1B 
i8.173.1B 
;/'8.173,1B 
;/'8.173,10 

3 fSB3,S4 &'7.569,56 &'79.347.93 
4 ;/'S63, 44 i7.S09,66 WBtl:Wl!:lil(jl:1 

D21=bedrag/(DE9J~(A21*12»*(rE9J~(A21*12)-rE1BJ)/(1-rE10]) Valuta 

Het rekenblad 

Een tekst uit Executive kan eventueel 
verder bewerkt worden in WordPerfect 
zelf, een document uit Executive is ge
heel compatibel met WP. Omgekeerd 
zal dit niet voor honderd procent luk
ken. Sommige van de opmaak-codes 
zullen immers niet uitgevoerd kunnen 
worden. 

Met de functie 'samenvoegen' kunnen 
'gepersonaliseerde documenten' gefa
briceerd worden. Deze faciliteit staat 
beter bekend als 'mailing' of 'mail-mer
ge'. Hiermee kunnen gegevens uit de 
kaartenbak- en telefoonlijst-bestanden 
in een tekst document worden afge
drukt. Een standaardbrief krijgt zo een 
persoonlijk tintje. 

Rekenblad 

In het rekenblad kunnen ingewikkelde 
berekeningen - maar natuurlijk ook 
simpele sommetjes - worden gemaakt, 
waarbij de gegevens in tabelvorm gepre
senteerd worden. Zo'n werkblad is op
gebouwd uit rijen en kolommen. 
De kolommen worden aangegeven door 
een letter of lettercombinatie, de rijen 
door een getal. De cellen van het reken
blad worden aangeduid door een rij
nummer en een kolomletter Iedere cel 
kan naar keuze een getal, een stukje 
tekst of een formule bevatten. Het re
kenblad bezit een groot aantal reeds in
gebouwde formules, waaronder veel ge
bruikte financiële functies. 

aantal periodes om een bepaalde eind
waarde te bereiken. Er zijn ook reken
kundige functies - zoals som en gemid
delde - en goniometrische functies als 
sinus en cosinus beschikbaar. Formules 
mogen ook voorwaardelijk uitgevoerd 
worden, afhankelijk van de waarde in 
een of meer andere cellen. 

Blokken uit het werkblad zijn eenvoudig 
te verplaatsen of te copiëren. De in de 
formules gebruikte celreferenties wor
den daarbij automatisch voor hun nieu
we positie aangepast. Met de naampoin
ter is snel naar een bepaald blok te ver
wijzen, zodat men niet hoeft de 
onthouden waar dat blok precies staat. 
Daarnaast kent het programma nog en
kele speciale zoekfuncties die het wer
ken binnen een uitgebreid rekenblad 
kunnen veraangenamen. 

Blokken uit het rekenblad zijn grafisch 
als staaf-diagrammen af te beelden. Ze 
kunnen voorzien worden van een legen-

.,rn:l:l:r:mw4:i43'1+'ij 

Executiue PrograMMa·s 

A - Agenda 

* R - RekenMachine 

K - Kaartenbak 

L - Telefoonlijst 

* lol - Rekenblad 

T - Tekstuerwerker 

F3 = Help (C) Copyright 1987 

da en tekst. De mogelijkheden zijn ech
ter niet zo heel uitgebreid. Er kan maar 
één grafiek tegelijk in het geheugen wor
den gehouden. Een andere presentatie 
- als lijn-grafiek of taartpunt-diagram 
- is niet mogelijk. De grafieken kunnen 
als tekstbestand worden opgeslagen, 
waardoor ze later over te nemen zijn in 
een tekstdocument. 

Shell 

De Shell is het master-programma 
waarbinnen alle andere programma's 
draaien. Vanuit deze Shell kan een be
paald onderdeel worden aangeroepen. 
In een installatie-menu wordt geregeld 
welke programma's wel en welke niet 
meegenomen worden als Executive 
wordt opgestart. Hoeveel van de onder
delen gelijktijdig aanwezig kunnen zijn 
hangt afvan de hoeveelheid werkgeheu
gen van de PC en het beslag dat eventu
ele 'memory resident' programma's op 
dat geheugen leggen. 
De ruimte die de verschillende pro
gramma's krijgen toegewezen is in het 
installatie-menu te wijzigen. In dit 
menu zijn ook andere start opties als 
standaard werk-directories op te geven. 
De werkbestanden uit bijvoorbeeld de 
tekstverwerker hoeven dan niet meer in 
dezelfde directory als de programma's 
te staan. De geheugenkaart-optie laat 
zien hoe het geheugen gebruikt wordt. 
Vanuit de Shell kan er verder even uit
gestapt worden naar DOS, terwijl er ook 
enkele fûe-commando's - en het op
vragen van directories - in de Shell af
gehandeld worden. 
Via het prikbord kunnen gegevens uit
gewisseld worden die niet rechtstreeks 
tussen de onderdelen overgezet kunnen 
worden. 

I~IWI!I:!:·,""B!J· 

DOS-COMMando 

H - Kopieer bestand 

J - Verwijder bestand 

N - DOS-coMMando 

I - Inhoudsopgaue directory 

H - HernoeM best::and 

WordPerfect Corporation 

Een greep uit de mogelijkheden: 
bet( aling) berekent het afbetaalde be
drag op een lening, c(onstante) w(aar
de) berekent het bedrag dat men zou 
moeten investeren om een eindop
brengst te realiseren en rente berekent 
het rentepercentage over een gegeven 

1 DOS; 2 Prikbord; 3 Nieuwe Dir; 4 Inst::allatie; 5 Geheuoenk::a::art: CF7 = Einde) 

Het shell-menu 
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Macro's 

Met de Alt-macro's is van het ene naar 
het andere onderdeel te springen. Ze 
zijn aan te roepen door een combinatie 
van de Alt- en een lettertoets. 
Deze macro's kunnen tevens dienen om 
gegevens uit andere onderdelen in een 
document binnen te halen. Zo is het hui
dige record in de kaartenbak bijvoor
beeld door een simpele Alt/g op te ha
len. 
Er is al een groot aantal van deze ma
cro's aanwezig, maar er ook kunnen 
nieuwe macro's worden aangemaakt 
voor het geval men andere programma's 
binnen de Shell brengt. 

Documentatie 

De documentatie is prima verzorgd. In 
de doos zitten drie fraaie boekwerkjes, 
die tezamen 234 bladzijden tellen. 
Er is een boekje dat uitleg geeft bij het 
installeren van de verschillende onder
delen in Executive. Het installeren 
wordt voor verschillende configuraties 
- 5.25 of 3.5 inch drives, al of niet met 
harde schijf - uitvoerig beschreven. 

Bij dit installeren kan - of eigenlijk: 
moet, als men alle faciliteiten wil kun
nen gebruiken - ook opgegeven wor
den met welk type printer men gaat wer
ken. Er is keus uit een groot aantal ma
trix- en laserprinters. Bovendien kan de 
ASCII-teken tabel aangepast worden 
voor die codes die uw printer niet kent, 
maar dat is zeker geen eenvoudige klus. 

In het boekje Lessen wordt men aan de 
hand genomen en worden enkele veel 
voorkomende bewerkingen uitgevoerd. 
Het Naslag-werkje tenslotte geeft alfa
betisch uitleg over verschillende onder
werpen. Voor verschillende typen toet
senbord zijn er verschillende sjablonen 
die de 38 mogelijke functietoets-combi
naties aangeven. Rest nog te vermelden 
dat alles geheel in het Nederlands is. 

WP-junior 

Mogelijk is dit ook het moment om een 
ander product van WordPerfect Euro
pe even aan te stippen: WP Junior. Dit 
is exact dezelfde tekstverwerker als we 
in het WP Executive pakket aantroffen, 
maar dan zonder de Shell en de verdere 
programma's. 
Voor een bodemprijs krijgt men zo een 
stuk kwaliteits-software in handen, 
compleet met telefonische ondersteu
ning. 

PrograMMa-inforMatie 

Henuletter 

Henubeschrijuing 

PrograMManaaM 

Standaard directory 

Prikbord bestandsnaaM: 

T 

Tekstuerwerker 

wp.exe 

wp\werk 

EVR MakronaaM: EVRT.SHH 

Startopties 11'1-49 

Vraag OM startopties? NEE 

DOS COMMando of batch-bestand? NEE 

RutOM. starten als shell start?: ![I 

Geef .J. als dit prograMMa Met shell werkt en u wilt dat 
het in het geheugen word geladen bij opstarten uan shell. 

F7=Einde F3=HelD 

Het installatie menu 

Conclusie 

Executive is een veelzijdig en goed 
doordacht pakket, al kan er hier en daar 
nog wat bijgeslepen worden. Het is toe
gesneden op puur zakelijk gebruik, want 
om de privé-agenda in de computer te 
stoppen is nu eenmaal wat onhandig. 
Het is in de eerste plaats bedoeld voor 
de ondernemer of de vertegenwoordi
ger, maar men zou er natuurlijk ook de 
leden-administratie van de club mee 
kunnen verzorgen, waarbij het spread
sheet, het rekenblad, goede diensten 
voor de penningmeester zou kunnen be
wijzen. 

Moeilijk in het gebruik is WP-Executi
ve niet, maar het aantal mogelijkheden 
is groot. Het kost enige tijd om alle 'ins' 
en 'outs' te leren kennen en alle moge
lijkheden optimaal te benutten. De be
diening loopt geheel via keuzemenu's en 
de functietoetsen. Die keuzes staan we
liswaar steeds op het scherm, toch had
den we hier liever pull-down of pop-up 
menu's gezien met de 'inverse video'
balkjes gezien. Dat werkt ons inziens net 
even iets prettiger, maar dat is deels ook 
persoonlijke smaak. 
De toetscombinaties zijn gelukkig voor 
alle programma's zoveel mogelijk gelijk 
gehouden. 'Zoeken' zit bijvoorbeeld 
voor alle onderdelen onder de F2-toets. 

De afzonderlijke programma's zijn ook 
op zich ruim voldoende. De agenda is 
werkelijk heel fraai. De tekstverwerker 
is prima, maar natuurlijk niet zo krach
tig als WordPerfect zelf. Wie niet echt 
de volle kracht van WP nodig heeft, kan 
het met Executive wat goedkoper doen. 
De kaartenbak en de telefoonlijst zijn 
misschien wat eenvoudig, maar goed 
bruikbaar. 
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Ook de spreadsheet is goed werkbaar. 
Het aantal ingebouwde functies is zelfs 
opvallend groot. De grafieken zijn ech
ter wat simpel. Ze kunnen enkel als 
twee-dimensionaal staafdiagram wor
den afgebeeld en zijn niet erg fijn van re
solutie. 

Een communicatie-programma, dat in 
dit pakket niet zou hebben misstaan, 
ontbreekt nog. Iets moois als een 'auto
dial' vanuit de telefoonlijst is dus voor
alsnog niet mogelijk. Er is overigens wel 
ruimte om een communicatie-program
ma te installeren. 

Het pakket heeft minimaal 512Kb aan 
werkgeheugen nodig en, als uw compu
ter geen harddisk heeft, twee diskdrives 
van 360K of één diskdrive van noK. 
Kopers - en zij die het tijdens een ver
loting winnen ook - krijgen een regis
tratie-nummer toegewezen, waarmee 
ze aansprak kunnen maken op telefoni
sche ondersteuning van de Support-af
deling. 
Dat laatste is vooral voor de professio
nele gebruiker zeer belangrijk, aange
zien anders de meest simpele proble
men een zee van tijd - en dus geld -
kunnen kosten. 

WordPerfect Executive 
Prijs: f 810 inclusief BTW; 
675 ex BTW. 

WordPerfect Junior, 
f 410 incl. BTW; 
f 350 ex. BTW. 

Verdere informatie: 
WordPerfect Europe 
Tel.: 010-4070100 

AL 



Paasdatum 
We hadden onze lezers na
tuurlijk kunnen vragen om ter 
gelegenheid van Pasen be
schilderde eieren te pro
grammeren, maar op dat 
idee kwamen we veel te laat. 
Spontaan ontvingen we ech
ter iets heel anders: een pro
grammaatje dat voor elk ge
wenst jaar, of een reeks van 
jaren, de Paasdatum bere
kent. Klein en doeltreffend. 

REKENKUNSTJE OP MSX1, 
MSX2 EN PC 

10 REM PASEN 

Des te leuker omdat Wim Chalmet -
de inzender - er de nodige uitleg over 
paas data bijleverde, waarvan hier een 
synthese: Volgens Wim zou iedereen 
moeten weten, dat Pasen vaJt op de eer
ste zondag na de eerste volle maan na 21 
maart. Een kleine steekproef op de re
dactie leerde ons dat bijna niemand dat 
precies weet. Maar nu weten we het al
lemaal wel. Uit deze wijze van bepalen 
volgt dat Pasen op zijn vroegst op 22 
maart kan vallen, en uiterlijk op 25 april. 
En voor het rekenen, ja juist, daar heb
ben we de computer voor. 

Tabelletjes 

Wim's versie stuurde een tabelletje van 
de paasdata meteen naar de printer. 
Ten bate van de niet printer bezitters 
hebben wij daar even een keuze-optie 
van gemaakt. Nu krijgt u dus in ieder ge
val een tabel op het scherm, en eventu
eel ook één op de printer. Zolangje niet 
voor 1583 gaat is dat alles. Simpel en 
duidelijk. 
Maar - alweer volgens Wim Chalmet 
- in dat jaar werd onze huidige kalen
der ingevoerd. Voor die tijd werden de 
jaren afgemeten in de zogenaamde J uli
aanse kalender. Die werd eertijds door 
Julius Caesar ingevoerd. Deze kalender 
kende nog geen schrikkelj aren, zodat hij 
heel langzaam voorliep op de seizoenen. 
Wim heeft de rekenmethode zodanig 
aangepast, dat we nu kunnen berekenen 
wanneer de kindertjes in 1400 paasva
kantie hadden, volgens hun eigen jaar
telling! In de tabel met data wordt dit 
onderscheid tot uitdrukking gebracht 
door een J achter data die op zijn Juli-

20 REM MSX-MS/DOS Computer Magazine 
30 REM ingezonden door Wim Chalmet, 
40 REM Zelzate, Belgie 
50 REM 
60 ClS: SCREEN 0: COlOR 15,4,4: KEY OFF: PR=0 
70 PRINT 
80 PRINT SPC(7); 11#################################11 
90 PRINT SPC(7); 11### BEREKENING PAASDATUM ###11 
100 PRINT SPC(7); 11### ###11 
110 PRINT SPC(7); 11### DOOR ###11 
120 PRINT SPC(7); 11### WIM CHAlMET ###11 
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aans zijn berekend. Wim merkt daarbij 
nog op dat door die vaste jaartelling pa
sen om de 532 jaar op dezelfde datum 
valt. Wij geloven hem in deze op zijn 
woord, en hebben dat dan ook niet ge
controleerd. 

Programmering 

De MSX-versie die wij ontvingen werk
te natuurlijk uitstekend. En - zoals 
Wim al suggereerde - het programma 
was makkelijk over te zetten op PC. 
Hoewel, we willen u de paar kleine ad
dertjes die we alweer tegen kwamen niet 
onthouden: 
Om te beginnen werd de splitsing tussen 
voor en na 1583 binnen een FOR. .. 
NEXT lus uitgevoerd. Als gevolg daar
van kwamen er in de regelsequentie 
achtereenvolgens één FOR en twee 
NEXT's voor. GW-Basic straft dat af 
met een 'NEXT without FOR'. En uw 
redactie was zo goed niet of paste het 
even aan. 
Een andere flauwe grap was het feit dat 
GW-Basic een gespatieerde MOD
functie eist - zie regel 250, waar MSX
Basic geen enkel probleem heeft met 
aan elkaar geschreven functies. Maar 
goed, aan alles komt een eind. Behalve 
aan deze Paaskalender. Rekent u maar 
even uit wanneer in het jaar 10011 de 
klokken naar Rome zullen vertrekken. 
En voor wie dat laatste niet helemaal be
grijpt: in Belgie en Frankrijk is een deel 
van de paas-folklore het geloof dat in de 
Paasnacht de kerkklokken inderdaad 
allemaal naar Rome vliegen, alwaar ze 
de paaseieren ophalen. Dat is weer iets 
anders dan Sinterklaas ... 

0 , 350 
01 55 o 143 o 391 
o 380 

45 509 
73 633 

178 634 
103 159 
52 996 
65 409 

123 427 



130 PRINT SPC(7): "#################################" 
140 PRINT: PRINT: PRINT 
150 INPUT" Geef de begindatum ":V 
160 INPUT" Geef de einddatum ":W 
170 INPUT" uitvoer ook naar de printer ": A$ 
180 IF A$="" OR INSTR(IJjNn",A$)=0 THEN GOTO 170 
190 IF INSTR(IJj",A$) THEN PR=l 
200 CLS 
210 PRINT TAB(7); 11 JAAR 11 ; TAB (17) ; "MAAND" ;TAB(27); "DAG" 
220 FOR S=l TO 37: PRINT "_";: NEXT S: PRINT 1111: PRINT 1111: RG=2 
230 IF PR=l THEN GOSUB 610 
240 IF V<1583 THEN GOTO 470 
250 FOR X=V TO W 
260 IF RG r.m 21=0 TH EN PRINT "druk een toets voor meer": D$=INPUT$(1) 
270 A=INT((X/19-INT(X/19))*19+.001) 
280 B=INT (X/100) 
290 C=INT((X/100-B)*100+.001) 
300 D=INT(B/4) 
310 E=INT((B/4-D)*4+.001) 
320 F=INT((B+8)/25) 
330 G=INT((B-F+1)/3) 
340 H=INT(((19*A+B-D-G+15)/30-INT((19*A+B-D-G+15)/30))*30+.001) 
350 I=INT(C/4) 
360 K=INT((C/4-I)*4+.001) 
370 L=INT(((32+2*E+2*I-H-K)/7-INT((32+2*E+2*I-H-K)/7))*7+.001) 
380 M=INT((A+11*H+22*M)/451) 
390 N=INT((H+L-7*M+114)/31) 
400 P=INT(((H+L-7*M+114)/31-N)*31+.001) 
410 IF N=3 THEN MA$="MAART" EL SE MA$="APRIL" 
420 R=P+1 
430 PRINT TAB(6):X:TAB(17):MA$:TAB(26):R: RG=RG+1 
440 IF PR=l TH EN GOSUB 640 
450 NEXT X 
460 END 
470 FOR X=V TO W 
480 A=INT((X/4-INT(X/4))*4+.001) 
490 B=INT((X/7-INT(X/7))*7+.001) 
500 C=INT((X/19-INT(X/19))*19+.001) 
510 D=INT(((19*C+15)/30-INT((19*C+15)/30))*30+.001) 
520 E=INT(((2*A+4*B-D+34)/7-INT((2*A+4*B-D+34)/7))*7+.001) 
530 F=INT((D+E+114)/31) 
540 G=INT(((D+E+114)/31-INT((D+E+114)/31))*31+.001) 
550 IF F=3 THEN MA$="MAARP ELSE MA$="APRIL" 
560 H=G+1 
570 PRINT TAB(6) ;X;TAB(17) ;MA$; TAB(26) ;H;TAB(33); liJ 11 : RG=RG+ 1 
580 IF PR=l THEN GOSUB 660 
590 IF X=1582 THEN V=1583: GOTO 250 
600 NEXT X 
610 LPRINT TAB(7);IJAARI;TAB(20):IMAAND":TAB(35);IDAG" 
620 FOR S=l TO 47: LPRINT "_":: NEXT S: LPRINT 1111: LPRINT 1111 

630 RETURN 
640 LPRINT TAB(6);X;TAB(20);MA$;TAB(34);R 
650 RETURN 
660 LPRINT TAB(6);X;TAB(20):MA$;TAB(34);H;TAB(40);IJ" 
670 RETURN 

*** TOTAAL-CHECKSUM (alleen voor PC): 31401 *** 
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149 1; 397 

4 924 
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23 I 55 

I 78 : 294 
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i 158 '822 
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72 288 
119 351 
204 20 
150 438 
35 75 

106 1690 
185 721 
186 890 
76 ' 772 
23 975 

224 1296 
150 246 
188 i 20 
72

1
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74 938 
56 288 
81 897 

165 573 
96 136 

179 835 
98 682 
1 505 

139 219 
198 38 
26 226 

202 42 
7 1671 

206 46 
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Een reset-bestendige RAMdisk voor MSX2 
De combinatie MSX2 en 
RAMdisk is aloud. Bij de in
troductie van MSX2 werd de 
ingebouwde RAMdisk ge
noemd als één van de nieu
we, grote voordelen van 
MSX2 geroemd. 
Helaas bleek de grootte van 
de RAMdisk tegen te vallen 
- slechts 32Kb bij sommige 
machines - en de snelheid 
al helemaal: een gewone 
diskdrive was vaak nog snel:" 
Ier dan de veelgeprezen 
RAMdisk. 

RIANTE RAMDISK VOOR 
MSX2 

PaulteBokkel- voor de trouwe MCM
lezers geen onbekende - dacht het be
ter te kunnen. En gelukkig maar: hij k6n 
het beter. Ziehier zijn nieuwste product: 
een RAMdisk programma voor MSX2's 
met een memory-mapper. En niet zo
maar een RAMdisk ... Het meest opval
lende extraatje is, dat deze RAMdisk 
een reset overleeft; de inhoud van de 
RAMdisk blijft bewaard als er op de re
set-knop gedrukt wordt. Ook de capaci
teit mag er wezen: de RAMdisk benut 
het hele beschikbare geheugen van de 
memory-mapper, op 75Kb na. Daar
naast kan, indien gewenst, het video-ge
heugen - minus 16Kb - benut worden. 
Dit levert op de meeste computers met 
128Kb Video-RAM nog eens 112Kb op. 
MSX2-computers met een 128Kb me
mory mapper en 128Kb VRAM kunnen 
op die manier een RAMdisk van 165Kb 
gebruiken, of 53Kb als het VRAM niet 
benut wordt. Tenslotte kan de RAM
disk tussendoor aangepast worden door 
hem zogenaamd te formatteren - maar 
daarover zometeen meer. 

Geheugen-schijf 

Allereerst: wat is een RAM disk nu ei
genlijk? Het idee erachter is, om de ge
bruiker een extra disk te bieden die tien
tallen malen sneller is dan een gewone 
diskdrive. Deze 'nieuwe' disk maakt ge
bruik van het geheugen, vandaar de 
naam. In het gebruik is er geen verschil 
tussen een normale diskdrive en een 
RAMdisk. De RAMdisk is weliswaar 
veel sneller, maar ook kwetsbaarder. 
Als de stroom uitvalt verliest geheugen 
immers zijn inhoud en een RAMdisks 
zijn bestanden. Een gewone diskdrive is 
dus veiliger, maar langzamer. 
De RAMdisk is voor het overige ge
woon bruikbaar als een normale disk
drive: hij krijgt ook een drive-letter. Dit 
is altijd de letter die volgt op de laatste 
bestaande drive: op een MSX2 met één 
diskdrive wordt dat dus C, want A en B 
zijn gereserveerd voor de floppy-drives. 
Als er opgestart is met de control-toets 
ingedrukt, wordt de RAMdisk B, enzo
voort. Een Basic-programma kan weg
geschreven worden naar de RAMdisk 
met: 
SAVE "C:TEST" 
Op dezelfde manier kunnen er ook be
standen op geopend worden, bijvoor
beeld met: 
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OPEN "C:DATA" AS #1 
Alle normale Basic-commando's kun
nen op deze manier zonder enig pro
bleem gebruik maken van de RAMdisk. 
Zelfs onder MSX-DOS is de RAMdisk 
te gebruiken als een normale drive. 
Na:C: 
wordt de RAMdisk bijvoorbeeld de 
'huidige drive'. Bedenk wel steeds, dat 
de RAMdisk onherroepelijk verloren is 
als de computer uitgeschakeld wordt. 
RAMdisks zijn ideaal voor het tussen
tijds opslaan van bestanden - maar als 
die bewaard moeten blijven, moeten ze 
uiteindelijk toch ééns naar een gewone 
diskette gecopieerd worden. 

ML, natuurlijk 

Zoals te verwachten viel is de RAMdisk 
helemaal in machinetaal geschreven. 
Het programma is maar twee kilobyte 
groot - hetgeen veel zegt over de kwa
liteit van de programmeur - en bestaat 
in wezen uit één enkel bestand: RAM
DISK.BIN. De RAMdisk moet worden 
geïnstalleerd door dit bestand in te la
den en uit te voeren met: 

BLOAD"RAMDISK.BIN",R 

Dit kan natuurlijk ook vanuit een pro
gramma, maar het installeren van de 
RAMdisk heeft als bijverschijnsel, dat 
het aanwezige Basic-programma uit het 
geheugen gewist wordt. Hier komen we 
nog op terug. 
Het RAMdisk-programma onderzoekt 
nu of het wel op een MSX2 draait en of 
er inderdaad een memory-mapper aan
wezig is. Als dit allemaal in orde bevon
den is, wordt getest hoeveel geheugen 
de memory-mapper heeft. Direct na het 
installeren van de RAMdisk verschijnt 
er een korte copyright-boodschap, 
waarin de disk-letter en de hoeveelheid 
gevonden geheugen worden getoond. 
De hoeveelheid geheugen wordt afge
drukt als een hexadecimaal aantal pagi
na's van elk 16Kb. Op een 128Kb memo
ry-mapper zal de RAMdisk dus '08 pa
ges' melden; een 256Kb mapper heeft 
'10 pages'. 

Instellingen 

Het intikken van de RAMdisk is nogal 
wat werk, maar het loont de moeite. Het 
programma RAMDSK - aangemaakt 



met ons eigen DATMAK - legt het be
stand RAMDISKBIN op diskette aan. 
Als RAMDSK éénmaal foutloos ge
draaid heeft, staat de informatie veilig 
op diskette. 
Dan is er nog een tweede programma: 
RDINST, van Ram Disk INSTallatie. 
Dit dient om de RAMdisk aan te passen 
aan de wensen van de gebruiker. 
RDINST leest RAMDISKBIN in van 
diskette, stelt de gebruiker dan drie vra
gen, die elk met een J of een N beant
woord moeten worden. Hierna wordt 
RAMDISKBIN weer weggeschreven 
naar schijf. 
De eerste vraag is: 'Naar DOS na initi
alisatie?' Na de BLOAD-opdracht, 
waarmee de RAM disk geïnstalleerd 
wordt, wordt het huidige Basic-pro
gramma altijd gewist. Nu kan de RAM
disk automatisch MSX-DOS opstarten, 
of gewoon in Basic blijven. Voor het au
tomatische doorstart en moet de eerste 
vraag met J beantwoord worden. Dit 
doorstarten werkt overigens alleen, als 
MSX-DOS ook werkelijk op de disket
te staat. 
Dan volgt de vraag 'Formatteren bij ini
tialiseren?' De RAMdisk kan naar keu
ze al dan niet bij elke reset geformat
teerd - en dus gewist! - worden. Na 
het antwoord J worden alle bestanden 
van de RAMdisk bij elke reset automa
tisch gewist. 
Het ligt voor de hand om deze vraag met 
een N te beantwoorden, zodat de RAM
disk zijn informatie bij de reset juist 
vasthoudt. Per slot van rekening is een 
kleine moeite om de RAMdisk te legen 
door hem even te formatteren - zie 
hieronder. 

De laatste vraag luidt: 'VRAM gebrui
ken?'. Zoals reeds gezegd gebruikt de 
RAMdisk geheugen van de memory
mapper en eventueel van het VRAM. 
Als het VRAM gebruikt wordt houdt dit 
wel in, dat de scherm-types vier en ho
ger taboe zijn: overschakelen naar één 
van deze scherm-types verminkt de 
RAM disk. Wie van plan is in een 
scherm-type hoger dan drie te gaan wer
ken antwoordt hier dus N; alle anderen 
geven een J en krijgen daarmee 112Kb 
extra ruimte op hun RAM disk. 

Formatteren 

Met RDINST worden de standaard-in
stellingen dus vastgelegd in RAM
DISKBIN zelf. Maar het is ook moge
lijk deze te wijzigen terwijl de RAMdisk 
al geïnstalleerd is. Als geprobeerd 
wordt de RAMdisk te formatteren -

hetzij met FORMAT vanuit MSX-DOS 
of met CALL FORMAT vanuit Basic -
dan verschijnt er een keuze-menuutje 
met drie opties: 

1. J ust format 
2. VRAM use (now ON) 
3. FORMAT change (now OFF) 

De gebruiker moet nu een keuze maken, 
of hij kan afbreken met control-C of 
control-STOP. Ongeacht de keuze ver
schijnt er altijd 'Strike a key when rea
dy' en na een toets druk verschijnt de 
boodschap 'Format complete'. Bij keu
ze 3 heeft deze boodschap in feite geen 
betekenis: het is een standaard-melding 
van MSX-DOS. 
Keuze 1 formatteert de RAMdisk. Dit 
duurt een fractie van een seconde: de 
RAMdisk is nu leeg. 

Keuze 2 schakelt het gebruik van het 
VRAM aan en uit. De huidige situatie is 
te zien in het menu: in het bovenstaan
de geval wordt het VRAM nu wél ge
bruikt en na keuze 2 niet meer. Let op: 
de RAMdisk wordt bij deze optie met
een opnieuw geformatteerd en alle be
standen worden verwijderd. Hierna is 
de RAMdisk dus vergroot of verkleind. 
Optie 3 is de enige, waarbij de inhoud 
van de RAMdisk intact blijft. Hiermee 
wordt het automatisch formatteren na 
een reset in- en weer uitgeschakeld. 
Deze opties zijn tijdelijk; als de veran
deringen in de instellingen defInitief 
aangebracht moeten worden, moet dat 
met RDINST gedaan worden. 

Automatisch opstarten 

De lastigste klus is dus het invoeren van 
de RAMDSK-listing. Als die helemaal 
in orde is, hoeft dit programma maar 
éénmaal uitgevoerd te worden, waarbij 
het bestand RAMDISKBIN aange
maakt wordt. Nu kan de RAMdisk nog 
met RD INST aangepast worden. Dit 
programma leest RAMDISKBIN in 
van diskette en past het bestand aan. In
stalleren van de RAMdisk gaat nu met 
het genoemde BLOAD-commando. 

Het aanmaken van de RAMdisk kan 
ook automatisch gebeuren. Hiervoor 
moet er een Basic-programma met de 
naam AUTOEJCEC.BAS aangemaakt 
worden, waarin de laatste regel de 
BLOAD-instructie bevat. Na het inla
den van de RAMdisk is AUTO
EXEC.BAS uit het geheugen gewist, zo
dat het van de instelling van de RAM
disk afhangt of er nu doorgestart wordt 
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naar MSX-DOS, of dat Basic normaal 
opgestart wordt. 
Vanuit MSX-DOS kan de RAMdisk op 
een soortgelijke manier automatisch 
aangemaakt worden. De zelf-startende 
batch-file AUTOEXEC.BAT moet dan 
weer als laatste opdracht de regel: 

BASIC AUTOEXEC.BAS 

bevatten, waarbij AUTOEXEC.BAS 
weer een Basic-programma is dat 
RAMDISK.BIN inlaadt. 
Het kan geen kwaad om de RAMdisk te 
installeren terwijl hij al aanwezig is: het 
programma meldt in dat geval 'Ramdisk 
already exists' en doet verder niets. 

Tot besluit: BBBS 

We denken te mogen stellen dat Paul te 
Bokkel met deze RAMdisk een fraai 
stuk werk heeft afgeleverd. De eerste 
versies zagen we al een hele tijd terug; 
deze versie is - na nog wat laatste ver
beteringen - per bulletin board aange
leverd. Paul's eigen bulletin board, wel 
te verstaan. 
Dat 'eigen' is dan wel heel letterlijk te 
nemen. Niet alleen zijn de machine 
waarop het draait alsmede de telefoon 
van Paul, ook de Bulletin Board pro
grammàtuur heeft hij zelf in de loop van 
slechts enkele maanden ontwikkeld. En 
als rechtgeaard programmeur heeft hij 
zijn Bulletin Board dan ook speciaal 
voor diegenen die meer willen dan al
leen andersmans programma's gebrui
ken. Mede-programmeurs, dus. We la
ten Paul even zelf aan het woord: 

'Sinds kort heeft het oosten van het land 
er een BBS bij. Of liever gezegd: een 
BBBS. Die extra B staat voor (MSX-) 
Basic. Het systeem is ontwikkeld door 
de sysop, Paul te Bokkel, met de bedoe
ling om een lichtbaken te zijn voor 
(MSX-)programmeurs. Hij heeft veel 
documentatie en verdergaande kennis 
over de MSX. Een paar zijstraatjes: 
VDPIVRAM, diskROM, ML, data
communicatie, subROM, DOS (1 + 2). 

Zij die sources - één of meerdere -
uploaden, kunnen op hun beurt de be
schikking krijgen over sources van ande
ren, of gedeeltes daarvan. The lst BBBS 
is 24 uur per dag online, op telefoon 
08330-22813.' 

Wat de redactie betreft, we wensen Paul 
alle succes met dit streven. Het bunde
len van de kennis zoals die in den lande 
beschikbaar is lijkt ons een prima idee. 

4 ...... 



10 REM RDINST - Installatie bij RAMDISK 
20 REM 
30 REM Door Paul te Bokkel 
40 REM . 
50 REM MSX/MS-DOS Computer Magazine 
60 REM 
70 R$=IIRAMDISK.BIW I Naam van de RAM-disk 
80 OPEN R$ FOR INPUT AS #1: CLOSE I Test of RÄM-disk bestaat 
90 OPEN R$ AS #1 LEN=l: FIELD #1,1 AS A$ I Controleer startleindadres 
100 GET 1,2: BE=ASC(A$): GET 1,3: BE=(BE+256*ASC(A$))-~16 
110 GET 1,4: EN=ASC(A$): GET 1,5: EN=(EN+256*ASC(A$))-~16 
120 GET 1,6: ST=ASC(A$): GET 1,7: ST=(ST+256*ASC(A$))-~16 
130 CLOSE 
140 IF ST<>BE AND ST<>&H9000 THEN PRINT 11Geen RAM-disk-programma!lI: STOP 
150 BLOAD R$ .' Laad de RAM-disk in . 
160 FOR I=BE TO EN: IF NOT (PEEK(I)=65 AND PEEK(I+1)=66) THEN NEXT I 
170 PRINT IINaar DOS na initialisatie? (jin) 11; . 
180 A$=INPUT$(1): IF A$=IIJII OR A$=lIjll THEN 00S=255 ELSE IF A$=IIN II OR A$=lI nll THEN 

DOS=0 ELSE 180 • 
190 PRINT A$: PRINT IIFormatteren bij reset? (jin) 11; 
200 A$=INPUT$(1): IF A$=IIJII OR A$=lIjll THEN RES=255 ELSE IF A$=IIN II OR A$=lI nll THEN 

RES=0 ELSE 200 . 
210 PRINT A$: PRINT IIVRAM gebruiken? (jIn) 11; 
220 A$=INPUT$(1): IF A$=IIJII OR A$=lIjll TH EN VR=255 EL SE IF A$=IIW OR A$=lI nll THEN 
VR=0 ELSE 220 
230 PRINT A$ 
240 I Pas de RAM-disk aan: 
250 POKE I+47: DOS: POKE I+48,RES: POKE I+49,VR 
260 BSAVE R$,BE,EN I Schrijf hem weg 
270 PRINT IIRAM-disk aangepast. lI : END 

10 REM RAMDSK 
20 REM . 
30 REM Dit programma is gegenereerd door DatMak 
40 REM MSX/MS-DOS Computer Magazine 
50 REM Het bevat de DATA-weergave van het bestand ramdisk.bin 
60 REM 
70 RESTORE: READ F1$,RL,FL: N=0: CK=0: NC=0: VL=0 
80 CLS: WIDTH 37: PRINT IIDeze Basic-lader maakt het bestand ofprogramma 1I;F1$;1I 
aan. 11 . 
90 PRINT: PRINT IIDataregels worden eerst gecontroleerd ll : PRINT liEven geduld aub. 11 
100 I check data-regels ************* I 

110 READ A$: N=N+1: NC=NC+1: IF VL=l THEN NC=NC+VAL(II&h ll +A$)-3: VL=0 EL SE IF A$= 
11**11 THEN VL=l 
120 CK=CK+ASC(LEFT$(A$,1))+ASC(RIGHT$(A$,1))*2 
130 IF NMODRL=0 THEN READ CR$: IF CK=VAL( II &W+CR$) THEN' CK=0 ELSE GOTO 340 
140 IF NC<FL THEN GOTO 110 
150 READ CR$: IF CK=VAL(II&W+CR$) THEN CK=0 EL SE GOTO 340 
160 I maak bestand ****************** 
170 OPEN F1$ AS #1 LEN=l 
180 FIELD #1,1 AS 1$ 
190 RESTORE 
200 PRINT: PRINT liAan het werk ... 11 
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210 READ F1$,RL,FL: N=0: NC=0 
220 READ A$: N=N+1: NC=NC+1: IF NMODRL=0 TH EN READ CR$ 
230 IF A$<>"**" THEN LSET I$=CHR$(VAL("&H"+A$)): PUT #1: GOTO 290 
240 READ A$: N=N+1: BT=VAL("&H"+A$): IF NMODRL=0 THEN READ CR$ 
250 READ A$: N=N+1: BV=VAL("&H"+A$): IF NMODRL=0 THEN READ CR$ 
260 FOR N1=1 TO BT 
270 LSET I$=CHR$(BV): PUT #1 
280 NEXT NI: NC=NC+BT-1 
290 IF NC~FL THEN GOTO 220 
330 CLOSE: PRINT: PRINT "Klaar": END 
340 PRINT "Fout gevonden in regel:" ' 
350 I=PEEK(-2360)+256*PEEK(-2359)-1: FOR F=I TO 0 STEP-I: IF PEEK(F)<>0 THEN NEX 
T F ELSE PRINT PEEK(F+3)+256*PEEK(F+4) 
360 STOP 
1000 DATA ramdisk.bin, 20 , 2006 
1010 DATA FE,00,C0,CE,C7, 00;€0;3A,F8,FA,B7,11,A7,C0,28,7F,DB,FE,47,DB,DE3 -
1020 DATA FF, B8, 11, B8, C0, 28,74,31,00, C0, 3A, 42, F3,-26-;-40,CD,24~0.,dé-;-02-, CE6 -
1030 DATA -'fl3 , FD, 11,-00ï4..-l. , F&,4 , 28t53ï2i,~G0-,0-l-;fr3ï%-;ffi-;-B07-21 ,06, CFD 
1040 DATA -00~ ,35, 4~, El}ïA07lE-;-EBTA0-;"3€-,~1-2-, 11 ,E2;€f-;0E-, 09-, GD ,79, FJ., 0J., D42 
1050 DATA -00;-00-r-2t, . F-;-i-F-, 78';B-3-,fD;-ftT1~A--, 01, F , 01-,AF';B~7+,-5th7-&, D6A 
1060 DAT A El3-;fl3-ï l-E ;B9-;28, '04-;14-;0+,--2vhf.5;-3E702-;f&;-Ffl-;i-A-;C-Bï90-;€0-d-k;?!2-, D 7 3 
1070 DATA G4~, CD,B3,4l-;efl;82ï40';0Er00-;"~,-7-BïF3ï-l-3, lA, 1&,FE; 4ê-,~,A6-,D51 
1080 DATA 11, ;s;-e0,0E , 09>,GI), 7Bïf-J-,C3-,3g ,4~, f5; ** ;i4~el}T99,e0;f+,-E&,D57 
1090 DATA -0~ ,G6-, 30, fE-, 3A, BA-;-A2,00, C6 , 07 , C3 ,.A2,00-, 53 , iif-;-7-2ï ·n·,79T2€-~ D2F 
1100 DATA -49.,,53-,58; 32,20 ,6f. , 6~ €iC, 79, 24 ;4&;-6fi765-;-64',20-;41r,65-;6B, F;-7-r, D4B 
1110 DATA -79,20,40 ,61,70,70,65,72,-24,52,61,61),64, 69-, 7J ,6B, 20,61, 6C, 72, C9F 
1120 DATA 65,61,64,79,20,65,78,69,73,74,73-;24-,50',61 ,61, 65-;7-3,20', 6tr,ii5-, C71 
1130 DATA 6D,6F, 72, 79,20,6&;-61 70-r2~6F, 75,6E,64,3A,20-;2tr;:4±'42.,4t,CDD 
1140 DATA >40', ** , , 00 ;t3-;ztzr,42~0;-4-3-, ca, DE-;-43-, C3 , 9A, 43,-C-3, F6 , 4 , €3 , CBE 
1150 DATA ..g9,4~ ,€-3,A3,4~rbJ-,-EB,43,e3, ~,C3-;-28T4§,Ff;00,fF,8,4 ,D62 
1160 DATA 4 , *703,00-, 3A, , 5-3,59;-53-;-5-4;45-,-49·;-00t3E-,--06;e~,.c-B ,, ~;' CCA 
1170 DATA ~~~ êt "IJk, FE-, H"',-AE741: ,.ÇW",..05';.00 ,LIr,B0,,GIf %,~,~.D&;pe:;,,6t., D78 
1180 DATA R',.5l.,QK,P.E",2-l,J.f',Af, ~~r;E ,}E, Cg, 32 ,pE ,?!,j:4~?1, ~,~, , DD2 
1190 DATA " a~ ~,~) ~?Z, JY, E , B~, er, ~~0~/ 40, Ç9, Y', ~l ~,~, ~!(,JK7 , D27 
1200 DATA Ff, E,Ç9',CA',At:,:H,3, ,g-:3~) D~,FE,?I ,~i~G- 3, ~.l4" W,~92,P2' ElA 
1210 DATA ~vC,l ,PY,E"B ,~6,;04'~d'~~?8,~7) 23,J3, ~,J18. ,~P2,ft1 ';>!+J~ , CAD 
1220 DATA C2Ó,?,a', 45 ,.E.f,7;J,9A':, ~, Ç-a"Jf ~1r,0~ ,W,~,,5~, Jt.JD6:,:0á,§~ , ',' 7, D37 
1230 DATA pf, JD, ~~,Jg,Er,?},~,ÇD,9Z,J4,~I"fI..Jço,Pt,13,?f,~, ,.21,D50. 
1240 DATA ?-3,J ,4VJ, EB,&f1,~~,4'Y, E , ]3,23,72,,1,Y-'.,~, lS',~,~, 7 ,03,1~,CBA 
1250 DATA ~~~3 , Z2 ,Q5, ~~jf~_ , r3,r~~9 ,,00,P5, ~,~t, ~,~~,91\,PC )1 ,~,D51 
1260 DATA 'p.J., 6 , ~B~jÁ, ~.,0, ?t,~,~~~J~~).?'3' , ~6r0)~t'~/~'Vl~,D51'w,-~~ D5F 
1270 DATA ~1 ,~l , ~~0>,}9, ~, ?tf,~2, 0 .' ~8, 00, ,?l ,W, 42,P(, ~B, ~0, ~, ~, C4C 
1280 DATA ty1 ~,~,~40';J!l,J'~.~~,9'1 ,yt,1f, ~~4, ).1 ,.01 ,00,, ~7 ,~44,~2,C75 
1290 DATA ?I!;~, tt.; yv , ~t, ~, J{(, 1J7 ,f.a", cp, 10, yv, ~2, ~~, ~ ~Ä, Qfl, ~",.n, ~, 054 
13~0 DATA AE,lrl ,~,?f'~,Je7 ,?0,i6,}Ä,~0,p,P7 ,~,.ff , fl, l~ ,f8, Çif,EE,}(,D9A 
1310 DATA 32,4,6, 3,,?l ,~.)ö140),f, 5E , ç6~,. 5. ,~1, 09 ,0~,~D ,~,~l ,~DJ,l )1, :a,!a ,CCA 
1320 DATA 21,~9,~,W, ,00,Ç3,ç5,?I,P3,çD,$.5,~E,~ ~/0~,0.0 ~ "EB,PS' CD8 
1330 DATA ~,~1, 3~, 7.5, B, ~t;00, 2~,05,0B, Z8 ,~1 ,w,f6,~a,~A,?~r:p9';~r.D34 
1340 DATA J!l ,W,?,I , ~e ,00, t8,D4,DD,21 ,?2,40}tB,2A,41,t-3,1:.C3, ~e}~0-, Ç(,# ,CCF 
135~ DATA ~0~,~I,[)3,46,J ,P4,g.6~i'I ,~. , ,~~,36,0~,ED.! B~,3E,~,~2,0t,~,CD8 
1360 DATA ~,0E,?~ ,08, E~,43,~,48., ~~ ,43',0',50,~ ,24 , ty1 ,Ft3 , ~,2:l, ~1f,4t, 012 
1370 DATA C~,3t; 4l, ~I ,24',1l~,ÇL?,}~ ,jI!2,~, ~,~,0A, 52', &I ,~, 6/, ~' , z . , ~, CDD 
1380 DATA 41, 6,~,2t,)1,)(,fC,~,~,z ,~,~,~,ü,7A',~,~, 4t:*,9f,ij8,C9F 
1390 DATA ~,~,6C,~,~,4g,6E,û5,z ,61, ij(,6C.,b5,64,~,6{ , Z ,20,~,~,D~0 
1400 DATA 6f,$f,~,66, , ,ft, ],4 U,6J,?2,69,~,~,z , ,24,4f,Z ",Z ,20,9(, DI6 
1410 DATA 6,6 ,20, 60', §5,qB ,~, Z , Z , iA, ~E , EE,~4,ó8,DD ,21,p,.2,~ , ~15.,2A,G0,D88 
1420 DATA F ,CD, lC,00, 2i , 1 , l, F,á, Ó,A,~ ,4) , Oj ,ES,c} , ,1. ,0j,ÇD, Z2 ,45,D86 
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1430 DATA 30, 5~.,A , EB, 19, ~t5 , 52.,7P , &: ,,1F ,57 ,~6,~ ,çá ,~t ,CB, 10, 1~, 4\ , i~,DC3 
1440 DATA B7 ,20,20, ZD ,C6,0'5 ,21 ,C4 ,45 ,BE,30, 17,0 , F.f,01,00,0~ ,EB ,2E, '~,CFC 
1450 DATA 29, CB, EC, EO, 5W,~, 113, EO, B0 ,3E ,01,IlB, fE ,1,8,35, C,I, &1, Of ,CS,05, DE8 
1460 DATA E5,21,40,@~,CD,Et,44, ~1, g{ ,3A,3B,40, 1f,06,00,CO,30,00,Cl, l3,C8C 
1470 DATA 10,~8, Çff,1~ ,45,Ai,C9,~, ~1,53,1E,0~,C8,12,21,0t,46,19,E0,58,058 
1480 DATA 4D,F3,C5,0t ,00,02,ED,B~, 1~,~!; D5,Cg,2A,40,F3,0 ,00,02,CO,06,020 
1490 OAT A 42, Çl, EI, Ol , 13",24,24,05, C2 , ~, 4t , M , rA, çZ, ~,~, !}6, ~ , U ,?1 , CAF 
1500 DATA 1j,~, çr1 , ~ , ~ ,3;r,6t, fJIÎ , ~ , 16, ~, ~ , ~ , ~, V , fi/.IM',~, çg , ~ ,D90 
1510 DATA C1, l1 , l$,FJ..,7t , Pfl. ,~, ~, 7JtÇ{), ~ , ?1; , é4,~,~, 3ff,~ , Yr, f)', ~,D4F 
1520 DATA C , ~ , ~ , ~, 40.', F. - , , . , ~~ , F. , Çt1 , b6 , ~ , 6 ,I}(, Ft., , -,~, ,D7B 
1530 DATA ~, I1é ,~ , ?A , 4ff , Fj , if ,~,~ , Ft.,B~,3t, 0-{ , ~,FI"rt ,~, ~ , ?1',~,D8C 
1540 DATA ip,It, ,1Yf , ~ , 0 , ~ , rX , tA , !}5 ,Et , 9!: ,4J , ;t ,ÇD ,Él ,44 ,11f , IM , ~ ,D43 
1550 DATA 3%. ,~ . . , , ~,0~ ,C.0',~,~,0 , 1J , i~, ~g,~, 1t' ~ '~'~ 'B , I/l,7~ ,D24 
1560 DATA ~, jB, g'u ,~ ,~, 4d , 6 , Çg , ~l,~,~ ,Cp' , ~ , ~ , Ç1 J~f , 1 , ~, Fh ,D3C 
1570 DATA ?A~, ~,fA , , ~ , $6 ,1t. , ~ , OO , ~ , ~ , ~ ,~, ~ , ijê , ~ , QS , , ~ ,~,D20 
1580 DATA ~'~ ' ~ ' , ~ , ' ~ ' ~ '~ ' , , ~,~ , , ~ ,~ , ~ , , ,~ ,D36 
1590 DATA f - , ~ , , , ~ , ~ , Iif , , , ~ , ~ , ~ , ó6 , ~ F/1,~ ,2 ,'I/; , ,1i ,E2C 
1600 DATA 4Á, ~ , ~ , ~ , ~., ~ , Z6 , ~ , ' 4.Ä , ~ , 40:' 1Á , ~45 , t1,~, 4J. ,3(~,D68 
1610 DATA ~, , ~B', ~ , Ç1!, YF: ,~ , U, 4t, 45 , ~ , ~,~,li , ~ ,~,~,~ , ~ ,ij0,D45 
1620 DATA ~ , rA , ~ , 31 ,V ,~ ,~, f.3 , ?'f , ~ , ~ , M,M,~, fJj ,~, rA ~ , ~ , ~ ,00D 
1630 DATA Bl, 4I, ~ , f.t ,~, ~ ,oo, t;, ~ ,~ ,ó6 ,á1 ,á5,4t':,E ,2J ,41 ,F';-JC" X ,D35 
1640 DATA ~, ~,~,~ , ~ ,~,3;,D)f,7$ , Q6 ,~, ~, )1 ,~g,~ ,3~,3~,4,. , ~f , ~ ,D14 
1650 DATA 3W, 4I1, Ç8', 3 ,:U ,40, ~ , ~ ,3Á ,~ ,crJ,9i , 44 ,3H , ~ ,~, ri/. ,28, 35 , Q5, CD3 
1660 DATA ~_, 4!, 2J{ , 4i.,F4 , ~ , , U.L lt, ~ , 1JQ ,0 , F,f: , ~ ,E , ~ , Ji! ,~,~ ,~ ,CE4 
1670 DATA 4~, ~ , ~,EA, 44. ,3A , 6,40, 4f ,0~ ,~,~ , ~t, ~ , ~ , ~ ,E~, ~3 ,0J. , ~ ,D58 
1680 DATA ~{j_ , fn. , ~,7Ä ,6~ ,2i , ~ , Cl!; 1$ , tfi,rjó , ~,21Î, ~t, 4é, lit ,01 ,4á,0 / 1 , D2C 
1690 DATA ~r,3A , ~ , f$ ,B6, ~ ,Ft,3,t:. , ~ ,4t,3l, È , ~~ , ?1 , ~ ,E . , 2i , ~,4 ' ,U ,D51 
1700 DATA V,~,3X, CA',~,Di ,~,4t, ~ ,~ , ~, é6,04 ,OO ,E ,~ ,~, &0,~ ~l ,CDD 
1710 DATA ~, ~ ,FJ" ' ~ ' ~~f~,E ,BI, y! ,J;, ~ ,3It,t1 , qá., ~f:" , ,~,~,yo,j4 ,DB8 
1720 DATA ~ , ~l , ~~, ~,~ , ~,~4 , 3~ ,~ , 9$ ,!,~5 , ~1 , ~ , t',~ , , ~ ,00, ~,C74 
1730 DATA ~, F, ~ , ~ ~ ,~ ,~ , lJ , at ,~ , , l! , ~ Eé,J\ , , ,1R,2i,ijfl ,078 
1740 DATA ~2)(,~. W. 1 . 'd.'lI .4f..éi.'lI. ii'. !J8',it.Ijf .~ . t .Uf.0Ii. ?t.?;.C6B 
1750 DATA )V ,~~ 7!.,00., tl,~, 4.t, ~,F,s: ,0.0', 2t, ~ ,~ , C1 , ~q , ~, ~ , , ~,CFA 
1760 DATA 0.~,~~,~, ~!,.9á ,J~1Jf ~~ , ~1 ,3 , ll , ~ ,4 , j.t , Cé. , ~~, PI ,t~,~,OD4 
1770 DATA ' ,C' .,?I. , , ,C}l. , 3ft,Cp ,3t,FÁ , ~ ,7)1,3É,~t ~,71,~,fJ', ~ , 1j', , E32 
1780 DATA j~,~, ~,F ,~,E , ~ , é~,E ,3~, ~q ,~,~ ,~ ,~ , ~,j;r, &t, ~ , ,DDC 
1790 DATA éi, it, ~, Ç0 , 71. , ~,~ , ~,(1), ~ , ji , V , ~ ;ÉL 0t ,V ,0J~',0,., ~ , yr , 055 
1800 DATA ~,~, á6 ,FI, 41 , * ,04,J3,7,t , É,6 ,0.(, ~ , ~ ~61,6D, 64,69,73,6B,D3D 
1810 DATA 20,70, 12,6F,67,72,61,6D,20,62,79,20,50,2E,20,74,65,20,42,6F,C90 
1820 DATA 6B,68,65,6C,0D,0A,0A,3I,20,2D,20,4A,75,73,74,20/66,6F~ 72,60,041 
1830 DATA 61, ~4,0D ,0~,32,2~ ,20 ,20, ~~ q~ , tL 4,H ,2i, 7t , 7!3I,61,4~,4B,qt,6F, CC8 
1840 DATA 711 , f , ~, 20 ,~,~ ,0Á,3a , 2~, QÖ ,211 , ,\~ , 4f,5l,4f) ,41 , ~ 2.0',9~98:, C8E 
1850 DATA 6 ,fiÊ, 6-t, 6.S ,20,2.é,6t ,6f, 7;7 , 1: ,04,?0, 49,06,0. '01' 4'1!,4t: ,4t,4f ,00D 
1860 DATA ~ ,~ ~,~,~, W',é4, ~ , ~,~ ,0;' ,0t, ?I.,lt,0~ ,Z ,~,~,~,~,8FF 
1870 DATA ~,F~,~,E~ , ij{ ,Ft, ~,~,l)t, ~ , ~ ,~,~,7V , ~ , , ~, tt , ~ , $( ,D1A 
1880 DATA F~ 3X, et, DJ, 1J1 ,IiC c~, 91 , F. .F,g:, ~ , ~ , ot , FB', FIt , ~ ,~, Ft ,rJt~, D9F 
1890 DATA 0~,3 , ~ , ÓA, ~ ,rJ'i' f:lil: 1A , ~ , ~ , M. , ~ , EJ!, ~ ,~,Ét, ijt , V1 , ~,D8C 
1900 DATA 3t ,~,D~ , ~ , t(, ~"E ,~ ,3t, 0t,Ó,g ,6 ' ,rA , fI ,5.e,1J,4J ,21, St., D85 
1910 DATA ~ , 4t, 44 , ~ , ~~ ,~ , , , M ,0~ ,0t,7,fj , ~ , ~ ,~,F~ , 04 ,~,OO,~,C40 
1920 DATA ~/~i9:_ , j3,~, ~, ~ ,sa, r:fJ. ,ë1 ,3t ,rJ,CÁ , %, ~ , 2t , ~ , iX , ~ , 1/.,6 , C8F 
1930 DATA 1J. , ~ , ~ , ~ ,~,,~ , ~,F~' ~I,~,~, ~,lt , ~ ,01,~,lA ,~ ,~, ~ ,DBC 
1940 DATA ?/! , , ~ ,0~, 2t , Ai , Yfl , qr,~, ~ ,lt. ,9f' ,~,~ , ~, é1, ~,F ,éj,VJIIJ, 01 ,CF! 
1950 DATA 5 , Ç0 ,CD,0)f, ~,Z , ~,f , F,É , ~ , <t,6.t , ~,3(Ç(, éii , ~ ,Cft ,27, 1~,D64 
1960 DATA ,7I, ~ ,~t , ~ ,C)if, ~ , ~ ,0~ , ~ ,Ct ,7 ,Ft, it, ~ ,@lI, 9( ,Q'F, ~ ,4~',D93 
1970 DATA 6b, 7.2, J!2.. , 6f, 7/L ,0.B', 0.Ä, ~~ ,12,6_5 , 1~ , ~~ , '/Jb, Gi , ~ , ~ ,40., qB ,6~ , l,g, CCF 
1980 DATA 20,66, 6~ , 76 ,2~ , I~,65, z~, ]l2., 7~ ,0,D,~Ä,24,00,4D ,q3,58,44,4f ,5

f
B,CC8 

1990 DATA 21 ,90 ,5 ,5~ ,515 , ,- ,1A,00,62,55C 
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Nachtmerrie 
Bijgaand artikel is 'ter leringh 
ende vermaeck'. Leedver
maak, dan wel te verstaan. 
Even de achtergronden, de 
schrijver hiervan - die zorg
vuldig in de hij-vorm spreekt 
- is zelf het slachtoffer ge
weest van de hier beschre
ven rampen. Maar goed, we 
kunnen ons bijzonder goed 
indenken dat men na zo'n 
voorval liever anoniem blijft. 
Onze held heeft toch wel een 
stomme stunt uitgehaald ... 

OF: EEN BACKUP IS DE 
MOEDER VAN DE HARDDISK 

Harddisks zijn mooie apparaten. Ze zijn 
snel, hebben een grote capaciteit en zijn 
redelijk betrouwbaar. Maar juist die 
grote opslag-capaciteit maakt ze ook tot 
een risico: als er iets misgaat, dan kan 
gaat het ook goed misgaan. Harddisks 
bevatten meestal waardevolle gegevens, 
in de vorm van informatie of bijvoor
beeld zelfgeschreven programma's. 
Welke harddisk-bezitter is niet al eens 
zwetend wakker geworden uit een 
nachtmerrie waarin hij zijn computer 
aanzet en geconfronteerd wordt met de 
hatelijke boodschap 'Boot failure', we
tend dat hij bij deze drie maanden werk 
kwijt is? 
Dat is een heel vervelend gevoel, dat 
kunnen we u verzekeren. 

Aan den lijve 

Eén van onze redacteuren heeft dat ge
voel pas nog aan den lijve ondervonden. 
Toen hij Norton's systeem-informatie
programma SI nog eens losliet op zijn 
AT - om te kijken of hij soms al sneller 
geworden was, want je weet maar nooit 
-- kreeg hij de melding 'Seek error' bij 
de harddisk-test. Nu was 'm dit al vaak 
genoeg gebeurd en eigenlijk alleen bij 
SI, maar de ongelukkige besloot ditmaal 
het probleem voor eens en voor altijd te 
verhelpen. Omdat CHKDSK geen pro
blemen meldde, leek de foutmelding 
van SI veroorzaakt te worden door een 
slechte sector op de harddisk. De aan
gewezen methode om zo'n sector op te 
sporen en onschadelijk te maken is het 
DOS-programma RECOVER - al
thans: zo dacht onze medewerker. Vol
gens de DOS-handleiding kan dit pro
gramma gebruikt worden om bescha
digde sectoren in één bestand - of op 
een hele disk - te merken, zodat ze niet 
meer gebruikt zullen worden door DOS. 
Dat lijkt precies wat er hier nodig is, dus: 

RECOVERC: 

Hierna verscheen er nog een melding 
waarin er om een toets gevraagd werd 
om de 'Recovery of the file(s) on drive 
C:' te beginnen. Natuurlijk, gaat uw 
gang. Dat zei ik toch? 

De computer bleef nu gedurende zo'n 
tien minuten in gedachten verzonken, 
terwijl ook de harddisk niet leek te wer
ken. Net toen onze medewerker op het 
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punt stond dan maar op Control-Alt
Del te drukken verscheen de medede
ling 

Directory full. Recovery aborted 

Hm. Een licht onbehagen bekroop hem. 
Wat was dat nou? Even kijken. 

DIRC: 

Geschokt zag onze redacteur een lijst 
van bestanden langskomen met de na
men FILEOOO1.REC, FILE0002.REC 
tot en met FILE0512.REC. Zijn oor
spronkelijke files en directories waren 
geheel verdwenen. Dit moest een vergis
sing zijn. Gelukkig kon hij zijn eerste 
neiging - de computer uitzetten, twin
tig seconden wachten, weer aanzetten 
en bidden dat het een nare droom was 
- onderdrukken aangezien hij wel door 
had dat er hier iets goed fout zat. RE
COVER deed kennelijk toch niet hele
maal wat hij had verwacht. Tegen beter 
weten in probeerde hij nog: 

WP 

in een halfhartige poging WordPerfect 
op te starten, maar het verbaasde hem 
niet echt dat DOS 'Bad command or file 
name' meldde. Nu begon het hem te da
gen dat zijn harddisk met dit ene com
mando helemaal onbruikbaar geworden 
was. Het voornoemde gevoel maakte 
zich langzaam maar zeker van hem 
meester. Tijd voor een kleine nadenk
pauze. Wat zijn de belangrijkste gege
vens op een harddisk? Zonder twijfel de 
FAT en de directories. Als die nog in 
orde waren, zou er misschien nog wat te 
redden zijn. 

De gereedschappen 

Op momenten als deze bewijzen hulp
programma's als PCTOOLS en de Nor
ton Utilities hun nut. Met PCTOOLS -
opgestart van floppy A: uiteraard; DOS 
meende dat de harddisk geen pro
gramma's meer bevatte - inspecteerde 
onze redacteur de eerste paar bestan
den op C:. Sommige - zoals AUTO
EXEC.BAT - waren eenvoudig te her
kennen, zodat ze al snel weer hun oude 
naam terug hadden. Maar aan de mees
te was geen touw vast te knopen; dit wa
ren waarschijnlijk COM- of EXE-be-

2 _ 



standen. Alleen: welke? Verder bleek 
een aantal er van binnen net zo uit te 
zien als een directory ... 
Dat gaf hoop. Met PCTOOLS werden 
de naam en het attribuut veranderd zo
dat DOS zou aannemen dat de file 
FILE0012.REC in werkelijkheid de di
rectory WP was. Uit PCTOOLS gestapt 
en met kloppend hart: 

CDWP 

geprobeerd. Dat lukte! DOS meldde 
keurig C:\ WP. Nadat hij al zijn moed 
verzameld had, typte hij: 

DIR 

Met een zucht van verlichting zag hij de 
oude, vertrouwde WordPerfect-bestan
den voorbij komen. Het zag er dus naar 
uit, dat er niets werkelijk beschadigd 
was. Als nu WordPerfect ook nog wilde 
opstarten ... Dus: 

WP 

En ja hoor! Daar verscheen het ope
ningsscherm: WordPerfect stond nog 
ongeschonden op de harddisk. 

De eerste blunder 

Hoewel alles dus relatief goed scheen te 
verlopen, was dit de eerste fout die onze 
medewerker maakte: hij had WP niet 
moeten opstarten. 
Uit dit alles was een aantal conclusies te 
trekken. Ten eerste was de FAT kenne-

lijk nog helemaal in orde, zodat de hard
disk in principe weer gered kon worden. 
Ook de bestanden in de directories wa
ren nog in orde, als de directories zelf 
maar weer aangemeld werden bij DOS, 
door naam en attribuut te wijzigen. En 
gelukkig waren die directories vrij ge
makkelijk te herkennen. Maar hoe zat 
het dan met die andere bestanden in de 
hoofd-directory? Oorspronkelijk waren 
dat er nog geen 50, nu 512! 

Het opnieuw 'toegankelijk maken' van 
alle vroegere directories was in een 
kwartiertje gebeurd. Toevallig wist onze 
medewerker dat de eerste twee bestan
den op een harddisk altijd de MS-DOS 
systeem-bestanden zijn. Inspectie van 
een boot-bare floppy wees uit dat deze 
MSDOS.SYS en IO.SYS moesten heten 
en dat bij beide zowel het Hidden- als 
het System-attribuut gezet moesten zijn. 
Enig speurwerk leverde ook op, welke 
FILExxxx.REC in werkelijkheid COM
MAND.COM was en na een kleine 
twintig minuten achtte hij de tijd rijp om 
het systeem te testen. En jawel: na Con
trol-Alt-Del startte alles weer keurig op 
van de harddisk - alleen zonder AUTO
EXEC.BAT of CONFIG.SYS, natuur
lijk. Nadat de directories hersteld wa
ren, bleek wat er met de overige bestan
den in de hoofddirectory aan de hand 
was. Het waren files, die in een sub-di
rectory stonden, maar die daarnaast ook 
een plaats in de hoofddirectory gekre
gen hadden. 
Van elk van die fIles bestonden er nu 
twee exemplaren, die wel dezelfde ruim-
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te innamen op de harddisk! RECO
VER had kennelijk gewoon alle bestan
den uit alle subdirectories op die manier 
'gecopieerd' naar de hoofddirectory, 
dwars over de oude bestanden die daar 
al stonden heen. Logisch, dat de hoofd
directory vol geraakt was! 

Dit leverde trouwens wel weer een 
nieuw probleem op. Wat moest er met 
die copie-bestanden gebeuren? Zo
maar verwijderen, bijvoorbeeld met 
DEL, was levensgevaarlijk, omdat de 
copie en het origineel in dit geval eigen
lijk gelijk waren. Als de ene verwijderd 
werd, zou de andere automatisch ook 
gewist worden. De enige oplossing was 
dus, de eerste letter van de naam van het 
ongewenste copie-bestand te verande
ren in de waarde ES hex. Dit is de waar
de die DOS gebruikt om aan te geven 
dat een fIle verwijderd is. 

Handwerk 

De rest van de avond werd dus doorge
bracht met het bekijken van de copie
bestanden in de hoofddirectory en het 
eventueel 'verwijderen' daarvan. Helaas 
was dit een nogal langdurig karweitje: 
het ging immers om ruim 400 bestan
den! Maar langdurig of niet: deze me
thode had uiteindelijk weer een redelijk 
schone harddisk kunnen opleveren. 

Helaas is er ooit eens een zekere meneer 
Murphy geweest, die een aantal wetten 
geformuleerd heeft die op het lijf ge
schreven lijken te zijn van de computer
branche. Om nu te zeggen dat dit alle
maal zijn schuld is, is overdreven, maar 
zijn wet 'Als het fout kan gaan, dan gaat 
het ook fout' was hier zonder meer van 
toepassing. Onze redacteur kreeg na
melijk een idee. Hijzelf was er nogal te
vreden over, maar de werkelijk zou hem 
binnen korte tijd terechtwijzen. Hijzelf 
voerde later het gevorderde uur - het 
liep al tegen tweeën - aan als excuus. 

De tweede blunder 

Zijn inval luidde als volgt: 'Als ik nu eens 
al die overbodige bestanden verwijder 
en vervolgens CHKDSK gebruik om ze 
weer terug te halen, dan bespaar ik me
zelf een hoop werk - en kan ik naar 
bed'. Met ware doodsverachting gaf hij 
vervolgens het noodlottige commando: 

DEL*.REC 

en zag tevreden toe hoe zijn hoofddirec
tory er al een stuk toonbaarder uitzag. 



Nu natuurlijk: 

CHKDSKC:/F 

Geheel volgens verwachting meldde 
CHKDSK dat er 'lost clusters' gevon
den waren en onze redacteur gaf grif 
toestemming deze te redden. Maar wat 
nu? CHKDSK meldde slechts 2048 by
tes gered te hebben! 

Op dit moment nam onze redacteur een 
wat ongebruikelijk houding aan, name
lijk met zijn voorhoofd op zijn toetsen
bord, terwijl hij toch wel degelijk op de 
hoogte was van het feit dat traanvocht 
helemaal niet goed is voor toetsenbor
den. Enfin, het kwaad was geschied: de 
copie-.bestanden waren weg, maar de 
origmelen ook. Nu pas kreeg onze me
dewerker pas echt dat 'zinkende ge
voel': toen hij op het punt stond zijn ge
gevens met veel moeite te redden, gooi
de hij ze allemaal weg. 

Plotseling schoot hem een laatste red
middel te binnen: PCTOOLS kent ook 
een UNDELETE-functie. Als hij nou 
eens op die manier probeerde de origi
nele bestanden te redden? Daarvoor 
moesten ze natuurlijk eerst ook verwij
derd worden. 
Met een houding van 'het maakt toch al
lemaal niet meer uit' verwijderde hij de 
complete inhoud van zijn Turbo C-di
rectoryen startte PCTOOLS op. Tot 
zijn onuitsprekelijke opluchting bleek 
PCTOOLS in staat de bestanden 'auto
matisch' te herstellen. Alleen moest van 
elk bestand de eerste letter van de naam 
opnieuw worden opgegeven, want die 
was bij het verwijderen gesneuveld. Dit 
was het moment waarop onze medewer
ker besloot nu toch eindelijk te gaan sla
pen; het was inmiddels drie uur. 

Al met al bleek deze methode goed ver
der te werken. Waarschijnlijk heeft dat 
ook te maken met het feit dan de desbe
treffende harddisk regelmatig geopti
maliseerd werd met een programma dat 
de bestanden op een harddisk reorgani
seert en achter elkaar zet. Daarnaast 
werden alle subdirectories regelmatig 
gesorteerd met Norton's Directory Sort. 

De moraal 

Of deze methode nu minder bewerkelijk 
was dan de eerste zal wel altijd een vraag 
blijven, maar het is een feit dat de hard
disk na twee middagen werk weer rede
lijk in de oude staat hersteld was. Rede
lijk, want er bleek toch nog zo'n 200K 
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A life sav~r for your data. 
aan bestanden verdwenen te zijn, terwijl 
drie of vier grote EXE-files niet meer 
wilden opstarten. Achteraf gezien is al 
het verlies waarschijnlijk te wijten ge
weest aan het opstarten van WP. Word
Perfect maakt bij het opstarten namelijk 
altijd een aantal - kleine - bestanden 
aan. Deze hebben waarschijnlijk net de 
eerste sectoren van een aantal files over
schreven, waardoor die onbruikbaar 
werden. 
Verder beginnen er af en toe pro
gramma's te klagen, dat ze hun data-be
standen niet kunnen vinden. Bijvoor
beeld TCALC.C hernoemen in 
MCALC.C verhelpt dat probleem: bij 
het 'ont-verwijderen' heeft onze mede
werker af en toe een steekje laten vallen 
bij het kiezen van de eerste letter. 

Uiteraard had onze medewerker geen 
backup van zijn harddisk, terwijl hij tek
sten en programma's alleen af en toe 
naar floppy copieerde. Intussen schijnt 
hij zijn leven te beteren: hij vraagt ten
minste steeds of er nog iemand ervaring 
heeft met een snel, maar toch vooral vei
lig backup-programma. 

Verder blijft het een beetje raadselach
tig waardoor het probleem nu precies 
veroorzaakt werd. Is deze versie van 
RECOVER verkeerd? Was er echt iets 
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grondig mis met de harddisk? Of moet 
je gewoon nooit RECOVER C: inty
pen? Maar u begrijpt hopelijk, dat we er 
weinig voor voelen hier uitgebreid mee 
te gaan experimenteren ... 

Overigens: SI levert nog steeds een 
'Seek error'. 
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Snelle jongen: Mecacom Graduate Xl 286 
Onlangs kregen we een nieu
we computer op de redactie 
bezorgd, ter test. Nu is dat op 
zich niet iets waar we ons erg 
druk om kunnen maken, we 
zien zoveel machines. Maar 
deze was volgens de makers. 
het Nederlandse bedrijf Me
cacom, iets bijzonders. 
Ook dat is iets wat we wel 
eens vaker horen, overigens. 
Alleen, in dit geval zijn we het 
eigenlijk wel met die claim 
van de fabrikant eens. 
Deze Mecacom Graduate XT 
286 is een vreemde eend in 
de MS-DOS bijt, maar dan 
wel duidelijk een race-eend 
voor een aantrekkelijk prijs
je. 

TEST: MS-DOS XT MET 
AT-TREKJES 

Er zijn tegenwoordig heel wat soorten 
PC's op de markt, maar de meest ver
kochte kunnen we onderscheiden in de 
XT's en de A T's. Het verschil tussen die 
twee - de namen staan overigens voor 
eXtended en Advanced Technology -
zit hem voornamelijk in de processor. 
De XT gebruikt een 8086, of een fami
lielid daarvan, de AT een 80286 of 
80386. Tussen die processoren zitten 
heel wat verschillen, waardoor de 286 en 
386 een stuk sneller zijn. 
Bovendien, de AT kan per handeling 
meer gegevens intern in de computer 
transporteren, waardoor de verwer
kingssnelheid nog groter wordt. Dat 
verklaart ook meteen het verschil tussen 
de XT - en de AT -uitbreidingssloten: die 
van de AT hebben grotere connectoren, 
er zijn meer signalen nodig. 

XT286 

Na dit hele verhaal zal duidelijk zijn 
waarom alleen al de naam van deze Me
cacom-telg ons wat verbaasde: een 286-
chip betekent zo ongeveer per definitie 
dat men met een AT-model van doen 
heeft. Echter, deze machine is een ge
wone XT, met een XT-slotstructuur, 
maar met een AT -type processor. Dat 
scheelt gevoelig in de rekensnelheid, 
hoewel natuurlijk het bijkomende AT 
voordeel van de bredere databus - om 
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even de technische term te gebruiken -
in dit geval niet aanwezig is. Oftewel, 
een goedkope XT -opbouw gecombi
neerd met een snelle AT-chip. Wat dat 
voor verschil inhoudt, kunt u duidelijk 
aflezen aan de test-resultaten in tabell, 
waar we de resultaten hebben afgedrukt 
van de Landmark ePU-test. 

Harde schijf 

Voor een XT geldt normaal gesproken 
dat men een wat tragere, en daardoor 
goedkopere, harddisk kiest dan voor 
een AT. Normaal gesproken treffen we 

. in XT'tjes een schijf aan met een toeg
angstijd van 65 milliseconde. In een AT 
zou zo'n disk niet gebruikt mogen wor
den, aangezien de snelle AT door die 
harddisk geremd zou worden. Echter, 
maar al te vaak blijkt dat klonenbouwers 
- ook de 'goede' namen - toch een 
trage harddisk inbouwen, om de prijs te 
drukken. Mecacom is ook daar wat 
dwars, deze XT met AT -chip bevat een 
snelle STl25 Seagate harddisk, waar
voor qe fabrikant als toegangstijd 35-40 
milliseconde opgeeft. Nog niet eens het 
snelste van het snelste - dan spreken 
we over 28 milliseconde - maar toch 
rapper dan de meeste machines van huis 
uit mee krijgen.Die STl25 is overigens 
- zo verzekerde men ons bij navraag -
een tamelijk nieuw type, waarvan de 



toegangstijd in de praktijk nog wel eens 
een stuk voordeliger kan uitpakken. De 
gegarandeerde waarde is de maximale 
access-tijd. Dat bleek dan ook duidelijk 
tijdens onze metingen, de ST125 in onze 
testmachine haalde een toegangstijd 
van slechts 25 milliseconde. Volgens 
Mecacom is dat niet ongebruikelijk, de 
meeste van deze modellen schijnen in de 
praktijk aanzienlijk sneller te werken 
dan volgens de specificaties verwacht 
zou mogen worden. 

Caching 

De grote bijzonderheid aan de XT 286 
is echter de eigen BIOS-uitbreidingen 
die men heeft aangebracht. Men doet 
namelijk aan caching, voor die toch al 
snelle harde schijf. En om dat uit te leg
gen moeten we even technisch worden. 

MS-DOS kan, normaal gesproken, 
slechts 640Kb geheugen aansturen. Het 
eventuele extra geheugen is niet recht
streeks door programma's te gebruiken. 
Er zijn echter een aantal manieren om 
geheugen boven die 640K toch te benut
ten. Eén daarvan is als RAM -disk, een 
soort diskdrive die - omdat er niet fy
siek op een diskette geschreven of gele
zen dient te worden - supersnel is. 

De tweede mogelijkheid is caching, een 
techniek waarbij er in feite een hele gro
te buffer voor de diskdrive wordt geïn
stalleerd. Ook tijdens normaal bedrijf 
zijn er dergelijke buffers, het is niet zo 
dat de computer voor ieder byte'je af
zonderlijk gaat lezen of schrijven. Als 
wc die buffer nu eens een stuk groter 
maken, en een truuk bedenken waar
door de computer eerst kijkt of de gege
vens nog in die buffer aanwezig zijn, al
vorens naar de disk zelf te gaan, kan dat 
de nodige tijd schelen. Zoals de XT 286 
- waar die techniek in toegepast is -
bewijst. 

Geheugen 

Standaard staat de machine zonder ge
heugen vermeld in de prijslijst, maar om 
het apparaat met zijn extra truuks echt 
tot zijn recht te doen komen dient men 
onverwijld de volle mep - 1024Kb - te 
laten installeren. Daarvan krijgt DOS er 
dan 640, terwijl er 384 Kilobytes voor an
dere doeleinden beschikbaar zijn. Dat 
kan als HD-cache zijn, maar ook als 
RAM-disk. Voor een RAM-disk is dat 
trouwens ook een fraaie maat: het bete
kent dat men de inhoud van een stan
daard 360Kb 5.25 inch floppy zonder 

=== THE LANDMARK CPU SPEED TEST: SPEED Version 0.99 === 
Copyright 1986 Landmark Software 

1142 Pomegranate Court 
Sunnyvale CA 94087 

408-733-4035 

This system is perforrning like an IBM AT running at: 
Mhz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
--t--{--{)---{--i---{--{--{--{--{---\--{--{--{---!-

9.1 Mhz 

5.5x 

Performance relative to 4.77 Mhz PC or XT: 
-----+~-----+~----+!-----+i----~~----~!~--~~----~~---

lx 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 

Current time. 12.45:40 
Current test: 224 

Elapsed time since starting program: 00:01:18 
Elapsed time for the latest test: 114 ms 

Fl HELP Q TOGGLE QUIET MODE ESC EXIT. Ta DOS 

Tabel 1: epu snelheid 

meer in de geheugendisk kan zetten. 
Met wat slimme grappen kan iemand 
die doorkneed is in PC-gebruik daar het 
nodige mee doen, zoals bijvoorbeeld 
hulp-bestanden van een pakket bij het 
opstarten naar die D-drive copiëren. 
Vervolgens is de toegang tot die hulpbe
standen - denk eens aan de woorden
lijst van een spellingschecker - werke
lijk supersnel. 

Gebruik 

In het dagelijks gebruik is het echter in
teressanter om dat extra geheugen als 
cache in te richten. We hebben de XT 
286 een week of wat in gebruik gehad, 
en waren onder de indruk van de pres
taties van de machine. Allerlei toepas
singen werden werkelijk een stuk snel
Ier. Om een voorbeeld te geven, één van 
de utilities die we regelmatig gebruiken 
is PCTOOLS. Als we dat programma 
eenmaal gebruikt hadden, daarna iets 
op DOS-niveau deden en vervolgens 
PCTOOLS weer opriepen, was er een 
gerede kans dat ons handig hulpje nog 
in de cache aanwezig was. Met als ge
volg dat het binnen een seconde kon op
starten. Ook bij wat database-toepassin
gen bleek de caching de snelheid op te 
voeren. In veel gevallen zal de gevraag
de informatie zich nog in het geheugen 
bevinden. 

Indruk 

Deze machine is een pittig baasje. De 
kleine kast biedt intern acht XT -sloten, 
waarvan er vijf vrij zijn. De drie bezette 
sloten worden ingenomen door een 
Hercules video-printer kaart, de hard
disk-controller en een multi-function 
UO kaart. Op die kast treffen we aan de 
voorzijde een slotje voor het toetsen-
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bord aan. Verdere bedieningsorganen 
op de kast zijn: 
Een reset-knop, hetgeen wel handig is 
als men de computer hopeloos op tilt 
heeft weten te krijgen en de zachte reset 
via het toetsenbord niet meer werkt. 
De knop waarmee men hardware matig 
kan omschakelen tussen hard-disk ca
che en RAM-disk, indien er genoeg ge
heugen geïnstalleerd is. Dat omschake
len dient met een speciaal meegeleverd 
programma te geschieden, hetgeen de 
AUTOEXEC.BAT aanpast voor de 
juiste drivers. In de praktijk dient men 
eerst dat programmaatje te runnen, dan 
de omschakelknop in te drukken en ver
volgens te resetten. 

De voeding is vrijwel onhoorbaar, het
geen we ook wel eens anders hebben 
meegemaakt. Ook het toetsenbord -
van het AT 3 type, met 101 toetsen - is 
van een voortreffelijke kwaliteit, het tikt 
ronduit prettig. Geen rubber-achtig ge
voel, een goede, stevige aanslag. 

Bij de machine wordt een ietwat mage
re documentatie meegeleverd, bestaan
de uit de nodige Taiwanese boekjes be
treffende de hardware en een tweetal 
Nederlandstalige werkjes. Daarvan is 
één zeer de moeite waard, namelijk het 
door Pirn Oets geschreven boek 'Hand
leiding MS-DOS/PS-DOS', dat in een 
kort bestek de gebruiker de meest voor
komende DOS-commando's aanleert. 
Het PC-Starter boekje zien we meer als 
een soort algemene opsomming van al
lerlei zaken die men desgewenst ooit 
met een computer zou kunnen proberen 
te doen. Allesbehalve praktijk-gericht, 
dus. De componenten, waaruit Meca
com zijn machine samenstelt, zijn van 
goede kwaliteit. Beter dan we in vele an
dere klonen aantreffen. 

-



De praktijk 

Deze speciale machine hebben we na
tuurlijk vooral wat de harde schijf be
treft uitgebreid getest. Daarbij vonden 
we in eerste instantie meetresultaten die 
ronduit onmogelijk waren, zo bleek de 
harddisk zonder de cache werkelijk on
acceptabel traag te zijn, wat betreft de 
'data transfer rate'. Die kreet betekent 
zoveel als de snelheid waarmee gege
vens die in één blok op de disk staan 
naar het geheugen verplaatst kunnen 
worden. Met de cache aan was die trans
fer rate werkelijk ongekend snel, maar 
zodra we de XT 286 omschakelden naar 
RAM -disk viel de prestatie terug tot een 
niveau dat onder dat van de gemiddelde 
floppy-drive lag. Overleg met Mecacom 
leerde ons dat de harde schijf van onze 
testmachine verkeerd was geformat
teerd. Het kwam er op neer dat men de 
verkeerde interleave-factor gekozen 
had. Na opnieuw low-Ievel geformat
teerd te hebben bleken de resultaten 
een stuk aanvaardbaarder. Met het ex
tra geheugen boven de DOS-grens van 
640Kb als RAM-disk bleef de data
transfer weliswaar achter bij wat we van 

Seek Times 
80+ 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 10 ... " .... 

5 """". 
o HDO 

C:\SNELTEST> 

CORE Disk Performance Test Program Version 2.7 
(C) Copyright CORE International, Inc. 1986 

Hard Disk 0 

g~: : 2~i: MB im::m ~:~~:: 1~ 
Data: 8296 KB HDO Time: 4.0 secs 

Data Transfer Rate 2070.3 KB/sec 
Average Seek Time 25.5 ms (614 
Track-Track Seek 9.4 ms cyls) 
Performance Index 14.482 

Transfer Block Size: 34KB 

KB~es Read 

!I~ mr 
ii:ii:iii 1280 
"".".. 1152 
::::::::: 1024 

HDO 

896 
768 
640 
512 
384 
256 
128 

o 

Tabel 2: Snelheid harddisk zonder cache 

nen worden gehaald. Gezien de blok
grootte van ons test-programma, 34Kb, 
zal dat blok slechts één maal fysiek van 
de harddisk gelezen zijn, om daarna 
vanuit de RAM-cache steeds opnieuw 
naar het gewone geheugen verplaatst te 
zijn. Geen eerlijke meting dus, in één 
opzicht. In feite hebben we gewoon de 
snelheid waarmee de machine in staat is 
gegevens binnen het geheugen te mani-

aan die uitbreidingen worden overge
dragen, al was het maar om te controle
ren of de cache al dan niet aan staat. En 
die extra handelingen kosten tijd. 

Conclusie 

CORE Disk Performance Test Program Version 2.7 

Deze XT 286 is een heel fraai apparaat, 
dat een prima prijs-prestatieverhouding 
biedt. Een kloon met een extra, mogen 
we wel zeggen. Door de keuze van een 
goedkoop XT -moederbord, gekoppeld 
aan de AT-chips en de cache-mogelijk
heid is het een snelheidsduivel eerste 
klas. Bovendien, het systeem is uit eer
ste klas componenten opgebouwd. Zo is 
de voeding fluisterstil- hetgeen wel eens 
anders wil zijn. 

(C) Copyright CORE International, Inc. 1986 

Seek Times Hard Disk 0 KBytes Read 
80+ Size : 21. 4 MB ......... 
75 Cyls : 614 

......... ......... 
70 Data : 408 KB HDO 
65 Data Transfer Rate 
60 Average Seek Time 
55 Track-T::-ack Seek 
50 Performance Index 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

5 
0 HDO 

Transfer Bloek 

~. SNEL':'EST> 

Tabel 3: Harddisk snelheid met cache 

andere harde schijven gewend zijn, 
maar 100 Kilobyte per seconde is toch 
alleszins acceptabel. Om een vergelij
king te geven: de gemiddelde goedkope 
20 Mb hardcard - met een access-time 
van 65-80 milliseconde - haalt in onze 
metingen een transfer-rate van 160Kb 
per seconde. Zodra we de XT 286 ech
ter laten werken met de 384Kb cache, 
loopt die waarde op tot over de 2 Mega
byte per seconde. Voor alle duidelijk
heid: dat is dan niet de werkelijke snel
heid waarmee de machine zijn gegevens 
van de harde schijf leest, maar de snel
heid waarmee de data uit de cache kun-

7 I'> g 

Heads: 4 2048+ 
Sects: 17 1920 
Time : 4.1 Becs 1792 
98.5 KB/sec 1664 
25.6 ms ( 614 1536 
9.5 ms cyls) 1408 

2.738 1280 
1152 
1024 

896 
768 
640 
512 
384 
256 
128 

HDO 0 
Size: 34KE 

puleren gemeten. Maar, aan de andere 
kant, die cache-buffer van 384 Kilobyte 
is ruim bemeten voor veel werkzaamhe
den. Vaak zal inderdaad blijken dat de 
gevraagde gegevens inderdaad nog in 
de cache aanwezig zijn, waarna ze met 
de door ons gemeten snelheid geladen 
worden. Iets waar we ons nog steeds een 
beetje het hoofd over breken is de oor
zaak van de toch wat lage transfer-rate 
als er geen cache is ingeschakeld. De 
oorzaak moet liggen in de BIOS-uitbrei
dingen, die in deze machine aanwezig 
zijn. Bij sommige BIOS-functies zal de 
controle vanuit de standaard-routines 
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In de praktijk claimt Mecacom een 
prestatie die overeenkomt met die van 
een 9 Mhz AT, wat we kunnen onder
schrijven. De gevolgen van de hard-disk 
caching zijn lastiger meetbaar, maar ook 
daar denken we dat Mecacom's claim -
sneller dan een AT met een 28 ms har
de schijf - zeker opgaat. Tijdens onze 
test - die zoals gebruikelijk onder meer 
bestond uit het gewoon in gebruik ne
men gedurende een flinke periode, voor 
alle voorkomende werkzaamheden -
bleek telkens weer dat de machine ge
woon prettig snel was. En dat is tenslot -
te - na alle metingen - de echte maat
staf die men aan moet leggen. 

Mecacom Graduate XT 286 
Prijs excl. geheugen: f 2125 
Geheugen: dagprijzen, momenteel kost 
1 Mb RAM f 680,-
Extra 3.5 inch 720 Kb B-drive: f 250,
Alle prijzen excl. BTW 

Verdere informatie: 
Mecacom 
Tel.: 015-122853 

. 5 5"1 



Koppensneller? 
Wat er precies aan de hand 
is, we weten het niet. Maar we 
willen u de details niet ont
houden, temeer daar het u 
mogelijk een diskdrive kan 
schelen ... 

VREEMDE ACTIES IN DE 
MSX-DOS WERELD 

Wat zou u doen als u een brief ontving 
met daarbij een diskette? Vooral als die 
brief op geloofwaardige toon u die dis
kette cadeau geeft? Een brief met als in
houd: 

Geachte Mevrouw/Mijnheer, 

U bent een van de 225 willekeurige com
puterbezitters in Nederland die het 
proefnummer van Computerblad Op 
Floppy (COF) gratis ontvangt!! Via via 
(tijdschriften, verkoopregistraties etc.) 
hebben we vernomen dat U een MSX 
computer en een 3.5" diskdrive bezit. 
Het diskette zal, net als een gewone 
computerblad, elke maand verschijnen. 
Het zal verschillende typen computers 
behandelen. De informatie is in ASCII 
vorm geschreven en dus geschikt voor 
uw computer. Er staan ook computer
programma's op die allemaal bestemd 
zijn voor MSX computers. 

Daartegen verzoeken we U erop om Uw 
bevindingen van COF naar onze redac
tie te sturen. Voor veel meer informatie 
verwijzen we U naar het diskette zelf. 

Om te starten tik in: RUN "INLEI
DIN.COF" [return] 

Veel plezier!! 

P. Huygens 
Hoofdredacteur Computerblad Op 
Floppy (COF) 

Tot zover de brief, met daarin alle taal
fouten zorgvuldig overgenomen. Bij die 
brief trof de geadresseerde inderdaad 
een 3.5 inch diskje aan, in een keurig 
doosje waarop alweer een etiket zat ge
plakt dat de disk als Computerblad Op 
Floppy (MSX versie) identificeerde. 

Boze verrassing 

De lezer, die ons deze brief en disk toe
zond, heeft natuurlijk eens gekeken wat 
er op stond. Daarbij had hij ongelooflijk 
veel geluk, want het kwam hem slechts 
op een 'Disk Offline' melding te staan. 
De metalen sluiter bleef hangen. 

Waarom, dat bleek al spoedig. De veer
constructie die de sluiter opentrekt was 
geheel verteerd. Net zoals de eigenlijke 
disk zelf trouwens, iemand had de dis-
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kette met één of ander zuur bewerkt. In
derdaad: Koppensneller. Aan de bui
tenzijde was er niets te zien, maar deze 
disk zou een drive zonder enig probleem 
voorgoed buiten werking stellen, als de 
veerconstructie niet door het zuur was 
weggevreten. 

Overigens, het op de brief van het COF 
vermeldde Amsterdamse adres bleek 
niet te bestaan. 

De vraag 

Natuurlijk hebben we degene die ons de 
diskette en bijbehorende brief toezond 
even opgebeld. Veel meer informatie 
kon hij ons ook niet geven. Wel bleek hij 
de nodige contacten had in het krakers
en piraten-wereldje. 

Hetgeen ons doet afvragen of hier nu 
sprake was van een persoonlijke wraak
actie van iemand van dat soms toch wel 
wat destructieve volkje, of niet. Als dat 
zo was, dan heeft de persoon in kwestie 
zijn lol. Zo'n flauwe grap in de kolom
men van MCM zien verschijnen, dat zal 
het wat bizarre ego van die persoon al
leen maar strelen. Maar toch, we publi
ceren dan liever deze waarschuwing. 
Pas op met vreemde diskettes, want er 
zijn andere manieren dan alleen virus
sen, waarmee een vandaal uw computer 
kan belagen. En mochten meer mensen 
slachtoffer geworden zijn van deze 
praktijken, laat het ons dan even weten. 
Mogelijk valt in dat geval de dader te 
achterhalen. 

42 



Flightsimulator (Sublogic) 

Zo'n dik half jaar nu al ligt deze ROM 
me aan te staren en tot op heden heb ik 
niet de moed gehad erover te schrijven. 
De reden was voornamelijk het feit dat 
de ROM nu pas (februari 1989) lever
baar zou komen. En waarom zou je over 
dingen schrijven die er - voorlopig -
toch nog niet zullen zijn? 
Nu is er in bepaalde journalistieke krin
gen de neiging aanwezig juist over het 
nieuwste van het nieuwste te schrijven, 
waarbij meestal gemakshalve voorbij 
gegaan wordt aan het feit dat de be
schreven versie/het beschreven appa
raat een pre-productie versie of proto
type is, waardoor het uiteindelijke te 
koop aangeboden product sterk kan af
wijken van het beschrevene. Persoonlijk 
geef ik de voorkeur eraan die spellen te 
behandelen die ook daadwerkelijk te 
koop zijn. Vandaar. De Flightsimulator 
van het Amerikaanse softwarehuis Sub
Logic is beroemd èn berucht als zijnde 

SPELLEN GETEST VOOR 
MSX EN PC 

111. Lil. 
dé vluchtsimulator . De MS-DOS versie, 
die SubLogic onder licentie aan Micro
soft levert, wordt nog steeds gezien als 
een soort ultieme test voor strikte MS
DOS compatibiliteit van een kloon. Alle 
versies van de Flightsimulator, of ze nu 
8- of 16-bit zijn, worden beschouwd als 
zijnde het beste in dat genre. Mede om 
die reden werd vol spanning een even
tuele MSX versie afgewacht. Echter, zo
als zo menig ander software huis was 
ook SubLogic niet op de hoogte van de 
mogelijkhèden voor MSX, noch in J a
pan noch in Europa. Vergeet niet dat 
MSX in Amerika nooit geïntroduceerd 
werd wegens gebrek aan belangstelling. 
Maar nu is het dan zover. Compleet met 
Nederlandstalige handleiding. De eer
ste cartridges worden weliswaar met de 
Engelse handleiding uitgeleverd, maar 
die kan men via de handelaar omruilen. 
Deze MSX versie van de Flightsimula
tor wijkt af van de andere, algemeen be
kende versies van dit product. In het 
programma krijg je de gelegenheid 
plaats te nemen in de cockpit van een 
gemodificeerde Nakajima Tenzan, een 
torpedo bommenwerper uit de Tweede 
Wereldoorlog. Je merkt dat men het ge
heel aangepast heeft aan de Japanse 
markt, waar het al een tijdje uit is. 

Het doel van het spel is om te vertrek
ken vanaf de op een eiland gelegen 
thuisbasis, vijandelijke doelen aan te 
vallen, zoveel mogelijk vijandelijke toe
stellen neer te halen en het vliegtuig 
weer veilig aan de grond te zetten. 
Dit betekent dan ook in feite dat het ori
ginele concept van pure vluchtsimulatie 
los gelaten is. In totaal kent het spel 10 
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missies waarin verschillende opdrach
ten vervuld moeten worden. 
De eerste opdracht is een gevechtstrai
ning waarin je de vijandelijke basis op 
het eiland Kwajalein moet bombarde
ren. De tweede opdracht bestaat uit het 
torpederen van een vijandelijk schip en 
dit tot zinken te brengen. Tijdens deze 
missie is het vliegtuig uitgerust met een 
bijna onuitputtelijke voorraad Long 
Lance torpedo's, in plaats van de bom
men die je tijdens de eerste missie aan 
boord had. Met het beëindigen van de 
tweede opdracht is je gevechtstraining 
voltooid;je begint aanje eerste echte ge
vechtsvlucht. 
De vijand heeft het schip dat je tijdens 
missie #1 tot zinken heeft gebracht in
middels vervangen door een nieuw vaar
tuig. De ondersteuning van dit schip 
vanuit de lucht is uitgebreid. Ten gevol
ge van de zware gevechten in het nabije 
verleden en een tekort aan ammunitie, 
krijg je u slechts één torpedo mee voor 
het uitvoeren van deze opdracht. 
En zo wordt het niveau missie na missie 
moeilijker. De laatste opdracht is uiterst 
zwaar. Tijdens deze opdracht moet je 
de, althans in deze streek, laatst overge
bleven vijandelijke schepen torpederen. 
Hiervoor zijn meerdere vluchten nood
zakelijk aangezien het vliegtuig slechts 
twee torpedo's tegelijk kan meevoeren. 

Op niveau 0 (missie 1) is het mogelijk 
rond te vliegen; in de handleiding word 
je op dit niveau ook door een trainings
vlucht geleid. De meeste aspecten van 
vliegen komen aan bod, zoals het ge
bruik van de rol- en hoogte roeren. Ook 
is er een beperkte vorm van radar be-



schikbaar. Het instrumentenpaneel ziet 
er grafisch goed uit doch is wat beperkt. 
Zichtbaar zijn een kruisvizier voor het 
geschut, de brandstofmeter, een hoog
temeter, horizontale snelheidsmeter, 
ammunitie indicator, meters welke de 
stand van de rol- en hoogteroeren aan
geven, het magnetisch kompas, lucht
snelheidsmeter, een indicator die de 
stand van het gaspedaal (throttle) aan
geeft plus een ruimte waarin het pro
gramma mededelingen kan doen aan de 
piloot. Daarnaast kan met behulp van 
bepaalde toetsen het uitzicht veranderd 
worden en een panorama beeld van de 
onder het vliegtuig ,voorbij glijdend 
landschap opgeroepen worden. 
Wat ontbreekt zijn in mijn ogen juist die 
aspecten van een vluchtsimulatie die het 
geheel zo spannend maken, waaronder 
het vliegen op instrumenten, het gebruik 
van radio bakens etcetera. 
Op zich is de 'Flightsimulator with Tor
pedo Attack' - om de volledige titel 
maar eens te gebruiken - een meer dan 
uitstekend programma. Het geheel is 
grafisch uiterst verzorgd, de drie di
mensionale vector graphics overtui
gend; bewegingen zijn soepel, het geluid 
wat povertjes maar dat is niet zo belang
rijk bij dit soort spellen. De mogelijkhe
den zijn legio en ongetwijfeld zullen vele 
uren spelplezier uit dit spel gepeurd 
kunnen worden. 
Derhalve: aanrader! 

Maar! Toch blijf ik met een ontevreden 
gevoel zitten. Dit had de beroemde 
Flightsimulator van SubLogic moeten 
zijn, dé Flightsimulator waar iedereen 
op heeft zitten wachten. Wat we gekre
gen hebben is weliswaar een grandioos 
spel, maar het voldoet niet aan de ver
wachtingen die, althans ik persoonlijk, 
van de onder de vlag 'Flightsimulator' 
uitgebracht product had. De complete 
titel geeft het dan ook al aan: 'Flightsi
mulator with Torpedo Attack'. Het feit 
dat je alleen al punten kunt scoren staat 
me zelfs een beetje tegen. 
De grafische weergave is, zeker voor 
MSX1 zeer goed; de speelbaarheid 
eveneens zeer goed. De gehele verzor
ging is uitstekend, de Nederlandse 
handleiding een compliment waard: alle 
specifieke luchtvaart termen zijn geheel 
correct vertaald! Dit programma is ech
ter niet de vluchtsimulator van SubLo
gic zoals we deze kennen van andere 
computers; daarvoor zijn téveel simula
tie aspecten weggelaten. We zullen ons 
er dan ook bij neer moeten leggen dat 
de echte 'Flightsimulator' nooit zal ver
schijnen voor MSX. 

Conclusie: aanrader, behalve wanneer 
je de echte 'Flightsimulator' verwacht. 
In dat geval zul je toch een andere com
puter moeten aanschaffen. 

Fabrikant: SubLogic 
Importeur: HomeSoft 

Computer: MSX 
Medium: ROM 
RAM:64k 
Aantal spelers: 1 
Bediening: toetsenbord 
Prijs: f 89,50 

SubLogic's 'Flightsimulator' is eveneens 
leverbaar voor Commodore 64, Atari 
800, Atari ST, Amiga en Apple. Op deze 
computers spreken we van 'Flightsimu
lat or II'. De MS-DOS versie wordt gele
verd door MicroSoft. Onlangs is hiervan 
een nieuwe versie, V3.0, verschenen. 

Computer: MS-DOS 
Medium: disk 
RAM:512K 
DOS: 2.0 of later 
Graphics: CGA/EGNHercules 
Aantal spelers: 1 
Bediening: joystick/toetsenbord, Mi
croSoft muis 
Prijs: f 139,50 

Who framed Roger Rabbit 

De grootste hype van het afgelopen jaar 
op filmgebied was 'Who framed Roger 
Rabbit'. Althans, dat zeiden een aantal 
filmcritici; de bezoekersaantallen bewe
zen dat het publiek daar anders over 
dacht. En ook ik heb genoten van de 
avonturen van Bob Hoskins in zijn po
gingen Roger Rabbit's naam te zuiveren 
en Toontown te redden van een zekere 
ondergang. Evenals menig ander bios
coopbezoeker sprak de combinatie van 
cartoonfiguren en normale acteurs me 
aan. De grote liefde waarmee het feno
meen cartoon in deze film benaderd 
wordt laat duidelijk blijken dat meer 
mensen van tekenfilms houden. 
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Het verhaal speelt zich af in 1947 in Hol
lywood. De cartoon industrie is nog 
nooit zo groot geweest en onze 'Toon' 
held Roger Rabbit is de superstar! Maar 
het succes is hem niet naar het hoofd ge
stegen, hij blijft een aardige, maar' bo
venal normale knul. Immers, in deze we
reld is Roger, evenals alle andere' stri
phelden (Betty Boop, Donald Duck, 
Pluto, Dumbo het olifantje, Daffy Duck, 
Tweety en vele anderen) een echt, le
vend persoon. En niet alleen echt maar 
ook hardwerkend, want tekenfilms ma
ken betekent een druk bezet leven. Ie
dere dag gaat Roger aan het werk in de 
Maroon Cartoon Studios, terwijl hij zijn 
avonden in de tekenfilm voorstad Toon
town doorbrengt, waar ook alle andere 
stripfiguren leven. 

Maar dan komt Roger in de problemen. 
Hij wordt beschuldigd van de moord op 
Marvin, 'The Gag King' (Koning der 
Grappen & Grollen), eigenaar van de 
Maroon Cartoon Studios en Toontown. 
Wanneer het testament van Marvin dan 
ook nog verdwijnt, wordt het duidelijk 
dat iemand een vies spelletje speelt. Als 
je dan weet dat Marvin in zijn testament 
de studio en Toontown aan het strip
volkje nagelaten heeft ... 
Voordat alles in het reine komt maak je 
menig spannend - en amusant - avon
tuur mee maar uiteraard komt alles 
weer op de konijnepootjes terecht. 
In het spel is de film redelijk natuurge
trouw weergegeven, qua doel van het 
spel. Uit de film zijn drie momenten ge
licht waar omheen het spel gebouwd is. 
Uiteindelijk zulje Judge Doom, die pro
beert Roger van deze wereld te doen 
verdwijnen, moeten verslaan. Dit lukt je 
alleen tijdens het uiteindelijke treffen in 
de 'Gag Factory'. 
Allereerst moet je samen met Benny de 
Taxi door de straten van Hollywood ra
zen, op weg naar de 'Gag Factory'. Ove
rigens kunje met Benny dankzij zijn ac
cordeon-vering de meest vreemdsoorti
ge streken uithalen in de beste tekenfilm 
traditie. Zo kan Benny op bussen en da
ken springen. Op de daken kun je dan 
verder rijden, op weg naar de 'Ink & 
Paint Club'. Op het dak van een bus 
springen is een ervaring apart. 
Tijdens een tussenstop in de nachtclub, 
waar Roger's vrouw J essica als zangeres 
optreedt, moet Roger op zoek naar het 
testament van Marvin. Aangezien dit 
testament in onzichtbare inkt geschre
ven is, is het zaak zo snel mogelijk alle 
papier in d~ nachtclub bij elkaar te zoe
ken. En hopen dat het testament ertus
sen zit. De pinguin obers (!) zullen je zo-



veel mogelijk tegenwerken. Kijk uit voor 
de gorilla en laat Roger nooit, nooit 
maar dan ook nooit één druppel alcohol 
drinken. De gevolgen zijn bekend uit de 
film! 

De uiteindelijke strijd vindt plaats in de 
'Gag Factory', waar alle beroemde te
kenfilm grappen ('gags') in elkaar gezet 
worden; je kent dat wel, zwaarden die 
een eigen leven leiden, doodshoofden 
die hun tanden wensen te scherpen et
cetera. De assistenten van Judge Doom, 
gevaarlijke wezels, staan je echter al op 
te wachten. Je kunt een wezel tijdelijk 
buiten gevecht stellen door een 'gag' te 
gebruiken, maar sommige 'gags' denken 
daar anders over en keren zich tegen je. 
De enige manier om de wezels te doden 
is - het zijn en blijven tekenfilm figuren 
- ervoor te zorgen dat ze zich dood la
chen. 
Na de wezels kom je tegenover Judge 
Doom te staan. Nu wordt het pas echt 
menens; niet alleen Roger's leven maar 
de toekomst van alle stripfiguren en het 
voortbestaan van Toontown staat op het 
spel. In dit spel vind je vele elementen 
uit de film terug. Het is niet noodzake
lijk de film gezien te hebben om het spel 
te kunnen spelen of om ervan te kunnen 
genieten. Zelf moest ik voortdurend te
rug denken aan bepaalde scenes in de 
film; door de daaruit veelvuldig voort
komende lachbuien heeft het spelen van 
dit spel me veel tijd gekost. 

Qua opzet is 'Who framed Roger Rab
bit' een goed spel; ook de uitwerking is 
uitstekend. Het spel is goed te bedienen, 
een joystick is niet strikt noodzakelijk. 
Grafisch is een en ander goed te noe
men, waarbij de kanttekening gemaakt 
dient te worden dat de CGA graphics -
zoals gewoonlijk - niet echt opwindend 
zijn. Jammer genoeg wordt Hercules 
monochroom niet ondersteund, terwijl 
ik zeker bij dit spel, dat zich daar uiter
mate goed voor leent, EGA ondersteu
ning verwacht had. 
Het spel is te installeren op hard disk 
waarbij disk 1 in drive A moet blijven zit
ten, een vorm van copieerbeveiliging 
waar betere vormen voor te bedenken 
zijn. Indien je in bezit bent van slechts 
één diskdrive zal je regelmatig disks 
moeten verwisselen. 
In alle opzichten is 'Who framed Roger 
Rabbit' een goed spel. Het spel geeft de 
sfeer van de film goed weer, waarbij de 
enige teleurstelling gelegen is in het feit 
- waarbij ik voor mezelf spreek - dat 
na het spelen niet even een video opge
zet kan worden van de film. 

Fabrikant: Buena Vista Software 
Importeur: HomeSoft 

Computer: MS-DOS 
Medium: disk 
RAM: 512K 
DOS: 2.0 of later 
Graphics: CGA 
Aantal spelers: 1 
Bediening: joystick/toetsenbord 
Prijs: f 89,50 

In het pakket worden zowel de 5.25 inch 
als de 3.5 inch geleverd. 'Who framed 
Roger Rabbit' is eveneens leverbaar 
voor de Amiga; andere versies worden 
overwogen, maar nog niet verwacht. 
Een MSX versie wordt, in ieder geval 
buiten Japan, niet verwacht. 

Leisure Suit Larry goes 
Looking for Love (in several 
wrong places) 

Traditie getrouw heeft ook het tweede 
Larry avontuur een té lange naam. Ge
lukkig start je het programma op met 
LSL2; dat kan MS-DOS tenminste nog 
aan. 

Na de amoureuze avonturen in 'Leisure 
Suit Larry in the Land of the Lounge Li
zards' waarin Larry ontdekte dat het le
ven zonder vrouwen niet echt leefbaar is 
maar waarin hij bovenal ontdekte een 
echte levensgenieter te zijn, komt in 
LSL2 een ander aspect van het leven aan 
bod. Voordat je daar echter van kunt ge
nieten heb je je door het één en ander 
heen tè worstelen. Niet de handleiding, 
deze is, alhoewel uiterst nuttig niet echt 
groot. Bij het openmaken van de doos 
blijkt LSL2 een gigantische hoeveelheid 
diskettes te bevatten: zes 5.25 inch dis
kettes en drie 3.5 inch diskettes tuime
len op het vloerkleed. Het record van 
King's Quest 4, negen 5.25 inch en vier 
3.5 inch wordt nog net niet geëvenaard. 
Vervolgens dienen overal copieën van 
gemaakt te worden of dient de hele han
del op de hard disk gezet te worden -
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bijna 2 Meg diskruimte kostje dat. Sier
ra springt niet erg zuinig om met je kost
bare harddisk ruimte. Installeer je daar
naast nog eens King's Quest 4, dan ben 
je in totaal al snel zo'n 5 Meg kwijt. 
Zou ik dan toch die tweede hard disk 
moeten aanschaffen alleen voor al m'n 
Sierra OnLine spellen? Zojuist is ook 
nog Gold Rush binnengekomen, alhoe
wel dat slechts vijf 5.25 inch disks zijn. 

Eenmaal van het installeren bekomen 
begint het echte genieten pas. Tenmin
ste, als je de juiste configuratie hebt. 
LSL2 is alleen maar genietbaar te spe
len op een AT of Turbo XT, hoe sneller 
hoe beter. Volgens de handleiding is 8 
Mhz het minimum. Hercules wordt niet 
ondersteund, CGA is wel aanwezig 
doch minimaal EGA wordt aanbevolen. 
Heb je een AT met EGA, of een PS/2 
dan is het echt genieten geblazen. Rag
scherpe graphics met perfecte kleuren 
maken LSL2 tot een belevenis. Over de 
mogelijkheid om de diverse muziek
kaarten zoals Roland MT32 of de Ad
Lib kaart, welke door de nieuwe Sierra 
OnLine producten ondersteund wor
den, wil ik niet eens spreken. Hiervan 
heb ik onlangs een korte demonstratie 
mogen meemaken; de geluidskwaliteit 
van het geheel was verbluffend. En hard, 
de bediener van het geheel was hardroc
ker; gelukkig kon de hifi installatie dat 
aan, want anders ... 

Het stereobeeld was zeer goed. In de 
demonstratie werd King's Quest 4 ge
bruikt; een extra dimensie ging open 
door het gebruik van de muziekkaart. 
Alsof een compleet orkest je begeleid
de tijdens het spelen van het spel! Nu 
helpt al dit lyrische gedoe een slecht spel 
ook niet echt. De Sierra spellen zijn ech
ter op zich al meer dan uitstekend, dit 
soort extra's is gewoon grandioos. Maar 
dan komt de realiteit keihard op je af: 
een MT32 kaart kost veel geld, ongeveer 
$ 600. Daarvoor heb je dan wel MIDI 
compatibiliteit, maar toch, voor deze re
censent blijft dat toch al met al iets te
veel geld. 
In LSL2 wint Larry een hoofdprijs in de 
lotto. Naast een droomreis op de 'Lo
ver's Boat' bestaat deze uit een af
spraakje met een wonderschone jonge
dame. Larry's geluk kent geen grenzen. 
Ondanks zijn amoureuze avonturen in 
LSLI had hij toch nog enige twijfels over 
zijn ego. De opmerkingen van zijn moe
der dat hij een nietsnut was en 'net als 
alle andere mannen' gingen toch aan 
hem knagen. Dan begint de ellende pas 
goed. Larry raakt verzeild in een we-



reldje waar zelfs J ames Bond angstig om 
zich heen zou kijken. 
Spionage en intriges zijn Larry's deel. 
Schone dames zoals de bloedmooie spi
onne Natasha proberen hun verleidelij
ke kunsten op hem uit. En geeft Larry 
toe? Wat te denken van de buitenland
se geheime agenten zoals de Hairy 
Krishnas en Dr. Notoonyt? Hoe red je 
je daar nu weer uit? Jammer genoeg kan 
ik op dit alles niet al te diep ingaan, niet 
alleen omdat ik alle antwoorden zelf nog 
niet weet maar bovenal omdat niets leu
ker is dan zelf deze ontdekkingen doen. 

Was Larry 1 al een grandioos spel, dit 
vervolg steekt daar nog met kop en 
schouders bovenuit. Men is niet in de 
kuil van de herhaling gevallen; LSL2 
heeft dan wel dezelfde hoofdpersoon 
maar het adventure is geheel anders en 
gewoon perfect! Dezelfde humor schit
tert in de vele grappen waarbij een ter
dege kennis van de Engelse taal - of 
eerder het Amerikaans - noodzakelijk 
is. Sommige taalgrappen gaan heel ver 
door het gebruik van 'slang' dus het ge
vaar bestaat dat wij Nederlanders wel 
enige zaken zullen missen. Maak je daar 
echter geen zorgen over, er blijft nog zo
veel te genieten dat je voorlopig achter 
je AT met EGA kaart gekluisterd zult 
blijven. 

Absolute aanrader!! 

Fabrikant: Sierra OnLine 
Importeur: HomeSoft 

Computer: MS-DOS 
Medium: disk 

RAM: 512K 
DOS: 3.0 of later 
Graphics: CGAJEGAJTandy/MCGN 
VGA 
Aantal spelers: 1 
Bediening: joystick/toetsenbord, Mi
croSoft muis 
Prijs: f 99,-

Minimale configuratie is Turbo XT of 
AT, minimaalSMhz, liefst sneller. LSL2 
is op hard disk installeerbaar en heeft 
daar ongeveer 2 Meg nodig. 

'Leisure Suit Larry goes looking for 
Love (in several wrong places)' is even
eens leverbaar voor Amiga en Atari ST. 
S bits versies worden niet overwogen. 

Hercules, Slayer of the 
Damned! 

Lange tijd werd niets vernomen van 
Gremlin Graphics, het software huis dat 
de MSX wereld verblijdde met onder 
andere 'Jack the Nipper' en 'Jack the 
Nipper 2: The Coconut Capers' . De 
meest recente titels zoals 'Death Wish 
111', 'Mask 2' en 'Venom strikes back, 
Mask lIl' zijn al weer ruim 6 maanden 
geleden op de markt gekomen en even 
werd het ergste gevreesd: Gremlin Gra
phics stopt met MSX. 
Het tegendeel werd bewezen toen 
opeens 'Hercules, Slayer of the Dam
ned!' ten tonele kwam. 

Het spel is geheel gebaseerd op de klas
sieke verhalen rondom Hercules - de 
eigenlijke Griekse naam luidt Herakles 
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- ,zoon van de oppergod Zeus en de 
stervelinge Alcmene (dochter van de 
koning van Mycene) . Omdat dit slipper
tje van Zeus door diens vrouw Hera niet 
bepaald gewaardeerd kon worden was 
het onvermijdelijke gevolg dat Hera 
Hercules op allerlei manieren dwars 
zat. Dat begon al toen Hercules nog pas 
acht maanden oud was. Hera zond twee 
slangen op hem af om hem te doden. De 
kleine was echter al zo sterk dat hij met 
zijn blote handen de slangen terminaal 
van gedachten deed veranderen. Hera 
koesterde haar haat tegen Hercules en 
wist te bewerkstelligen dat Eurystheus, 
koning van Mycene, middels een eed 
van Zeus, zeggenschap over Hercules 
kreeg. Eurystheus gaf Hercules de 
meest onmogelijke opdrachten die hij 
bedenken kon, twaalf in getal. 
Een ieder is wel bekend met de zoge
naamde twaalf werken van Hercules. 
Toen de goden dit vernamen kregen zij 
medelijden met Hercules die in feite het 
slachtoffer was van Hera's kwaadaar
digheid. Derhalve gaven zij Hercules 
een aantal hulpmiddelen zoals een 
helm, een zwaard en pijl en boog. 
De twaalf taken welke Eurystheus Her
cules stelde, waren de volgende: 

1. het doden van de leeuw van Nemea, 
die onkwetsbaar was maar door Hercu
les gewurgd werd; 
2. het doden van de Hydra (waterslang) 
van Lerna, die twee koppen had: een 
sterfelijke en een onsterfelijke; 
3. het vangen van het zwijn van Eryman
thus; 
4. het vangen van de hinde met gouden 
horens en koperen hoeven op de berg 
Cerynea, iets wat nog niemand gelukt 
was; 



5. het wegjagen van de vogels met de ij
zeren klauwen, snavels en vleugels uit 
het meer Stymphalis in Arcadië; 
6. de stallen van Augias uitmesten. Deze 
stallen waren de laatste dertig jaar niet 
meer schoongemaakt. Hier hebben wij 
overigens de uitdrukking' Wat een Au
gias stal' aan overgehouden. Hercules 
reinigde deze stallen door er de rivier
tjes Aplheus en Peneus doorheen te lei
den; 
7. het vangen van de paarden van Dio
me des, koning van Thracië, die met 
mensenvlees gevoed werden; 
8. het halen van de vuurspuwende stier 
van Kreta; 
9. het roven van de gordel van Hippoly
te, koningin der Amazonen; 
10. het roven van de runderen van de 
reus Geryon; 
11. het stelen van de gouden appels van 
de Hesperiden. De tuinen van de Hes
peri den werden bewaakt door een 
draak. Hercules overreedde Atlas, die 
de wereldbol op zijn rug draagt, de ap
pels te stelen. Atlas ging hiermee ac
coord op voorwaarde dat Hercules dan 
zolang het dragen van de wereldbol zou 
overnemen; 
12. het halen van de hellehond Cerbe
rus. Cerberus bewaakte de toegang tot 
de hel. Zelfs Hercules was niet tegen 
deze taak opgewassen en de goden 
moesten hem te hulp schieten om deze 
taak tot een goed eind te brengen. 

In de overlevering wordt overigens nog 
van een dertiende taak gesproken: de 
ontmaagding van de 50 (of 49 van de 50) 
dochters van Thespios, hetzij in 50 op
eenvolgende nachten, hetzij in zeven of 
in één nacht. 
In het algemeen wordt Hercules voorge
steld als een gespierde woesteling met 
als attributen een knots en een lee uwe
huid. 
Tot zover wat achtergrond. In dit spel 
moet je, in tegenstelling tot de oor
spronkelijke klassieke verhalen, als 
Hercules zelf de twaalf werken bij el
kaar zien te krijgen. De werken verkrijg 
je door ze onder andere met je knots te 
raken. Heb je alle werken verzameld 
dan kom je tegenover de Minotaur te 
staan welke je dient te doden om het 
spel te kunnen winnen. 
Naast je knots kunje ook nogje handen 
en voeten gebruiken. Je wordt tegenge
werkt door ondermeer een spin die pro
beert je vliegen af te vangen door de 
werken onder je handen vandaan te ste
len. Daarnaast zijn je knotsslagen, af
hankelijk van de situatie, in meer of min
dere mate effectief. 

Tijdens het spel zijn je directe tegen
standers de skeletten en de Minotaur. 
Deze zijn gewapend met zwaarden, 
drietanden en dodelijke hoorns. 

'Hercules, Slayer ofthe Damned!' heeft 
dezelfde grafische kwaliteiten als de 
overige Gremlin MSX spellen: goed 
derhalve. Ook hier weer het Engelse 
verschijnsel dat men de sprites in één 
kleur uitvoert, maar dat schijnt niet te 
vermijden te zijn. 
Hercules is in feite een recht-voor-z'n
raap arcade vecht-spel waarbij de na
druk sterk op de actie ligt. In dat genre 
is Hercules een van de betere titels en 
zeker voor de liefhebber een goede keu
ze. 

Fabrikant: Gremlin Graphics 
Importeur: HomeSoft 

Computer: MSX 
Medium: cassette 
RAM:64k 
Aantal spelers: 1 
Bediening: joystick & toetsenbord 
Prijs: f 35,-

Final Assault 

Mijn eerste gedachte bij het zien van de 
verpakking van dit spel was: perfect op 
tijd voor diegenen die of geen tijd heb
ben om op wintersport te gaan en toch 
nog even een frisse bries om de oren wil
len voelen of, gezeten achter de compu
ter, toch een sportief en levenslustig 
beeld van zichzelf willen opbouwen. 
Vervolgens bekroop me bij het laden 
een 'dejà vu' gevoel; dit spel ken ik! Zo'n 
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anderhalf jaar geleden liet iemand van 
HomeSoft me een aantal programma's 
van het Franse huis Infogrames zien. 
Daaronder bevond zich een programma 
met de fraaie naam 'Chamonix', de 
bergketen waar menig bergbeklimmer 
kind aan huis is. Wat me getoond werd 
waren delen van het in ontwikkeling 
zijnde Commodore 64 programma, op 
dat moment was alleen de versie voor de 
uitsluitend in Frankrijk verkochte 
Thompson computer leverbaar. Het 
programma maakte grote indruk op me 
door het afwijkend concept en de meer 
dan goede uitvoering. Toen me dan ook 
medegedeeld werd dat ondermeer een 
MSX versie beschikbaar zou komen 
kende mijn geluk geen grenzen en be
gon het gespannen afwachten. De tijd 
verstreek, HomeSoft bleek niet langer 
de iinporteur van Infogrames te zijn en 
MSX Computer Magazine werd 
MSX/MS-DOS Computer Magazine. 
En plots, uit geheel onverwachte, hoek 
komt Final Assault op de markt. Uitge
bracht door het Amerikaanse merk 
Epyx, bekend van de vele sportsimula
ties, is Chamonix dan nu eindelijk lever
baar, alhoewel de naam gewijzigd is in 
'Final Assault'. Ook het programma is 
gewijzigd, het basisidee is nog steeds ge
lijk, maar veel verder uitgewerkt dan in 
het oorspronkelijke Chamonix voor de 
Thompson. Voorlopig is Final Assault 
niet leverbaar voor MSX en navraag bij 
HomeSoft leerde dat het programma 
ook niet verwacht werd; maar, zo werd 
me toegevoegd, dat kan morgen veran
deren, Epyx heeft de neiging om niet te
veel los te laten over nieuwe releases. 
In Final Assault heb je het in je hoofd 
gehaald een beroemde bergbeklimmer 



te worden. En geholpen door fraaie car
toon-achtige graphics kun je je dan ook 
daarin uitleven. Zeker de EGA versie 
ziet er meer dan uitstekend uit, de Her
cules monochroom beelden zijn echter 
ook uitstekend. Bewegingen zijn vloei
end, geluid C.q. muziek de gewoonlijke 
MS-DOS kwaliteit. Nu zit ik bij dit soort 
simulaties toch niet echt op muziek te 
wachten. 
Inderdaad zie ik Final Assault meer als 
een simulatie dan een gewoon spel. Het 
programma is zeker geen arcade actie 
spel, er moet goed overdacht worden 
wat je doet en hoe je het doet. Op het 
hoogste spelniveau kan een fout direct 
fataal zijn; je overleeft slechts één val 
terwijl koude, honger en vermoeidheid 
ook kunnen bijdragen aan een foutieve 
afloop van je avontuur. 
Het nadenken begint al aan het begin 
van het spel, welke route ga ik nemen 
naar de top. Je kunt kiezen uit 6 routes, 
sommige gemakkelijk, andere uiterst 
zwaar. Vervolgens moetjeje bepakking 
regelen. Je moet je rugzak inpakken, 
daarnaast echter moet je ook een aantal 
andere dingen direct beschikbaar heb
ben, op het zogenaamde 'rack' - mijn 
bergbeklimmers-ervaring reikt niet ver 
genoeg om daar een Nederlands woord 
voor te kunnen bedenken. Op het 'rack' 
kun je ondermeer de volgende zaken 
meenemen: touw, karabijnhaken (heb je 
nodig om het touw te bevestigen), pi
tons, hamer, sporen plus nog een aantal 
andere voorwerpen welke alle nodig zijn 
om een bergwand te kunnen beklim
men. In de rugzak kun je een fors aantal 
voorwerpen meenemen: onder andere 
crampons, een helm, een warme jas, 
handschoenen, wollen sokken, een ijs
bril, extra schoenveters, een tent, slaap
zak, sneeuwschop, mes, E.H.B.O. doos 
(nee, niet waaraan je nu denkt, dat zou 
onze geachte vrind wel willen), zonne
brandolie, lamp, kaarsen, kacheltje, 
kookgerei, waterfles, lucifers, aanste
ker, rum, wijn, champagne (om het be
reiken van de top te vieren), voedsel, 
drinken, etcetera. 
Je merkt, dat een volledige uitrusting 
forse vormen gaat aannemen. Daarbij 
moet je wel rekening houden dat het ge
wicht van de bepakking - 'rack' plus 
rugzak - zo rond de 25 kilo moet lig
gen. Veel zwaarder magje het niet ma
ken, het risico van uitglijden of even
wichtsverlies door het overgewicht 
wordt dan te groot. 
Eenmaal op weg kom je de meest ge
vaarlijke situaties tegen, uitstekende 
rotsen, plots vallende temperaturen, 
grote scheuren om over het gevaar van 

dun ijs maar niet te spreken. Gelukkig 
kun je met je stok altijd even het ijs tes
ten. 
Een veel groter gevaar benje echter zelf. 
Hoe vaak ben ik niet van een ijswand ge
vallen omdat ik het touw niet goed aan 
de karabijnhaken bevestigd had. Eén
maal ben ik zelfs eenvoudigweg bevro
ren, omdat ik niet de juiste spullen bij 
me had. 
Final Assault is niet eenvoudig, is zelfs 
zeer moeilijk. Om het spel goed te leren 
spelen zul je er veel tijd aan moeten be
steden. Er zijn zoveel factoren die een 
rol (kunnen) spelen, zoveel fouten zijn 
mogelijk dat menig tocht halverwege 
een ijswand zal eindigen, zeker in het 
begin. 
Ook Infogrames besefte dit, niets voor 
niets kun je een opleiding volgen in het 
spel. Kies na het opstarten de optie 'trai
ning' en je wordt vakkundig naar de top 
'gepraat'. Het programma pakt je rug
zak in en geeft voortdurend hints over 
wat je moet doen. Al vrij snel bijvoor
beeld zie je rechtsonder je hoofd bibbe
rend van de kou in beeld komen. Een 
greep in je rugzak om je warme wollen 
muts over de koude oren te trekken en 
dat probleem is ook weer even opgelost. 
Was alles maar zo eenvoudig; de eerste 
keer dat ik tegen een bergwand hing en 
even wilde bijkomen door een kort uil
tje te knappen zal me lange tijd heugen. 
Nog steeds word ik 's nachts zwetend 
wakker met verkrampte vingers en te
nen, ervan overtuigd dat amputatie van 
bevroren ledematen onvermijdelijk is. 

Final Assault is een spel dat velen niet 
zal aanspreken, daar is het te complex 
voor, de actie te langzaam en het spel 
idee te ver verwijderd van het doorsnee 
spelgegeven. Toch blijkt, na enig door
zetten, Final Assault wel degelijk goed 
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speelbaar te zijn, waarbij het nooit een 
gemakkelijk spel zal worden. Persoon
lijk heb ik er wel degelijk van genoten, 
maar ik heb er alle begrip voor wanneer 
iemand al vrij snel zal opgeven en iets 
anders zal gaan zoeken om de tijd mee 
te verdrijven. 
Gelukkig kun je je tochten op disk op
slaan om op een later tijdstip weer ver
der te gaan. Tenminste, als je niet verge
ten hebt een 'save disk' in de rugzak te 
stoppen - leuk hoor, Infogrames; dat 
was ik uiteraard de allereerste keer ver
geten! 
Final Assault is een spel waarvan ik niet 
durf te zeggen: Aanrader! Persoonlijk 
vind ik het een goed spel, maar - zeker 
gezien de soms zeer negatieve reacties 
in buitenlandse bladen - anderen den
ken daar anders over. 
Kijk er eens naar! 

Fabrikant: Epyx 
Importeur: HomeSoft 

Computer: MS-DOS 
Medium: disk 
RAM: 512K 
DOS: 2.0 of later 
Graphics: Hercules/CGNEGAffandy 
Aantal spelers: 1 
Bediening: joystick/toetsenbord 
Prijs: f 69,50 

Final Assault is eveneens leverbaar voor 
C64, Amiga, Atari ST, en Spectrum. 
MSX en andere versies worden - voor
lopig - niet verwacht. 

Afterburner 

Het heeft dan wel enige tijd geduurd, 
maar hier ligt dan voor ons de grootste 
hit uit de amusementshallen na Out 



Run: Afterburner. Ook Afterburner is 
een product van Sega, zonder twijfel de 
producent van sommige van de beste 
coin op machines van de laatste jaren. 
Aan het van oorsprong Amerikaanse 
software huis Activision (bekend van 
onder andere Pitfall en Decathlon) 
werd de eer gegund - ongetwijfeld na
dat forse scheppen geld van eigenaar 
veranderd waren - Afterburner om te 
zetten naar de normale huiscomputers. 
Nadat eerst de Commodore 64 versie 
van stapel liep, al snel gevolgd door de 
Spectrum en Amstrad CPC versie is dan 
nu de MSX versie beschikbaar geko
men. 
In Afterburner kom je achter de stuur
knuppel van een F14 jet te zitten. Aan 
het begin van het spel staje startklaar op 
het vliegdekschip. De motoren slaan 
aan en je stijgt op. Het avontuur begint 
en al snel moet je je niet alleen verdedi
gen tegen plots op je af stormende te
genstanders maar ook voorbij flitsende 
rotsblokken maken de directe omgeving 
van het luchtruim onveilig. De actie laat 
geen moment af en je ziet de hoeveel
heid ammunitie angstig snel slinken. Je 
nabranders - vandaar 'Afterburner' -
gebruiken is af en toe je enige redmid
del, het vreet echter brandstof. Hopelijk 

Video op de PC 

Oh, eindelijk een normaal compsite vi
deo-signaal uit de PC met de Multiview
kaart, een rasechte PC-kaart voor vi
deo-doeleinden. 
Imeca - fabrikant van computerappli
caties - berichtte de redactie onlangs 
dat hun eerste echte PC-kaarten voor vi
deo van eigen makelij op de markt ko
men. Onze video- en grafiek specialist 
hing - bij wijze van spreken - na het 
lezen van de eerste zin al aan de tele
foon, om een afspraak te maken en de 
verdere bijzonderheden eens rustig 
door te spreken. Al eerder was onze re
dacteur geplaagd met soortgelijke me
dedelingen. Contacten die - naar we 
vrezen - nooit bevredigend voor deze 
video-fanaat zijn afgelopen. De laatste 
poging was de PC-kaart van Kramer, die 
na een kort en eerlijk telefoongesprek al 
snel toegaf, dat de desbetreffende kaart 
weer van de markt werd gehaald wegens 
de vele mankementen. Blijkbaar een 
lastig stukje techniek, zo'n kaart. 

hou je het deze ronde nog vol. Gelukkig 
zie je daar al je collega's met het tank
vliegtuig. In de lucht bijtanken van 
brandstof en ammunitie gaat dankzij de 
moderne apparatuur volledig automa
tisch. Je kunt dus even op adem komen. 

Tijdens het vliegen word je bijgestaan 
door de meest moderne computer ap
paratuur. Zo houdt de computer voor je 
in de gaten of je in de rug aangevallen 
wordt. Gebeurt dit dan beginnen ver
klikkerlichtjes op te lichten. Als een 
goed getrainde piloot weetje dan uiter
aard wat je te doen staat. 
Natuurlijk kunje in het wilde weg op de 
vijand gaan schieten, een grotere kans 
van raken heb je echter wanneer de 'lock 
on' indicator in werking treedt. De com
puter laat de tegenstander geen mo
ment uit het vizier verdwijnen: schieten 
is raken! 
Alhoewel de MSX versie de gewoonlij
ke Engelse MSX verschijnselen kent, 
zoals éénkleurige sprites, moet wel ge
zegd worden dat de bewegingen uiterst 
snel en vloeiend zijn. Ook het geluid is 
niet echt slecht, alhoewel ik dat beter ge
hoord heb. 
Het spel op zich speelt uitstekend en is 
dan ook de moeite waard. Het enige 

Kort Nieuws 
Deze Multiview-kaart van Imeca be
loofd echter veel goeds en vooral moois. 
In combinatie met zeer mooie MS-DOS 
programma's als Storyboard en Show
partner zal de PC ineens uitgroeien tot 

een degelijke video- of beeldverwerker. 
Standaard zal een VGA-kaart bij het 
Multiview-pakket inbegrepen zijn. Een 
grote stap in de juiste richting om de PC 
meer kleur en doelmatigheid te geven 
voor de liefhebbers van grafische tech
nieken. En zeg eens eerlijk, wie is dat nu 
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grote probleem dat ik heb is het multi
load systeem van de cassette. De eerste 
maal laden - wat op zich al problemen 
gaf omdat de laadinstructie foutief 
bleek te zijn - had ik direct al een 
checksum error te pakken die dan wel 
verholpen werd door het fase knopje op 
de cassette recorder om te zetten, maar 
multi-Ioads blijven problematisch. Af
terburner is echter dermate groot dat 
om de zoveel velden de volgende reeks 
beelden ingeladen moet worden. En 
daar is jammer genoeg weinig aan te 
doen. Hopelijk komt de disk versie snel. 

Fabrikant: Activision 
Importeur: HomeSoft 

Computer: MSX 
Medium: cassette/diskette 
RAM:64k 
Aantal spelers: 1 
Bediening: joystick & toetsenbord 
Prijzen: 
Cassette f 39,95 
Diskette f 49,50 

De MS-DOS versie van Afterburner 
komt waarschijnlijk wel, een exacte da
tum kon echter nog niet gegeven wor
den. 

niet? De Multiview-kaart voor IBM
compatibles is voorzien van een compo
siet video-ingang en een composiet vi
deo-uitgang, dit alles volgens de Neder
landse PAL-norm. De Multiview-kaart 
is een echte genlock, de electronica syn
chroniseert het VGA-signaal met het 
externe video-signaal en vertaald ver
volgens het aldus gesynchroniseerde 
signaal naar een composiet- of RGB
signaal. Dit gemengde composiet video
signaal kan men vervolgens met een 'or
dinaire' videorecorder opnemen. 
Dit alles hopen wij de lezer binnenkort 
uitvoerig toe te kunnen lichten in een 
deskundige test. Voorlopig moeten de 
lezers het hiermee doen en het in de 
mond gelopen water weer doorslikken, 
want de Multiview-kaart is nog niet ver
krijgbaar. Dat wordt dit voorjaar. 

Hardware: Multiview-kaart + VGA
kaart. Voorlopige prijs rond de f 4200,
exclusief BTW 
Verdere informatie: Imeca 
Tel.: 08385-12422 



Nieuw in België: ShareWare 

Volgens het persbericht van firma HA
VE Computer Systems BVBA is Share
ware in België tot nog toe een onbekend 
iets. Daar willen ze - niet geheel belan
geloos - verandering in brengen. Voor 
slechts 400 franken per disk brengt men 
de PC-SIG collectie, één der grootste 
ShareWare verzamelingen ter wereld, 
in omloop. 
Momenteel claimt men de enige verde
ler in België te zijn, terwijl men boven
dien alleenvertegenwoordiger is voor 
PC-SIG in de Benelux. 
Het adres luidt: 

HA-VE Computer Systems BVBA 
Rozenberg 22 
2400 Mol 
België 
Tel.: 014-316934 

Overigens, we willen u er nog even op 
wijzen dat de via MCM aangeboden 
ShareWare per diskette ongeveer de 
helft moet opbrengen ... 

Het tweede grote boek 

MSX Club België-Nederland, de Belgi
sche gebruikersclub die al jaren zeer ac
tief is op MSX gebied, heeft een tweede 
uitgave van 'Het Grote MSX Peeks, Po-

Kort Nieuws 
kes en Truuks Boek' het licht laten zien. 
Amper een jaar na deel 1 is nu deel 2 
verschenen, vol met kaarten en truuks 
voor allerlei MSX-spellen. 
We gaan niet eens beginnen met een op
somming van de in dit boek behandelde 
spellen, daarvoor heeft men in deze 80 
pagina's teveel informatie gestopt. Wel 
viel ons op dat er zo'n kleine dertig blad
zijden aan Eggerland II zijn besteed. 

Voor de echte spellenfreaks een prima 
initiatief, dit boek met speltips. Grafisch 
helder vormgegeven, vele kaarten, 
foto's en screendumps. 
En over de prijs, f 14,75 of Brfs 295, la
ten we ons dit keer niet uit. Dat voor
komt hopelijk een discussie met de 
voorzitter van de club, die we op de vol
gende beurs ongetwijfeld weer tegenko
men. 

Datagids 

Een tijdje terug alweer is er een specia
le datagids verschenen, een boekje waa
rin de makers een zo volledig mogelijk 
overzicht van binnen- en buitenlandse 
databanken trachten te geven. Het ge
heel richt zich hoofdzakelijk op de ech
te hobbyisten, de geboden informatie is 
daarop toegesneden. 
Het ligt in de bedoeling deze datagids 
twee maal per jaar uit te brengen, het
geen ons gezien de snel veranderende 
situatie op het gebied van BBS'en be
paald geen luxe lijkt. De prijs bedraagt 
f 10,-, met verzendkosten wordt dat 
f 12,50. 

Wie meer informatie wil kan bellen of 
schrijven naar: 

DatagidsPostbus 1235 
2280 CE Rijswijk 
Tel.: 070-996259 of 020-476002 

50 MSX Logo-Projecten 

Onder de kreet 'De tekenwereld voor
bij' heeft het Logo Centrum Ede een 
boek met een diskette uitgebracht, 
waarop een vijftigtal programma's staan 
die het onderste uit de Logo-kan halen. 
Spelletjes, topografie, sommetjesma
chine, expert -system, de computer als 
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piano, om er maar een paar te noemen. 
De makers zijn Maria Randoe en J ohn 
Peeters, Logologen van het eerste uur. 
De uitgever is DAInamic in België, in 
Nederland is het pakket te verkrijgen bij 
Logo Centrum Ede. De prijs bedraagt 
f 55,-, desgewenst kan men er nog een 
tweede disk bij bestellen met in totaal 70 
Logo-programma's voor slechts f 10,-. 

Overigens, de Nederlandstalige Logo
module kost in Ede nu nog maar f 125,
inclusief de cursus Logologie. 

Logo Centrum Ede 
Annadaal96 
6715JC Ede 
Tel.: 08380-21306 

Vierde MSX Computer' 
Beurs 

Zaterdag 25 en zondag 26 maart, van 10 
uur 's ochtends tot 5 uur 's middags, 
worden alle MSX'ers verwacht in Am
sterdam. Om precies te zijn, in gebouw 
De Arend, Eerste Breeuwerstraat. Nor
maal gesproken is deze beurs in okto
ber, maar volgens de door ons ontvan
gen persberichten hoopt men op deze 
beurs MSX2 + te kunnen tonen. 
Jammer genoeg vermeldde dat persbe
richt verder geen zaken zoals toegangs
prijzen, dus die kunnen we u niet door
geven. 

DTP praktijktraining 

De PBNA verzorgt een tweetal praktijk
trainingen op Desk Top Publishing-ge
bied, waarin men kennis kan maken met 
de mogelijkheden van DTP en de toe
passingen daarvan. Er is een twee-daag
se cursus oriëntatie, die gegeven zal 
worden op 28 en 31 maart, alsmede op 
13 en 21 april. 

Daarnaast biedt men een drie-daagse 
cursus Vormgeven met Ventura Publis
her, op de data 19, 22 en 26 mei. Het 
doel van deze cursus is om de eindge
bruiker kennis en vaardigheid in het 
werken met dit DTP-pakket bij te bren
gen. Voor verdere informatie: 085-
575632, of vraag de brochure aan via 
postbus 9053, 6800 GS, Arnhem. 



MCM's Art Gallery 
Onlangs kwamen we een aar
dig ideetje tegen in een En
gels Atari-blad. Een rubriek 
waar men computerkunst -
wat dat ook moge zijn - ten 
tonele voerde. Nu zijn we 
nooit te beroerd om goede 
ideeen over te nemen, het
geen we bij deze dan ook 
doen. Vanaf dit nummer stel
len we in iedere MeM een 
paar pagina's open voor de 
artiesten onder onze lezers. 
Stuur in, die producten van 
noest tekenwerk op de com
puter! 

SCHERMKUNST, OP MSX 
EN MS-DOS 

We bijten de kop af met wat werkjes die 
we zo in de loop der tijden op de redac
tie hebben binnengekregen. Alleen 
MSX, deze keer, doordat we door tijd
gebrek geen kans zagen zelf wat op de 
PC te maken. Verbazend genoeg heb
ben we tot nog toe nauwelijks scherm
kunst op de PC onder ogen gehad, ten
zij in de vorm van allerlei schermen bin
nen spelletjes. Dat moet beter kunnen, 
volgens ons. Want op beide systemen 
zijn prima mogelijkheden, in de vorm 
van uitgebreide tekenpakketten. 
Voor de would-be kunstenaars onder 
onze lezers beoogt deze nieuwe rubriek 
niet alleen een podium, maar ook een 
bron van informatie te zijn. 
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Techniek 

De technische gegevens bij de prenten 
- zoals machine, video-mode en pro
gramma - zullen we zoveel mogelijk 
verm((lden, net zoals dat in fotobladen 
gebruikelijk is. Alleen, deze eerste keer 
gaat dat niet helemaal op. We bleken de 
inzender van twee van de drie prenten, 
dit keer, niet te kunnen achterhalen. 

Konami-plaatjes 

Zowel de brave pinguin als de wat bar
baarse zwaardheld zijn ooit ingezonden 
in het kader van onze grote Konami
wedstrijd. Naar alle waarschijnlijkheid 



zijn dit alletwee digitalisaties van Japans 
artwork bij deze spellen, waar vervol
gens nog wel het nodige aan gesleuteld 
is. Welke apparatuur en pro
grammatuur er gebruikt is hebben we 
niet kunnen achterhalen, daar de inzen
der, Maarten Brouwers, niet meer in 
onze archieven terug te vinden was. 
Desondanks willen we deze scherm-ar
tiest alsnog feliciteren met zijn werk
stukken, en hem verzoeken om, als hij 
dit onder ogen krijgt, even de redactie 
te schrijven, zodat we in het volgende 
nurruner de gegevens alsnog kunnen 
vermelden. 

Eenden 

De eenden zijn een eigen werkstukje 
van de redactie. Op zich een simpele 
techniek, gewoon wat eenden met de vi
deo-camera vastgelegd. Een halfje oud 
brood deed wonderen om deze acteurs 
voor de lens te krijgen. De gebruikte ca
mera was een Sony, het typenummer is 
in de mist der tijden verloren gegaan. 
Vervolgens zijn we die video-beelden 
met een MSX - de Philips 8280 - gaan 
digitaliseren, waarna we er met het bij 
deze machine behorende programma 
VideoGraphics wat vervreemdingen 
mee hebben aangebracht. De vervier
voudiging van het beeld is een inge
bouwde functie van dit programma. Na 
deze handelingen zijn er nog een aantal 
kleuren opgehaald, onder andere in de 
waterpartij. Ook hierbij is de standaard
programmatuur gebruikt. 

Thuis 

Wie in alle rust thuis op de buis deze 
beelden eens wil bekijken, we zullen ze 
op de MCM-diskette plaatsen. Dit keer 

natuurlijk alleen op de MSX-versie, in 
de toekomst zullen de op een MS-DOS 
machine gemaakte schermen natuurlijk 
ook op de PC-disk verschijnen. 

ZATERDAG 
25 EN 2& 

Kunstgallerij 

MCM's kunstgallerij staat open 
voor onze lezers. 
Zowel amateurs als professionele 
kunstenaars zijn welkom, en de on
derwerpen zijn natuurlijk helemaal 
vrij. Figuratief of abstract, als het 
maar op of MSX of MS-DOS is ge
maakt. 
Stuur uw schermbeelden in op disk, 
onder vermelding van alle gege
vens, zoals computer, video-mode 
en gebruikte technieken en pro
gramma's. 
De redactie maakt een keuze uit de, 
hopelijk vele, inzendingen. 

Wie prijs stelt op terugzending van 
de diskette dient een gefrankeerde 
antwoord-enveloppe voorzien van 
naam en adres bij te sluiten. 
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Onze firma bestaat nu drie jaar, in deze drie jaar hebben wij ons gericht op de 
MSX gebruikers, in de toekomst zullen wij deze lijn blijven volgen. Wij hebben de 
fakkel overgenomen van PHILlPS, die overigens wel alle door ons uitgebrachte 
hardware zal produceren, en zoals u aan de inhoud van deze advertentie wel zuil 
zien, het doek voor de MSX standaard is nog lang niet gevallen! 

NIEUWE HARDWARE VOOR DE MSX COMPUTERS: 

MSX-DOS 2.20 reeds langverwacht, maar nu is hij er toch!!! In het vorige nummer 
van dit blad stond een recensie van MSX-DOS 2.10, gewezen werd toen op een 
aantal zwakke punten met name de disk- BASIC 0.00 moest het ontgelden! 
MSX-DOS 2.20 heeft de disk-BASIC 2.00, die ook met subdirektories kan werken, 
de nieuwe MSX-DOS 2.20 is een 2MB rom, die maar liefst 4 Mbyte aan RAM kan 
gebruiken om programrnas te laten draaien. MS-DOS komt niet verder dan 640 
Kram! Om met zoveel RAM te kunnen werken, kan MSX-DOS dan ook met meer 
dan 1 memorymapper werken!!! De MSX-DOS 2.20 is daarnaast ook nog CPM 
compatibel!!! De prijs van al dit moois valt gelukkig mee, slechts f 299.90, vanaf 
eind maart volop leverbaar!!! Bovendien is er nu ook een nederlandstalige 
reference manual verkrijgbaar voor f69.90 

MSX-DOS 2.20 functional reference manual f49.90 

MSX-DOS 2.20 programmeurs reference manual f49.90 (beide boeken zijn 
nederlandstalig) 

WBM 512 /1024 Kram cartridges voor ALLE MSX-computers!!! MEGAROM 
COMPATIBEL!!! 

Door de komst van de nieuwe MSX-DOS en de nieuwe MEGAROMS, is er een 
grote vraag ontstaan naar externe geheugenuitbreidingen die in het slot van de 
MSX computers passen. Omdat de SONY HBM512 niet geschikt was om 
programrnas in te laten draaien volgens de speceficaties van de nieuwste MSX 
ontwikkelingen, hebben wij volgens een nieuwe technologie deze ram-uitbrei
dingen laten ontwikkelen. Als eerste is de 512kb uitbreiding uitgebracht deze zal 
vanwege de nu nog hoge ramprijs voor f399.90 geleverd zal worden met aan 
boord 256Kram, de twee andere ram chips kunnen later in de daarvoor bestemde 
voetjes gestoken worden. 

NEOS MUIS er is alweer een nieuwe muis die ook weer als joystick gebruikt kan 
worden.geleverd met cheese 2 kost deze f129.90 en met palet f179.90 

MSX 2+ laat je computer ombouwen naar een MSX 2+ machine, de kosten zullen zo 
rond de f450,- gulden bedragen, en als je mee wil doen, moet je je snel laten 
inschrijven!!! Bovendien is het aantal voorlopig nog beperkt. Wie het eerst komt, 
wie het eerst maalt.Wat moet je doen? STUUR ONS EEN BRIEFJE MET HET 
VERZOEK, BINNEN DRIE WEKEN KRIJG JE DAN VAN ONS BERICHT OF HET MET 
JOUW TYPE COMPUTER MOGELIJK IS!!! 

-
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maak over naar GIRO 5480245 of bel ons voor rembours(+ f10,-) 

Tel 05668 - 453 

door de grote vraag naar onze produkten, is het soms moeilijk om ons te 
bereiken. Ook kan het zijn dat u wat langer moet wachten op uw bestelling. Wij 
hopen dat u dit niet al te bezwaarlijk zult vinden. 

nog niet eerder uitgebracht!!! 

o.aHADES PRISON, ACT, HYDE PARK, SPECTER3-THE FINAL BATTLE, TAROU, 
TERGET THRUSTER, ICE HOCKEY,BASKET BALL,MIL AND KIL, LOST WORLD, 
SATANS AND SWORDS, CRYSTAL STONE, PSG SOUND EDITOR ENZ 

NU OP TWEE DISKS VOOR SLECHTS F69.90 
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met COBOL< PASCAL< DEVPACK< C++ 

LOSSE TALEN f124.90 

MSX BASIC KUN= de supercompiler voor MSX waar iedreen mee kan werken! nog 
steeds slechts 99.90 (op de PC bekend als QUICK BASIC van MICROSOFT) 

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT:MINI-DTP f35,- T -PLAN ede professionele 
spreadsheet met macros f59.90 SONY S-ram cartridge f69.90 



Ftime: Nog een MSX-DOS commando 
Na Fdate - zie ons vorige 
nummer - nu een comman
do om de tijd van files te ver
anderen. Samen vormen die 
twee een prima team, waar
mee de datum en de tijd van 
files naar wens ingesteld 
kunnen worden. En dat alles 
zonder eerst de systeemda
tum van uw MSX te verzetten. 

ALWEER EEN MSXDOS 
COMMANDO, NU VOOR DE 

FILE-TIJD 

10 REM BASIC-LOADER 
20 REM 

Net als bij Fdate wijst het gebruik van 
Ftime zichzelf. De hier gepubliceerde 
Basic-Ioader maakt het bestand FfI
ME.COM aan op disk. Omdat Fdate 
onder MSXDOS werkt, heeft op casset -
te zetten geen zin. Immers, vanuit DOS 
wordt de cassette niet ondersteund, zo
dat men het commando niet zou kunnen 
oproepen. 

Onder DOS 

Het bestand FfIME.COM is dan het ei
genlijke programma. Vanuit MSXDOS 
is Ftime eenvoudig te starten door sim
pelweg FfIME in te typen. Na de return 
rolt dan een uitleg over het scherm, die 
verklaart hoe met Ftime de tijd die bij 
een bestand in de directory verschijnt 
ingesteld kan worden. 

De samenwerking met Fdate loopt ech
ter op één detail spaak. Als de datum 
van de disk verwijderd wordt - door 
hem op 0-0-0 te zetten - laat MSXDOS 
de tijd ook niet meer zien. De tijd blijft 
echter wel ongewijzigd op de disk staan. 
Dus als de datum ooit weer ingevuld 
wordt, dan verschijnt de tijd ook meteen 
weer in beeld. Het is echter mogelijk dat 
andere programma's in zo'n geval de 
tijd wel laten zien, en niet de wat simpe
le DOS-redenering volgen. 

Trouwens de samenwerking met de 
RAM-disk van Paul te Bokkel - zie el
ders in dit nummer - verloopt voor zo
ver wij konden nagaan uitstekend. Zo 
zie je maar waar een standaard toe kan 

leiden. Twee programma's van twee 
programmeurs die elkaar niet kenden 
blijken prima samen te werken. Blijft de 
vraag ofhet wel zinnig is de datum en/of 
tijd van programma's op RAM-disk te 
wijzigen. Zodra de computer uitgezet 
wordt zijn alle bestanden toch weg. 

Intiktip 

Als u vorige keer al Fdate heeft ingetypt 
- of een ander door DATMAK gege
nereerd programma - is er goed 
nieuws. In dat geval . hoeft het eerste 
deel van de listing namelijk niet overge
typt te worden. Gewoon de Basic loader 
van een ander DATMAK product laden 
en vervolgens alle dataregels - voor 
Fdate 1000-1500 - wissen met het DE
LETE commando van Basic. Dan blijft 
vanzelf het loader-deel over, dat op re
gel 50 na exact gelijk is aan dat van Fti
me. Gelukkig blijft er nog wel iets over 
om zelf te typen: de nieuwe data-regels. 

Nut 

Op de redactie is even een discussie ont
staan omtrent het nut van een dergelijk 
extern DOS-commando. 
Op zich, waarom zou iemand de tijd, die 
aan een bestand gekoppeld is, willen 
veranderen. 
Toch zijn die momenten best denkbaar. 
Bijvoorbeeld wanneer men eens de ma
chine heeft opgestart met de verkeerde 
tijd, en later de zaak alsnog recht wil zet
ten. Of, als men de interne datum van 
een rekening wil 'aanpassen'. 

90 PRINT: PRINT "Dataregels worden ee 
0 rst gecontroleerd": PRINT liEven gedul 
0 d aub .... 11 12 

30 REM Dit programma is gegenereerd d 100 I check data-regels ************* 0 
oor datmak 0 110 READ A$: N=N+1: NC=NC+1: IF VL=l 
40 REM 0 THEN NC=NC+VAL(I&h"+A$)-3: VL=0 ELSE 
50 REM Het pevat de DATA-weergave van IF A$="**" THEN VL=l 
het bestand ftime.com 0 120 CK=CK+ASC(LEFT$(A$,l))+ASC(RIGHT$ 

60 REM 0 (A$,1))*2 
70 RESTORE: READ F1$,RL,FL: N=0: CK=0 130 IF NMODRL=0 THEN READ CR$: IF CK= 
: NC=0: VL=0 22 VAL("&H"+CR$) THEN CK=0 EL SE GOTO 340 
80 CLS: WroTH 37: PRINT "Deze Basic-l 140 IF NC<FL THEN GOTO 110 
ader maakt het bestand of programma 11. 150 READ CR$: IF CK=VAL("&H"+CR$) THE , 
F1$; 11 aan. 11 26 N CK=0 ELSE GOTO 340 
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160 ' maak bestand ****************** 0 0A,0D,24,0A,0D,20,20,46,54,49,4D,D21 
170 OPEN F1$ AS #1 LEN=l 164 1170 DATA 45,20,32,2E,30,30,20,69,73, 
180 FIELD #1,1 AS 1$ 81 20,65,65,6E,20,65,78,74,65,72,6E,C85 
190 RESTORE 194 1180 DATA 0A,0D,20,20,44;4F,53,20,63, 
200 PRINT: PRINT "Aan het werk ... " 197 6F,6D,6D,61,6E,64,6F,20,6F,6D,20,D4D 
210 READ F1$,RL,FL: N=0: NC=0 191 1190 DATA 64,65,20,66,69,6C,65,2D,0A, 
220 READ A$: N=N+1: NC=NC+1: IF NMODR OO,~,~,M,~,M,64,~,M,~,~,C~ 
L=0 TH EN READ CR$ 85 1200 DATA 76,65,72,61,6E,64,65,72,65, 
230 IF A$<>"**" THEN LSET I$=CHR$(VAL ~,~,M,OO,M,~,~,~,~,~,~,DV 
("&H"+A$)): PUT #1: GOTO 290 143 1210 DATA 74,61,78,3A,0A,0D,20,20,46, 
240 READ A$: N=N+l: BT=VAL("&H"+A$): 54,49,4D,45,20,3C,66,69,6C,65,73,CEC 
IF NMODRL=0 THEN READ CR$ 176 1220 DATA 70,65,63,3E,20,3C,74,69,6A, 
250 READ A$: N=N+1: BV=VAL("&H"+A$): 64,3E,0A,0D,0A,0D,20,20,3C,66,69,D30 
IF NMODRL=0 THEN READ CR$ 222 1230 DATA 6C,65,73,70,65,63,3E,20,69, 
260 FOR N1=1 TO BT 218 73,20,65,65,6E,20,67,65,77,6F,6E,CEF 
270 LSET I$=CHR$(BV): PUT #1 206 1240 DATA 65,0A,0D,20,20,66,69,6C,65, 
280 NEXT NI: NC=NC+BT-l 228 6E,61,61,6D,2C,20,77,69,6C,64,63,D0F 
290 IF NC<FL THEN GOTO 220 249 1250 DATA 61,72,64,73,20,7A,69,6A,6E, 
330 CLOSE: PRINT: PRINT "Klaar": END 38 0A,0D,20,20,74,6F,65,67,65,73,74,CE8 
340 PRINT "Fout )evonden in regel:" 192 1260 DATA 61,61,6E,2E,0A,0D,20,20,3C, 
350 I=PEEK(-2360 +256*PEEK(-2359)-I: 74,69,6A,64,3E,20,77,6F,72,64,74,DIE 
FOR F=I TO 0 STEP-I: IF PEEK(F)<>0 TH 1270 DATA 20,67,65,73,63,68,72,65,76, 
EN NEXT F EL SE PRINT PEEK(F+3)+256*PE 65,6E,3A,0A,0D,20,20,55,55,3A,4D,CE5 
EK(F+4) 0 1280 DATA 4D,3A,53,53,2E,20,4D,65,74, 
360 STOP 239 20,64,61,61,72,61,63,68,74,65,72,C9F 
1000 DATA ftime.com, 20 , 896 227 1290 DATA 0A,0D,20,20,65,76,65,6E,74, 
1010 DATA 3A,80,00,FE,02,DA,03,02,CD, 75,65,65,6C,20,27,70,27,20,6F,66,CCC 
A9,03,CD,25,04,F5,CC,FB,01,Fl,CA,D86 210 1300 DATA 20,27,50,27,2E,20,44,65,0A, 
1020 DATA EB,01,CD,3A,04,22,53,04,11, 0D,20,20,74,69,6A,64,20,76,65,72,Cac 
55,04,0E,IA,CD,05,00,11,5C,00,0E,D00 89 1310 DATA 64,77,69,6A,6E,74,20,64,6F, 
1030 DATA 11,CD,05,00,3C,F5,CC,F0,01, 6F,72,20,76,6F,6F,72,0A,0D,20,20,D33 
Fl,CA,EB,0J,II,55,04,0E,0F,CD,05,D5F 112 1320 DATA 55,2C,20,4D,20,65,6E,20,53, 
1040 DATA 00,0E,10,CD,05,00,11,7A,04, 20,27,30,27,20,74,65,20,6E,65,6D,CAA 
0E,IA,CD,05,00,3A,6E,04,E6,0F,32,D27 170 1330 DATA 65,6E,2E,0A,0D,0A,0D,**,17, 
1050 DATA 52,04,3A,6E,04,**,04,lF,E6, 20,52,57,4C,0A,0D,0A,0D,24,01,81,D2F 
0F,32,51,04,3A,55,04,0E,lB,CD,05,D04 42 1340 DATA 00,11,00,00,21,00,00,CD,DC, 
1060 DATA 00,DD,7E,II,6F,DD,7E,12,67, 03,CD,E9,03,CD,DC,03,CD,F6,03,5D,D35 
3A.51,04,16,00,5F,19,5D,54,26,01,D37 120 1350 DATA CD,F6,03,55,CD,F6,03,0A,F6, 
1~/0 DATA 3A,55,04,3D,6F,D5,E5,0E,2F, 20,FE,70,C0,7B,C6,0C,DA,D5,03,5F,DB0 
CD,05,00,11,90,04,26,00,3A,52,04,D0B 2 1360 DATA C9,D1,11,FF,FF,21,FF,FF,C9, 
1080 DATA 6F,**,05,29,19,ED,5B,53,04, 0B,03,0A,FE,0D,CA,D4,03,FE,20,20,DFE 
73,23,72,E1,D1,0E,30,CD,05,00,11,CCC 135 1370 DATA F5,C9,0B,03,0A,FE,0D,CA,D4, 
1090 DATA 55,04,0E,lA,CD,05,00,11,55, 03,FE,20,28,F5,C9,21,00,00,0B,03,D57 
04,21,56,04,01,08,00,ED,B0,3E,24,CB8 156 - 1380 DATA 0A,FE,0D,C8,FE,30,DA,FA,03, 
1100 DATA 32,5D,04,32,61,04,11,55,04, FE,3A,D2,FA,03,D5,29,54,5D,29,29,DF3 
0E,09,CD,05,00,IE,20,0E,02,CD,05,CCE 122 1390 DATA 19,D6,30,16,00,5F,19,Dl,03, 
1110 DATA 00,11,5E,04,0E,09,CD,05,00, 0A,FE,30,DB,FE,3A,D0,FE,0D,C8,C3,D89 
1E,0A,0E,02,CD,05,00,lE,0D,0E,02:D3C 79 1400 DATA 09,04,7A,FE,3C,D2,38,04,7B, 
1120 DATA CD,05,00,0E,12,CD,05,00,3C, FE,18,D2,38,04,7D,FE,3C,D2,38,04,D99 
C2,35,01,0E,00,CD,05,00,11,0C,02,CE4 6 1410 DATA C9,AF,C9,CB,25,CB,25,CB,3A, 
1130 DATA 0E,09,CD,05,00,C3,03,02,11, CB,lD,CB,3A,CB,lD,CB,3A,CB,lD,7B,EAC 
26,02,0E,09,CD,05,00,11,38,02,0E,CD2 227 1420 DATA **,03,07,82,67,C9,**,04,00, 
1140 DATA 09,CD,05,00,C9,0A,0D,20,20, 0A,01,0A,01,0A,01,0A,01,0A,01,0A,C5D 
46,49,4C,45,20,4E,49,45,54,20,47,CDD 163 1430 DATA 01,0A,01,0A,01,0A,01,0A,01, 
1150 DATA 45,56,4F,4E,44,45,4E,21,0A, 0A,01,0A,01,0A,01,0A,01,0A,01,0A,CAB 
0D,24,0A,0D,20,20,54,49,4A,44,20,D02 235 1440 DATA 01,0A,01,0A,01,0A,01,0A,01, 
1160 DATA 4F,4E,47,45,4C,44,49,47,21, 0A,01,0A,798 
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Cursus machinetaal op de PC deel 2: 
het vinden van gegevens 

Na in de vorige aflevering ge
roken te hebben aan het on
derwerp machinetaal voor de 
PC - of liever gezegd: 8086 
assembler - werpen we ons 
deze keer onverwijld in het 
diepe. Want leren zwemmen 
gaat nu eenmaal niet zonder 
nat te worden. Om precies te 
zijn, gaan we ons nu bezig
houden met hoe de proces
sor zijn gegevens in dat gro
te geheugen terugvindt en de 
juiste plaats vindt waar ze 
heen geschreven moeten 
worden. Kortom: de wijze van 
adresseren. 

ML-PROGRAMMEREN 
ONDER MS-DOS 

Voordat we hiermee beginnen moet 
eerst nog even een foutje rechtgezet 
worden. In tabell uit de vorige afleve
ring mist namelijk een register. Het gaat 
hier om het BP register - een van de 
offset registers. 
Het complete overzicht staat in tabell 
in deze aflevering. Maar nu terug naar 
het eigenlijke onderwerp. 

Adresseren 

Adresseren is - zoals zo vaak in het 
computerwereldje - een verneder
landsing van een Engels woord, in dit 
geval 'to address', wat onder andere 
'aanspreken' betekent. Iedereen die wel 
eens in geprogrammeerd heeft - bij
voorbeeld in Basic - kent dit feno
meen, zonder misschien de naam ooit 
gehoord te hebben. Wie schrijft: 

A=B(5) 

geeft aan, dat de nieuwe waarde van A 
uit een array B moet komen. Dat is toch 
wel heel iets anders dan: 

A=89 

waar de nieuwe waarde van A expliciet 
genoemd wordt. De wijze van adresse
ren - het terugvinden in het geheugen 
- van de gezochte waarde is in deze ge
vallen dus verschillend. 

Precies hetzelfde doet zich voor in as
sembleertaal, alleen uiteraard in een 
iets andere vorm. In welke vorm bekij
ken we nu door alle verschillende wijzen 
van adresseren één voor één langs te 10-

Tabel 1: De registers van de 8086 

Naam (Nederlands) Naam (Engels) 

accumulator accumulator 
basis register base register 
tel register count register 
gegevens register data register 

pen. Daarbij beginnen we met twee 
adresserings-wijzen die we de vorige 
keer al zijn tegengekomen. 

Immediate en Register 

Verreweg de eenvoudigste manier van 
adresseren is die waarbij het te gebrui
ken gegeven expliciet in de instructie is 
opgenomen. Intel - de fabrikant van de 
8086 - heeft hier de naam immediate 
opgeplakt, die we hier gewoon zullen 
aanhouden. In het voorbeeld program
ma van de vorige keer hebben we imme
diate adressering al uitgebreid in actie 
gezien, bijvoorbeeld in de instructie: 

movah,64 

waar 64 het immediate gegeven is. 
Meestal wordt trouwens in plaats van 
'gegeven' de Engelse vertaling 'ope
rand' gebruikt. In hetzelfde programma 
komt een tweede vorm van adresseren 
voor: 

movds,ax 

waar het gegeven in het register AX 
staat. En inderdaad, deze wijze van 
adresseren wordt register-adressering 
genoemd. Het is gelukkig ook mogelijk 
gegevens in het geheugen zelf te gebrui
ken. Hoe, zullen we nu gaan zien. 

Geheugen 

De simpelste manier om iets in het ge
heugen te adresseren is om gewoon het 
geheugenadres te noemen als operand. 
Nu is het hoogst ongebruikelijk om 

Afkorting Categorie 

AX (AH,AL) algemeen register 
BX (BII,BL) algemeen register 
CX (CII,CL) algemeen register 
DX (DII,DL) algemeen register 

instructie wijzer instruction pointer lP offset register 
stapel wijzer stack pointer 
doel index destination index 
bron index Bource index 
basis wijzer base pointer 

code segment r. code segment register 
stapel segment r. stack segment register 
gegevens segment r. data segment register 
extra segment r. extra segment register 

vlaggen regigter flags register 
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SP offset register 
DI offset register 
SI offset rngister 
SP offset register 

CS segment reg ster 
SS segment reg ster 
OS segment reg ster 
ES segment reg ster 
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gegeven: dw 1 

mov ax, 1 
mov gegeven, ax 
mov bx, gegeven 

Listing 1: Voorbeeld van directe 
adressering 

adressen - getallen, in feite - zo zon
der meer op te schrijven. We gebruiken 
liever een label om het adres aan te dui
den. Daarmee laten we het uitrekenen 
van de juiste adressen aan de assembler 
over. Die kan dat veel beter en het 
maakt het programmeren een stuk een
voudiger. Een voorbeeld is te zien in lis
ting 1. Het label heeft hier de volkomen 
willekeurige naam 'gegeven' gekregen. 
In de eerste instructie wordt de waarde 
1 in register AX gezet - immediate 
adressering dus - waarna in de tweede 
instructie de inhoud van AX op de ge
heugenplaats met adres 'gegeven' wordt 
gezet. Intel noemt dit direct adresse
ring. En in de derde instructie zien we 
dat je ook een waarde uit een geheugen
plaats kunt lezen. 

Oplettende lezertjes zullen nu ongetwij
feld uitroepen dat direct adressering er 
precies zo uitziet als immediate adresse
ring. Wie het aloude vb 1 er nog even bij
neemt zal zien dat de immediate in
structie: 

mov bx,beeldscherm 

uit vb1 en de direct instructie 

mov bx,gegeven 

uit listing 1 verdacht veel op elkaar lij
ken. Hoe ziet de processor het verschil 
dan? Het antwoord is dat de processor 
zelf voor beide gevallen verschillende 
machinetaal instructies heeft; de assem
bler moet uitvinden welke instructie er 
bedoeld wordt. Hij doet dit door naar 
de declaratie van 'beeldscherm' en 'ge
geven' te kijken. 'Beeldscherm' is gede
clareerd met een equ-opdracht; als een 
constante dus. 'Gegeven' daarentegen 
wordt als een label gebruikt, dus als een 
geheugenadres. De assembler - na-

tuurlijk slechts een programma, maar 
dan wel een slim programma - trekt 
hieruit de conclusie dat in het eerste ge
val, met 'beeldscherm', immediate 
adressering gebruikt wordt, terwijl in 
het tweede geval direct adressering op 
zijn plaats is. En dat was ook de bedoe
ling! 

Segment-registers 

Voordat we ons gaan verdiepen in de 
andere adresseringswijzen moet nog 
even een klein puntje aan de orde ko
men dat eigen is aan de 8086, namelijk 
de kwestie van de segment-registers. 
Zoals reeds in het eerste deel uit de doe
ken . gedaan werd, bestaat ieder geheu
genadres uit in feite twee delen: het seg
ment -deel en het offset -deel. Het offset
deel vinden we terug in de instructie als 
we direct adressering gebruiken. Met 
'gegeven' in de instructies in listing 1 is 
dus een offset bedoeld, maar wat is het 
segment? 
Wanneer er geen segment genoemd 
wordt, neemt de processor aan dat het 
segmentadres in het data segment regis
ter DS is opgeslagen, omdat normaal ge
sproken alle gegevens in het data-seg
ment staan. We zeggen dan dat DS het 
default segment-register is. Echter, 
soms willen we gegevens in een ander 
segment adresseren en dan zullen we 
het bijbehorende segment-register 
moeten opgeven. Als we bijvoorbeeld 
een gegeven in het stack-segment willen 
gebruiken maken we dat duidelijk door 
de naam van het stack-segment register 
SS voor de offset te plaatsen. Bijvoor
beeld: 

mov ax,ss:gegeven 

plaatst de inhoud van de geheugen
plaats waarvan het segment in SS staat 
en de offset gelijk is aan 'gegeven' in het 
AX register. In plaats van het stack-seg
ment kunnen we ook het extra-segment 
ES gebruiken. Het codesegment CS 
wordt bijna nooit gebruikt, omdat we zo 
het draaiende programma zelf zouden 
kunnen veranderen of lezen, wat meest
al niet de bedoeling is. Het zal duidelijk 
zijn dat: 

mov ax,ds:gegeven 

en 

mov ax,gegeven 

op hetzelfde neerkomen. Naast de zo
juist behandelde adresseringswijzen 
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kent de 8086 er nog een aantal waarmee 
we heel eenvoudig array's in een assem
bler-programma kunnen gebruiken. 
Die zullen we nu de revue laten passe
ren. 

Eén -dimensionale array's 

Zoals bekend kunnen we in Basic ar
ray's gebruiken, bijvoorbeeld met: 

A=B(C) 

waar B het array zelf is en C de index. 
Dat array's in de meeste Basic-versies 
vóór gebruik met DIM moeten worden 
gedeclareerd zullen we hier voor het ge
mak maar even vergeten. Als in assem
bler een array wordt gebruikt, wordt dit 
indexed adressering genoemd. 
De index wordt altijd in het SI, DI, BP 
of BX register gezet, waarbij SI en DI 
worden aangeduid als index-registers, 
terwijl BP en BX base-registers worden 
genoemd. Het waarom van deze namen 
zal later nog duidelijk worden. 
In tegenstelling tot Basic, waar we ar
ray's kunnen gebruiken van strings of 
getallen, bestaat een array in assembler 
altijd uit bytes. Ieder element van een 
array in assembler komt dus overeen 
met één plaats in het geheugen. 
Een voorbeeld: 

mov ax,rij [si] 

Hier is rij een label dat het beginadres 
van een array aanduidt, terwijl de index 
binnen dat array in SI staat. De offset 
van het adres van de geheugenplaats die 
we zo krijgen is gelijk aan de som van 'rij' 
en de inhoud van SI. Stel dat rij gelijk is 
aan 1000 - de offset van het beginadres 
van het array is dus 1000 - en de inhoud 
van SI is 2, dan is de resulterende offset 
1000 + 2 = 1002. 
Dat wil zeggen dat we hiermee de offset 
van het derde byte in het array krijgen; 
het eerste byte staat immers op 1000 en 
het tweede op 1001. 

Indirect 

Soms willen we helemaal geen array ge
bruiken, maar alleen maar de inhoud 
van het index- of base-register gebrui
ken als offset. We krijgen dan iets als: 

movax,[bx] 

Deze wijze van adresseren wordt indi
rect adressering genoemd, wat dus ge
woon neerkomt op indexed adressering 
zonder het label. 



i 

iImnediate addressing 

syntax: <expliciete waarde> 

voorbeeld: mov ax, 5 

<:; 

register addressing 

syntax: <registernaam> 

voorbeeld: mov ax, bx 

direct addressing 

syntax: <labelnaam> 

voorbeeld: mov ax, gegeven offset: gegeven segment: DS 

indirect addressing 

syntax: [base register of index register] of 
[base register] [index register] of 
[base register of index register) + <offset> of 
[base register] [index register] + <offset> of 

base register = bx of bp 
index register = di of si 

voorbeelden: 
mov ax, [di] offset2 DI segment: DS 
mov ax, [bx][si] offset: BX + SI segment: DS 
mov ax, ds: [bp] + 6 offset: BP + 6 segment: DS 
mov ax, [bp] [di] + 900 offset: BP + DI + 900 segment: SS 

indexed addressing 

syntax: labelnaam[base register of index register] of 
labelnaam[base register] [index register] of 
labelnaam[base register of index register] + <offset> of 
labelnaam[base register] [index register] + <offset> of 

base register = bx of bp 
index register = di of si 

voorbeelden: 
mov ax, gegeven[di] offset: DI + gegeven segment: 
mov ax, gegeven[bx] [si] offset: BX + SI + gegeven segment: 
mov ax, ds:gegeven[bp] + 6 offset: BP + 6 + gegeven segment: 
mov ax, gegeven[bp] [di] + 900 offset: BP + DI + gegeven 900 segment: 

DS 
DS 
OS 
SS 

Tabel 2: De adresseerwijzen van de 8086 

De kwestie van de segmentregisters 
wordt hier net zo opgelost als we zouden 
verwachten; als er niets is opgegeven 
wordt aangenomen dat DS het segment
adres bevat. Als er een ander segment 
nodig is, wordt het relevante segmentre-

gister gewoon vóór het gegeven gezet. 
Omdat talen - ook computertalen -
blijkbaar niet zonder uitzonderingen 
kunnen, is het default segment register 
bij het gebruik van BP als index niet het 
DS-register, maar het SS-register. 

Als we BP gebruiken komen we dus au
tomatisch in de stack terecht. Behalve 
natuurlijk als we opgegeven dat we bij
voorbeeld in het datasegment willen ko
men, zoals in: movax,ds:rij[bp] 
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Soms willen we een constant deel in een 
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index opnemen, zoals in de Basic regel: 

A=B(C+5) 

Dit kan ook in assembler, en wel door te 
schrijven: 

mov ax,rij[di] + 5 

Die 5 wordt meestal aangeduid als de 
'dis placement' , wat vertaald zou kunnen 
worden als 'verplaatsing'. 

Twee-dimensionale array's 

Een handig fenomeen in Basic is het 
twee dimensionale array, zoals in: 
A=B(C,D) 

Ook hier heeft 8086-assembler een 
overigens wat simpeler - tegenhanger. 
We kunnen namelijk schrijven: 

mov ax,rij [bx][ si] 

waar de resulterende offset de som is 
van 'rij', de inhoud van BX en de inhoud 
van SI. In plaats van BX hadden we ook 
BP kunnen schrijven en in plaats van SI 
had ook DI gekund. Twee base-regis
ters of twee index-registers samen kan 
echter niet. Met andere woorden: 

movax, rij[di][si] 

is niet toegestaan. 

Verder gelden de zelfde regels als bij de 
één-dimensionale array's. We kunnen 
indirect adressering gebruiken door het 
label weg te laten en we kunnen een an
der segment dan het datasegment ge
bruiken door het relevante segment re
gister te noemen, zoals in: 

movax, es:rij[bp][ si] 

Ook hier is het SS-register het default
segment als we BP gebruikeil - zoals 
hierboven - en is een extra displace
ment toegestaan. 

Base en Index 

Waarom zijn er eigenlijk base-registers 
en index-registers? Het antwoord heeft 
te maken met de manier waarop men te
gen een twee-dimensionaal array aan
kijkt. Zo'n array is namelijk prima op te 
vatten als een één-dimensionaal array 
dat zelf weer bestaat uit andere één-di
mensionale array's. In bovenstaand Ba
sic-voorbeeld staat het gegeven dat we 
in A willen zetten in het C-de array bin-

name vb2 

; ** constanten *************************************** 
beeldscherm equ 1 
toetsenbord equ 0 
regellen equ 80 
aantal regels equ 10 
lengte~rompt equ 3 
vulkar equ ' , 
laatste_regel equ (aantal_regels - 1) * regellen 

i ** stack ******************************************** 
stack segment stack . 

dw 64 dup(?) 
stack ends 

i ** data ********************************************* 
data segment 

prompt db 13,10,">" 
scroll scherm db aantal regels * regellen dup(vulkar) 
invoer-buffer db regellen + 2 dup(?) 

data ends 

i ** code ********************************************* 
code segment 

assume cs:code, ds:data, ss:stack 

Start van het programma 
vb2: 

Stop het adres van het data segment in OS 
mov ax, seg data 

. ** , 
lus: 

mov ds, ax 

Oe hoofdlus begint hier ************************** 

** Schrijf het scroll scherm naar het beeldscherm *** 
mov dx, offset scroll scherm 
mov cx, aantal_regels-

volgende_regel: 

Bewaar het cx register op de stack 
push cx 

Stuur nu de huidige regel naar het beeldscherm 
mov bx, beeldscherm 
mov cx, regellen 
mov ah, 64 
int 33 

Haal de oude waarde van het cx register terug 
van de stack 

pop cx 

Zet het adres van de volgende regel in dx 
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nen B, en binnen dat array is het weer 
het D-de element. En in het vorige as
sembler-voorbeeld geeft het base-regis
ter BP het begin aan van het array dat 
we gaan gebruiken, terwijl het index-re
gister SI de index binnen dat array is. 
Vandaar dat gesproken wordt over 'in
dex' en 'base' - Engels voor basis, be
ginpunt - registers. 

Consequent 

Hiermee hebben we alle adresseermo
gelijkheden van de 8086 gehad. Na al 
deze taaie kost zal het prettig zijn te ho
ren dat de deskundigen het er over eens 
zijn dat de adresseermogelijkheden van 
de 8086 een stuk ruimer zijn die van de 
8-bits processoren - zoals de Z80 in 
MSX -computers. Daarbij zijn ze simpe
ler in het gebruik voor de assembler pro
grammeur, omdat er vrijwel geen uit
zonderingen op de adresseer-regels 
zijn, wat zeker bij de Z80 wel anders is ... 
Om het overzichtelijk te houden is het 
hele verhaal nog een keer samengevat in 
tabel 2. Hierin staan per adresserings
wijze de syntax - de precieze schrijfwij
ze - en wat voorbeelden. Omdat doen 
leuker is dan leren gaan we één en an
der in een - misschien niet erg nuttig 
maar zeker illustratief - voorbeeld
programmaatje gebruiken. Na vbl uit 
de vorige aflevering is dit programma 
getooid met de welluidende naam - u 
raadt het al - vb2. 

Voorbeeld vb2 

Vb2 - zie listing 2 welke begint op de 
vorige pagina - is een programma dat 
ongeveer hetzelfde doet als de routine 
in MS-DOS die het scherm omhoog 
scrollt - oftewel naar boven schuift, in 
gewoon Nederlands. Alle karakters die 
op het scherm staan, bevinden zich er
gens in een stuk geheugen; de electroni
ca die het scherm bestuurt leest die ka
rakters tientallen keren per seconde uit 
dat geheugen - het scherm-geheugen 
of video-geheugen - en zet ze op het 
scherm. Als de inhoud van het scherm
geheugen veranderd wordt, verandert 
de scherm-inhoud meteen mee. Om nu 
de regels over het scherm te scrollen 
moeten dus de regels in het schermge
heugen verplaatst worden, wat de MS
DOS routine dan ook doet. 

Om het nu niet direct té ingewikkeld te 
maken blijven we met vb2 van het 
schermgeheugen af en 'scrollen' de re
gels in een eigen buffer, hier 
scroll scherm genoemd. Dit pseudo-

add dx, regellen ; DX wordt DX + regellengte 

Stuur de volgende regel naar het scherm, of stop 
met regels wegschrijven als alle regels al 
weggeschreven zijn. 
De loop instructie verlaagt ex met 1 en springt naar 
volgende_regel als ex niet gelijk 0 geworden is. 

loop volgende_regel 

** Scroll het scroll scherm naar boven ************** 
mov ex, aantal regels - 1 
mov bx, 0 -

scroll regel: 
mov di, regellen 

scroll kar: 
dec di ; Verlaag DI met 1 
mov al, scroll scherm[bx)[di) + regellen 
mov scroll scherm[bx)[di), al 
jne scroll-kar ; spring naar scroll kar 

- ; als DI <> 0 -
add bx, regellen 
loop scroll_regel 

** Lees de volgende regel van het toetsenbord ******* 
Zet de prompt op het scherm 

mov dx, offset prompt 
mov bx, beeldscherm 
mov ex, lengte-prompt 
mov ah, 64 
int 33 

Lees nu een regel van het toetsenbord 
mov dx, offset invoer buffer 
mov bx, toetsenbord -
mov ex, regellen + 2 
mov ah, 63 
int 33 

Het aantal gelezen karakters is nu in ax 

** Ga naar einde als de ingelezen regel leeg was **** 
cmp ax, 2 ; Vergelijk AX met 2 
je einde ; Spring naar einde als AX = 2 

** Kopieer de ingelezen regel naar de onderste regel 
sub ax, 2 ; AX wordt AX - 2 
mov ex, regellen 
mov di, 0 

; kopieer eerst de net ingelezen karakters 
kopieer kar: 

mov bI, invoer_buffer[di) 
mov scroll_scherm[di) + laatste_regel, 
inc di ; Verhoog DI met 1 

bI 

dec ax 
loopne kopieer_kar 
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Verlaag ex met 1. Spring 
naar kopieer kar als ex = 0 
en AX <> o. -
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vul als nodig de rest van de regel met vulkarakters. 
emp ex, 0 
je l,us 

vulop: 
mov seroll seherm[di] + laatste_regel, vulkar 
ine di -
loop vulop 

** Spring terug naar het begin van de lus *********** 
jmp lus ; Spring naar lus 

; ** Beeindig het programma *************************** 
einde: 

mov ah, 76 
int 33 

code ends 

end vb2 

schermgeheugen bevat 10 regels van ie
der 80 karakters. Omdat het verplaatsen 
van gegevens binnen een buffer op zich
zelf wat saai is - we moeten per slot van 
rekening toch iets aan de huisgenoten 
kunnen laten zien, nietwaar - kunnen 
we met vb2 ook een nieuwe regel invoe
ren vanaf het toetsenbord en schrijven 
we ons 'schermgeheugen' steeds naar 
~et echte beeldscherm als het aangepast 
IS. 

Voor de duidelijkheid zullen we iedere 
lege positie vullen met een puntje. Als 
een lege regel wordt ingevoerd - dus 
met alleen de return-toets - wordt het 
programma gestopt. 

Aan de slag 

Genoeg gepraat, aan de slag! Zoals te 
doen gebruikelijk beginnen we met de 
constante-definities. Zo kunnen we la
ter bijvoorbeeld het aantal regels ge
makkelijk aanpassen door een enkele 
constante aan te passen, in plaats van 
het hele programma te moeten verande
ren. Uit de definitie van 'laatsteJegel' 
- die de index van de laatste regel bin
nen scroll_ scherm bevat - blijkt dat de 
assembler ook constanten kan uitreke
nen. Het volgende deel is een oude be
kende, de declaratie van het stack seg
ment. In het datasegment zetten we de 
prompt waarmee we duidelijk maken 
dat nieuwe invoer verwacht wordt, 
scroll scherm zelf en een buffer waarin 
we de nieuwe regel gaan inlezen. Merk 
op dat in de defmitie van de prompt de 
karakters '13,10' hier voor de ' > ' komt. 
Er wordt dus op een nieuwe regel over
gegaan voordat de > wordt afgedrukt. 

Code 

We zijn nu aangeland bij datgene waar 
het eigenlijke werk wordt gedaan: het 
code-segment. Traditiegetrouw vertel
len we eerst welk segment-register bij 
welk segment hoort en laden we het be
ginadres van het data-segment in het DS 
register. Vervolgens komen we in de 
hoofdlus terecht, waar allereerst de buf
fer van scroll scherm naar het beeld
scherm. Goed, scroll_ scherm is nog 
leeg, maar het kan geen kwaad ook dat 
te laten zien. In dit programma-onder
deel zien we dat ex 'op de staek' wordt 
bewaard, hetgeen in een latere afleve
ring nog uitgebreid aan de orde zal ko
men. Ook vinden we hier nog een oude 
bekende: de MS-DOS aanroep die een 
regel naar het scherm stuurt. 

Vervolgens scrollen we het 'scherm' 
naar boven. Niet erg nuttig? De eerste 
keer nog niet maar de volgende keer 
door de lus als er wat in 
scroll_ scherm staat en de onderste regel 
vrijgemaakt moet worden voor de vol
gende invoerregel - des te meer. Hier 
wordt gebruik gemaakt van de volle 
kracht van de adresseringsmogelijkhe
den van de 8086. Met BX wijzen we 
steeds naar de regel die verschoven 
wordt en DI wijst naar een karakter bin
nen die regel. 

Inlezen van het toetsenbord 

Daarna wordt het tijd om een regel van 
het toetsenbord te lezen. Eerst wordt de 
prompt op het scherm afgedrukt mid
dels de bekende aanroep van MS-DOS, 
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waarna we de regel inlezen van het toet
senbord. Ook dit karWeitje kan MS
DOS voor ons doen. Omdat we iets wil
len inlezen zetten we 63 in het AH regis
ter. In DX zetten we het beginadres van 
de buffer waar de regel heen moet, in 
BX zetten we een 0 - de code van het 
toetsenbord - en in ex de lengte van 
de buffer. 
In DS moet het segmentadres van de 
buffer staan, maar omdat de buffer in 
het datasegment staat en DS al het adres 
van dit segment bevat, is dat al in orde. 
De instructie 'int 33' instrueert MS
DOS om de handjes te laten wapperen. 
Hierna hebben we de ingevoerde regel 
in onze buffer en kunnen we in AX het 
aantal gelezen karakters terugvinden. 

Nu heeft MS-DOS de beide codes die 
samen een regelovergang aangeven ~ 
13 gevolgd door 10 - ook in de buffer 
gezet, zodat er 2 of meer karakters in de 
buffer zullen staan. Als er precies 2 in 
staan is er een lege regel ingevoerd en 
moeten we het programma stoppen. Dit 
doen we middels een sprong naar het la
bel 'einde', waar we het programma ne
tjes beeindigen. Als de regel niet leeg is 
vervolgen we - of liever gezegd de 
8086, onze noeste werker - onze weg 
door het programma. 

Deze weg voert ons naar het laatste pro
gramma-onderdeel waar de zojuist in
gelezen regel naar de onderste regel van 
scroll_scherm wordt gecopieerd. Als 
het aantal karakters in de ingevoerde re
gel toevalligerwijs precies gelijk is aan 
het aantal karakters op een regel in 
scroll_ scherm zijn we klaar en beginnen 
we aan de volgende tocht door de lus. 
Zo niet, dan moet de rest van de onder
ste regel verder gevuld worden met 
puntjes, waarna alsnog de tocht door de 
lus aangevangen kan worden. 

Tenslotte 

Na in de vorige aflevering het terrein 
verkend te hebben, zijn nu we nu echt 
begonnen met de assembleertaal zelf. 
Volgende keer maken we een begin met 
datgene waar het uiteindelijk allemaal 
om draait: de instructies zelf. 

Probeer intussen eens wat te spelen met 
hetgeen we hier gezien hebben. Laat bij
voorbeeld scroll scherm naar beneden 
scrollen in plaats van naar boven. 
Maar denk er wel aan dat de nieuw in
gevoerde regel dan naar de eerste regel 
van de buffer moet worden gecopieerd 
in plaats van naar de laatste. 



Video-titelaar voor MSX2 
Ditmaal een software-pakket 
voor MSX2 uit de categorie 
video-toepassingen: 
Het 'Superimpose & Video
programma', van de hand 
van Koppens en Jansen. De 
volledige set bestaat uit een 
degelijke plastic kaft, met 
daarin een korte verzorgde 
handleiding en - het meest 
belangrijke - de beveiligde 
schijf. 
Het video-programma S&V is 
bedoeld om video-opnamen 
te verfraaien door middel van 
ondertitels, aftitelingen en 
aankondigingen van wat er 
komen gaat op het scherm. 
Ook het maken van een TV
krant - voor de regionale 
zenders bijvoorbeeld - kan 
volgens de makers een goe
de toepassing zijn. 

VIDEO TITELS MAKEN OP 
MSX2 

Om met. de conclusie te beginnen, een 
aardig programma. Hoewel de ama
teur-status van de auteurs wel doorsche
mert, in een paar kleine slordigheden, is 
het zeer zeker bruikbaar. Alleen de 
prijs, die is wat hoog, zeker gezien de 
simpele uitvoering van handleiding en 
verpakking. 

Starten 

Het op gang brengen van de video-soft
ware van het koppel Koppens en Jansen 
is eenvoudig gemaakt door een 'auto
exec.bat-bestand'. Het aanzetten be
perkt zich dus door de reset-knop op de 
computer in te drukken of de computer 
aan te zetten met de schijf in de diskdri
ve, waarna het programma zelf opstart. 
Na enige onnutte maar aardige plaatjes 
- zo te zien rechtstreeks uit het teken
programma 'Videographics' van Philips 
overgenomen - verschijnt er een profes
sioneel ogend menu op het beeld
scherm. 

Het menu kan doeltreffend - en ter
gend traag - bestuurd worden met zo
wel de muis als met de cursortoetsen. 
Maar een echt goed en optimaal gebruik 
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van het video-programma is weggelegd 
voor de Philips NMS 8280, vanwege de 
superimpose-functies en de vele video
aansluitingen. Het eventuele gebruik 
van een NMS 8280 impliceert meteen 
dat de muis het meest waarschijnlijke 
besturingsorgaan zal zijn. Deze compu
ters worden immers standaard met een 
muis geleverd. 
Met een normale MSX2-computer met 
drive en 128 Kbyte VRAM is het trou
wens ook mogelijk om titels met een 
eventueel gekleurde achtergrond op vi
deo te zetten. Maar met een NMS 8280 
kan men de zelfgemaakte video-beelden 
en computerbeelden - in dit geval titels 
- nog eens met elkaar combineren -
superimpose, in vaktermen - en zo ge
lijktijdig op nemen. 

Lettertype 

Letters en nog eens letters, daar gaat het 
om bij deze video-toepassing. En fraaie 
letters zijn er in dit programma wel te 
vinden, voor elk wat wils, in acht soorten 
maar liefst. Letters met één forse beper
king, namelijk de grootte. Ieder letterty
pe is uitgevoerd in één vaste grootte, 
waardoor men geen schermvullende ti-

~= .. 



tels kan maken. Alle soorten kunnen wel 
schuin of recht geschreven worden en 
vervolgens in maximaal twee kleuren op 
het scherm gebracht worden. Oftewel, 
er kan in één titel of titelrol slechts één 
lettertype, eventueel in twee kleuren en 
in twee vormen - schuin of recht -
worden getoond. 

Op zichzelf lijkt dit een beperking van 
de mogelijkheden, maar vreemd genoeg 
is deze beperking er één die ons het le
ven makkelijker maakt. Niks geen crea
tief geleuter, de titelrol moet worden ge
maakt. Ellenlange teksten, wel 836 re
gels met - afhankelijk van de lettersoort 
- tussen de 48 en de 33 tekens per re
gel, kunnen in het geheugen en op de 
schijf worden gepropt. 
Er is genoeg ruimte in het programma 
- voor de lezer die zijn eigen beknopte 
levensverhaal op acht en een half A4-tje 
kwijt kan - beschikbaar om zijn of haar 
persoonlijke video-geschiedenis te 
schrijven. 

Aftitelen 

De aftiteling per pagina tekst is de meest 
uitgebreide en aardigste bewerking, die 
dit video-programma van Koppens en 
Jansen ons te bieden heeft. De letters 
worden naar hartelust op het scherm ge
zet; letters draaiend van boven naar on
der, opkomend uit lettergruis, schui
vend, enzovoort. Heel knap gedaan! 

De bediening van dit titelmenu is boven
dien bijzonder simpel met alle noodza
kelijke functies, zoals een handbedie
ning - voor geïmproviseerde timing -
of een automatische stand met een 
instelbaar tijdsinterval. 

In tegenstelling tot de zojuist beschre
ven mogelijkheid zijn de verticaal over 
het scherm rollende aftiteling en de 
lichtkrant ronduit krukkig te noemen. 
De snelheid van de 'verticale scroll' is af
hankelijk van de gebruikte hoeveelheid 
tekst, de titel verplaatst zich dan ook 
lichtelijk schokkend over het beeld
scherm. 
De 'horizontale scroIl', de lichtkrant, is 
in snelheid regelbaar, maar tegelijker
tijd wordt de breedte van de aftiteling 
verkleind. Geen mooie oplossing. 

De afdeling ondertiteling is daarente
gen weer, ondanks de vele opties hier, 
eenvoudig en mooi te bedienen, en geeft 
het gevoel dat we met een doelmatig 
programma werken. Een detail: door
dat - in alle opties - de letters allemaal 

met een vast schaduwrandje zijn omge
ven blijft een lichte letter tegen een lich
te achtergrond toch prachtig leesbaar. 

Conclusie 

Een mooi en degelijk programma, mits 
men een paar kleine fouten voor lief 
neemt. De opzet van het programma is 
erg ambitieus, maar niet volmaakt. De 
scroll bijvoorbeeld laat ons behoorlijk in 
de steek, maar daar staat tegenover dat 
de andere titel-mogelijkheden goed en 
uitgebreid zijn. 
Hopelijk nemen de makers hun maatre
gelen naar aanleiding van deze opmer
kingen en verbeteren zij dit stukje pro
grammatuur. Over de beveiliging van de 
floppy is natuurlijk nog wel iets te zeg
gen. U kent als lezer ons standpunt. De 
beveiliging is om het illegaal copiëren 
van de software tegen te gaan. Prima! 
Maar helaas gaat het beveiligen van het 
programma ook ten koste van de legale 
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gebruiker. Een schijf gaat uiteindelijk 
ook naar zijn verre voorvaderen - ijze
roxyde en olie-derivaten - en dan zit 
men met de gebakken peren, oftewel 
zonder zijn duurbetaalde programma. 
Een werkdisk kunnen maken van de le
gale software is dan ook een 'must' voor 
langdurig gebruik. De beveiliging die 
door de heren Koppens en J ansen is ge
bruikt lijkt overigens ook een obstakel te 
zijn voor het verdere bestandenbeheer 
op de schijf. 
Na deze vermanende woorden toch nog 
een positief eindoordeel. Superimpose 
& Video is een aanrader voor de video
mensen onder ons, die van eenvoudig en 
degelijk werk houden. 

Superimpose & Video 
Prijs: f 125,-

Verdere informatie: 
R. Koppens / J. Jansen 
Tel.: 04950-20941 

[SJOMPutar 

Gratis Software: 
512 K. Ram 8088.1 Processor 
CGA, MOA en Hercules Ms Dos 3.3 

Tutor en Help 84 toetsen keyboard. 
Parallelpoort, ferieëlpoort 2 
vrije slot. 
Met 2 duim monitor. 

Dynamic publisher met Neder
landse handleiding. 
34.990,- Belgische Francs 
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MSX-BIOS tabel deel 5 
Alweer de vijfde aflevering 
van deze serie BIOS-tabel
len. En alweer op veler ver
zoek, want de vorige afleve
ring - in MeM nummer 27 -
heeft bij een heleboel lezers 
de programmeer-eetlust al
leen maar verder opgewekt! 
Bovendien hadden we ver
zuimd een overzicht te geven 
van de benodigde systeem
variabelen. Dat maken we bij 
deze goed. 

DE MSX2 BIOS ENTRY'S: 
VOER VOOR TECHNEUTEN 

Voor alle veiligheid even een waarschu
wing. Deze hoge magie der MSX is al
leen geschikt voor gevorderde magis
ters. Met andere woorden, de hier be
schreven zaken zijn in principe onveilig 
om te gebruiken, als men niet een rede
lijk idee heeft van wat men aan het doen 
is. Zomaar even spelen kan tot allerlei 
ongewenste effecten - zoals het vastlo
pen van de computer - leiden. 

Schade kunt u er niet mee aanrichten, 
althans niet aan de hardware. Maar uw 
programma eerst even wegschrijven 
voor u met deze trucs gaat spelen is zéér 
aan te bevelen. In het geval van een ver
gissinkje is een foutumelding zeer on
waarschijnlijk: deze routines moeten 
snel zijn - ze vormen per slot van reke
ning het hart van uw computer - en 
kennen daarom weinig of geen beveili
gingen. 

Systeem-variabelen 

Voor een groot deel van de grafische 
routines wordt gebruik gemaakt van een 
deel van het systeem-gebied. Dit is het 
geheugengebied vanaf adres F380 hex, 
dat door de computer wordt gebruikt als 
opslagruimte voor allerlei variabelen. 
De huidige voorgrondkleur wordt er bij
voorbeeld opgeslagen, maar ook het 
nummer van de Basic-regel die op dit 
moment wordt uitgevoerd, of de groot-

te van het string-gebied. Deze variabe
len worden op twee manieren gebruikt: 
ze kunnen worden uitgelezen - bij
voorbeeld om te onderzoeken wat de 
huidige voorgrondkleur is - of be
schreven, om die voorgrondkleur te ver
anderen. 

Omdat sommige BIOS-routines nogal 
veel parameters verwachten, wordt een 
deel daarvan doorgegeven via dat sys
teem-gebied. Op adres F3E9 staat bij
voorbeeld de voorgrondkleur opgesla
gen. 
Dit adres - of beter gezegd: de varia
bele die op dat adres staat opgeslagen 
- wordt aangeduid met FORCLR. 
De huidige achtergrondkleur staat één 
byte verderop, op adres F3EA en wordt 
BAKCLR genoemd. 
Het daarop volgende byte heet 
BDRCLR en bevat de randkleur van het 
scherm. 

De routine CHGCLR - van CHanGe 
CoLoR, op adres 0111 hex in het SUB
ROM, zie de tabel - verandert de kleu
ren van het scherm naar aanleiding van 
de inhoud van deze drie systeem-varia
belen. 

Om bijvoorbeeld voor- en achtergrond 
te verwisselen moeten de inhouden van 
de geheugenplaatsen F3E9 (FORCLR) 
en F3EA (BAKCLR) omgewisseld 

Belangrijke MSX2 systeem-variabelen 

Naam: Adres: Lengte: Omschrijving: 

FORCLR F3E9 1 Voorgrondkleur 
BAKCLR F3EA 1 Achtergrondkleur 
BDRCLR F3EB 1 Rand-kleur 
ATRBYT F3F2 1 Attribuut-byte (kleur) 
CLOC F92A 2 Adres van cursor 
CMASK F92C 1 Masker van cursor 
DPPAGE FAF5 1 Display-page (op beeldscherm) 
ACPAGE FAF6 1 Active page 
LOGOPR FB02 1 Logische operatie-nummer (zie tekst) 
PATWRK FC40 8 Patroon-buffer 
SCRMOD FCAF 1 Scherm-type-nummer 
GXPOS FCB3 2 X-positie 
GYPOS FCB5 2 Y-positie 

De variabelen ... NAM, ... COL, ... CGP, ... ATR en ... PAT geven de 
BASE-adressen van de diverse scherm-types aan. De variabelen die 
beginnen met TXT - voor scherm-type 0 - staan vanaf adres F3B3 en 
zijn elk twee bytes lang. De hele 

TXT: F3B3 (scherm 0) 
T32: F3BD (scherm 1 ) 
GRP: F3C7 (scherm 2 ) 
MLT: F3Dl (scherm 3 ) 
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=IOS-tabe~ àeel 5 
\-ervolc grafische routines in het SUB-ROM (!) 

Naam: LEFTC 
Adres: OOADH 
Functie: Verplaatst een pixel naar links 
Param.: Coördinaat in (CLOC) en (CMASK) 
Result.: Nieuwe coördinaat in (CLOC) en (CMASK) 
Ki j zig.: Alleen voor scherm-mode 3 

Naam: TDOWNC 
Adres: OOBIH 
Functie: Verplaatst een pixel naar beneden 
Param.: Coördinaat in (CLOC) en (CMASK) 
Result.: Nieuwe coördinaat in (CLOC) en (CMASK) 

Carryvlag wordt gezet wanneer de 
coördinaat zich op de rand van het scherm 
bevindt 

Wijzig.: Voor scherm-mode 3, 5, 6, 7 of 8 

Naam: 
Adres: 
Functie: 
Param. : 
Result. : 
Wijzig.: 
Opm. : 

Naam: 
Adres: 
Functie: 
Param. : 
Result. : 

Wijzig.: 
Opm. : 

Naam: 
Adres: 
Functie: 
Param. : 
Result.: 
Wijzig. : 
Opm. : 

Naam: 
Adres: 
Functie: 
Param. : 
Result. : 

Wijzig.: 
Opm. : 

Naam: 
Adres: 
Functie: 
Param. : 
Result. : 

Wijzig.: 
Opm. : 

Naam: 
Adres: 
Functie: 
Param. : 

Result.: 
Wijzig. : 
Opm. : 

Naam: 
Adres: 
Functie: 
Param. : 

Result. : 
Wijzig.: 
Opm. : 

Df)WNC 
OOB5H 
Verplaatst een pixel omlaag 
Coördinaat in (CLOC) en (CMASK) 
Nieuwe coördinaat in (CLOC) en (CMASK) 
[AF] 
Alleen voor scherm-mode 3 

TUPC 
OOB9H 
Verplaatst een pixel omlaag 
Coördinaat in (CLOC) en (CMASK) 
Nieuwe coördinaat in (CLOC) en (CMASK) 
Carry vlag wordt gezet wanneer de 
coördinaat zich op de rand van het scherm 
bevindt 
[AF] 
Voor scherm-mode 3, 5, 6, 7 of 8 

UPC 
OOBDH 
Verplaatst een pixel omhoog 
Coördinaat in (CLOC) en (CMASK) 
Nieuwe coördinaat in (CLOC) en (CMASK) 
[AF] 
Alleen voor scherm-mode 3 

SCANR 
OOCIH 
Scant pixels naar rechts 
'Suspend'-vlag in [B], randtelling in [Cl 
Randtelling in [DE], 'pixel veranderd' 
vlag in [Cl 
Alle 
Voor scherm-mode 3, 5, 6, 7 of 8 

SCANL 
00C5H 
~cant pixels naar links 
Randtelling in [DE] 
Randtelling in [DE], 'pixel veranderd' 
vlag in [C] 
Alle 
Werkt op schermen 5-8 en in multi color 
mode 

NVBXLN 
00C9H 
Tekent een rechthoek 
Start coördinaat in ([BC],[DE]) 
Eind coördinaat in (GXPOS,GYPOS) 
Attribuut code in (ATRBYT) 
Logische operatie in (LOGOPR) 
Geen 
Alle 
Werkt op scherm 5, 6, 7 of 8 

NVBXFL 
OOCDH 
Tekent een gevulde rechthoek 
Start coördinaat in ([BC],[DE]) 
Eind coördinaat in (GXPOS,GYPOS) 
Attribuut code in (ATRBYT) 
Logische operatie in (LOGOPR) 
Geen 
Alle 
Werkt op schermen 5, 6, 7 of 8 

Toegang VDP: 
Naam: 
Adres: 
Functie: 
Param. : 
Result.: 
Wijzig.: 

Naam: 
Adres: 
Functie: 

Param. : 
Result. : 
Wijzig.: 

Naam: 
Adres: 
Functie: 

Param. : 
Result. : 
Wijzig. : 

Naam: 
Adres: 
Functie: 

?aram. : 
~esult.: 

Wijzig.: 

Naam: 
Adres: 
Functie: 

Param. : 
Result. : 
Wijzig.: 

Naam: 
Adres: 
Functie: 
Param. : 
Result.: 
Wijzig.: 

Naam: 
Adres: 
Functie: 
Param. : 
Result. : 
Wijzig.: 

Naam: 
Adres: 
Functie: 

Param. : 
Result.: 
Wijzig. : 

Naam: 
Adres: 
Functie: 

Param. : 
Result.: 
Wijzig.: 

Naam: 
Adres: 
Functie: 

Param. : 
Result.: 
Wijzig.: 

Naam: 
Adres: 
Functie: 

Param. : 

CHGMOO 
OODIH 
Schakelt VDP in mode SCRMOD 
Scherm-mode in [A] (0-8) 
Geen 
Alle 

INITXT 
00D5H 
Initialiseert scherm voor tekst-mode 
40*24, stelt VDP in 
TXTNAM, TXTCGP 
Geen 
Alle 

INIT32 
00D9H 
Initialiseert scherm voor tekst-mode 
32*24, stelt VDP in 
T32NAM, T32CGP, T32COL, T32ATR, T32PAT 
Geen 
Alle 

INIGRP 
OODOH 
Initialiseert scherm voor hoge resolutie 

mode, stelt VDP in 
GRPNAJ1, GRPCGP, GRPCOL, GRPATR, GRPPAT 
Geen 
Alle 

INIMLT 
OOEIH 
Initialiseert scherm voor multi-color
mode (scherm 3), stelt VDP in 
MLTNAM, MLTCGP, MLTCOL, MLTATR, MLTPAT 
Geen 
Alle 

SETTXT 
00E5H 
Stelt de VDP in voor tekst-mode 40*24 
TXTNAM, TXTCGP 
Geen 
Alle 

SETT32 
00E9H 
Stelt de VDP in voor tekst-mode 32*24 
T32NAM, T32CGP, T32COL, T32ATR, T32PAT 
Geen 
Alle 

SE'rGRP 
OOEDH 
Stelt de VDP in voor hoge resolutie-mode 
(scherm 2) 
GRPNAM, GRPCGP, GRPCOL, GRPATR, GRPPAT 
Geen 
Alle 

SETMLT 
OOFlH 
Stelt de VOP in voor multi-color-mode 
(scherm 3) 
MLTNAM, MLTCGP, MLTCOL, MLTATR, MLTPAT 
Geen 
Alle 

CLRSPR 
00F5H 
Initialiseert alle sprites 
Patronen worden op 0 gezet, sprite
nummers worden gezet op sprite-vlakken. 
Sprite-kleur wordt gezet op 
voorgrondkleur, verticale posities worden 
gezet op 217 
(SCRMOD) 
Geen 
Alle 

CALPAT 
00F9H 
Geeft adres van sprite patroon-tabel 
terug 
Sprite ID in [A] 
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){esul t. : 
\','i j zie;. : 
Opm. : 

Naam: 
Adres: 
Functie: 

Param. : 
Result. : 
Wijzig.: 
Opm. : 

Naam: 
Adres: 
Functie: 
Param. : 
Result. : 

Wijzig.: 
Opm. : 

Naam: 
Adres: 
Functie: 
Param. : 
Result.: 
Wijzig.: 
Opm. : 

Naam: 
Adres: 
Functie: 
Param. : 
Result. : 
Wijzig.: 
Opm. : 

Naam: 
Adres: 
Functie: 
Param. : 
Result.: 
Wijzig.: 
Opm. : 

Naam: 
Adres: 

Adres in [HL) 
[AF], [DE), [HL) 
Deze routine is equivalent aan MSX1 BIOS 

CALATR 
OOFDH 
Geeft adres van sprite attribuut-tabel 
terug 
Sprite ID in [HL) 
Adres in [HL) 
[AF), [DE), [HL) 
Deze routine is equivalent aan MSX1 BIOS 

GSPSIZ 
010lH 
Geeft huidige sprite-grootte 
Geen 
Sprite-grootte (aantal bytes) in [A) 
Carry gezet bij 16*16 sprite 
[AF) 
Deze routine is equivalent aan MSX1 BIOS 

GETPAT 
010SH 
Geeft een karakter-patroon 
ASCII-code in A 
Patroon in (PATWRK), adres FC40 
Alle 
Deze routine is equivalent aan MSXl BIOS, 
maar bestaat daar niet als BIOS-aanroep I 

WRTVRM 
Ol09H 
Schrijft naar VRAM geadresseert door [HL) 
Adres in [HL), data in [A) 
Geen 
[AF) 
Ondersteunt l6-bits adres O-OFFFFH 

RDVRM 
OlODH 
Leest VRAM geadresseerd door [HL) 
Adres in [HL) 
Data in [A] 
[AF) 
Ondersteunt adres O-OFFFFH 

CHGCLR 
OlllH 

Functie: Verandert kleur van scherm 
Param.: Scherm-mode in [A) 

Voorgrondkleur in FORCLR 
Achtergrondkleur in BAKCLR 
Randkleur in BDRCLR 

Resul t. : Geen 
Wijzig.: Alle 

Naam: CLS 
Adres: OllSH 
Functie: Maakt scherm schoon 
Param. : Geer: 
Res"lt.: Gee:-: 
\~ijzig.: A2.~e 

Naam: CLRTXT 
Adres: 01l9H 
Functie: Maakt het tekst-scherm schoon 
Param. : Geen 
Result.: Geen 
\'ii j zig. : Alle 

Naam: DSPFNK 
Adres: OllDH 
Functie: Schakelt functietoetsen aan (KEY ON) 
Param. : Geen 
Result.: Geen 
Wijzig.: Alle 

Naam: DELLNO 
Adres: Ol2lH 
Functie: 
Param. : 
Result.: 
Wijzig.: 

Verwijdert een regel in tekst-mode 
Regel-nummer in [L) 
Geen 
Alle 

Naam: 
Adres: 
Functie: 
Param. : 
Result. : 
Wijzig.: 

Naam: 
Adres: 
Functie: 
Param. : 
Result. : 
Wijzig.: 

Naam: 
Adres: 
Functie: 
Param. : 
Result. : 
Wijzig.: 

Naam: 
Adres: 
Functie: 
Param. : 
Result.: 
Wijzig.: 

Naam: 
Adres: 
Functie: 
Param. : 
Result.: 
Wijzig.: 
Naam: 
Adres: 
Functie: 

Param. : 

Result.: 
Wijzig.: 

Naam: 
Adres: 
Functie: 
Param. : 
Result.: 
Wijzig.: 

INSLNO 
012SH 
Voegt regel tussen in tekst-mode 
Regel nummer in [L) 
Geen 
Alle 

PUTVRM 
Ol29H 
Zet een karakter op tekst-scherm 
Kolomnummer in [H], regelnummer in [L] 
Geen 
[AF] 

WRTVDP 
012DH 
Schrijft naar VDP register 
Register in [C), data in [B) 
Geen 
[AF), [BC) 
VDPSTA 
0131H 
Leest VDP status 
Status-register in [A) (0-9) 
Data in [A) 
[F] 

KYXKLOK 
013SH 
Bestuur Kana-toets en -lamp (Japan) 
??? 
??? 
[AF) 
PUTCHR 
0139H 
Haalt een toets-code van toetsenbord, 
converteert het naar een Kana-karakter, 
en stopt het in de buffer (Japan) 
Zero-vlag wordt gezet indien niet in 
conversie-mode 
Geen 
Alle 

SETPAG 
o 13 DH 
Stelt VDP register in op pagina wissel 
(ACPAGE), (DPPAGE) 
Geen 
[AF) 
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worden, waarna CHGCLR aangeroe
pen kan worden. Bij elke BIOS-routine 
in de tabel staat aangegeven welke sys
teem-variabelen erbij een rol spelen. 

Overzicht 

In praktijk gaat het om slechts een hand
vol variabelen die door de meeste grafi
sche routines gebruikt worden. Daarvan 
hebben we een overzicht gemaakt met 
de naam van de variabele, het adres, de 
lengte en een korte omschrijving. 
De naam is vastgelegd door MicroSoft 
en wordt in alle technische documenta
tie gebruikt. Het adres ligt altijd tussen 
F380 en FFFF, dus altijd binnen het sys
teem-gebied. De lengte geeft aan, ofAe 
variabele één of twee bytes in geslag 
neemt: of het een 8- of een 16-bits waar
de is, dus. Variabelen van twee bytes 
staan opgeslagen op de gebruikelijke 
manier: het lage byte voorop. 

Drie van deze variabelen zijn al aan bod 
geweest: FORCLR, BAKCLR en 
BDRCLR. Alledrie één byte lang. 

SCRMOD wordt voornamelijk gebruikt 
door CHGMOD, op adres OODl. Deze 
BIOS-routine verandert de scherm
mode; het nieuwe scherm-type moet in 
SCRMOD - op adres FCAF - staan. 

DPPAGE en ACPAGE worden ge
bruikt door SETPAG, op adres 013D. 
Deze twee waarden komen overeen met 
de twee gegevens achter het Basic-com
mando SET PAGE. 

DPPAGE is het nummer van de 
schermpagina die op het beeldscherm 
wordt weergegeven: de DisPlay PAGE. 
ACPAGE geeft aan, op welke pagina 
alle tekenopdrachten worden uitge
voerd: de ACtive PAGE. 

De variabele PA TWRK wordt alleen 
gebruikt door GETPAT, adres 0105 in 
het SUB-ROM. 
Deze - nieuwe - routine geeft de de
fmitie van een bepaald ASCII-karakter 
terug. Het bitpatroon wordt in de vorm 
van 8 bytes opgeslagen vanaf adres 
FC40. 

De cursor-positie 

Hoewel het vaak makkelijker is om het 
grafische scherm te beschouwen aan de 
hand van X- en Y-coordinaten, maakt 
de BIOS intern gebruik van een andere 
manier om een punt op het scherm aan 
te duiden. Hierbij worden de variabelen 

CLOC en CMASK gebruikt. 
CLOC is een adres in het VRAM en dus 
twee bytes lang. CMASKis een bit-mas
ker, waarin één bit gezet is. 
Samen geven deze twee variabelen één 
punt op het scherm aan en wel op zo'n 
manier, dat de BIOS er snel mee kan 
werken. 

De meeste grafische routines verwach
ten dat de cursor-positie in deze twee 
systeem-variabelen staat. Maar de ma
nier om een XY-paar om te rekenen in 
een CLOC- en CMASK-waarde is af
hankelijk van het scherm-type. 

Daarom is er ook voorzien in een omre
ken-routine: MAPXYC. Deze routine 
heeft als adres 0091 en stond in de vier
de BIOS-tabel. 
Als invoer verwacht MAPXYC echte 
X- en Y-coordinaten: de X in register
paar BC, Y in HL. 

De routine rekent nu zelf CLOC en 
CMASK uit, afhankelijk van het huidige 
scherm-type. Nu kan er een andere 
BIOS-routine aangeroepen worden, die 
zijn invoer in CMASK en CLOC ver
wacht. 

Een routine die hier op lijkt is 
SCALXY, die een XY -paar begrenst op 
het scherm. Dat wil zeggen: als het punt 
buiten het scherm zou vallen, wordt de 
coordinaat die te groot is teruggebracht 
tot de maximaal toegestane waarde. 

Sommige routines - onder andere 
DOGRPH, die een lijn tekent op het 
grafische scherm - verwachten twee 
punten. 
Dit zijn wel degelijk echte XY-paren; 
het startpunt wordt doorgegeven via de 
registers, het eindpunt via de systeem
variabelen GXPOS en GYPOS, op de 
adressen FCB3 en FCB5. Beide zijn 
twee bytes lang. 

Het 'attribuut-byte' 

A TRBYT wordt door een groot aantal 
routines gebruikt, zowel voor in- als 
voor uitvoer. 

Ondanks de wat ingewikkelde naam 
geeft deze variabele in wezen gewoon 
een kleur aan. SETC - op adres 009D, 
zie deel 4 van de tabel - geeft een be
paald pixel een bepaalde kleur. 

De kleur moet in ATRBYT staan; de 
ligging van het pixel wordt bepaald door 
CLOC en CMASK. 
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READC - adres 0095, zie deel 4 -
werkt andersom en geeft de kleur van 
een bepaald pixel terug. 

Logische operaties 

De laatste systeem-variabele heet LO
GOPR, van LOGical OPeRation. Bij 
een aantal MSX2-routines kan er zo'n 
logische operatie opgegeven worden, 
net als in Basic. Het type van de opera
tie moetin LOGOPR komen te staan. 
De betekenis van dit byte is als volgt: 

O:PSET 
I:AND 
2: OR 
3:XOR 
4: PRESET 

De operaties TPSET, TAND, TOR, 
TXOR en TPRESET worden aangege
ven door de waarden 8 tot en met 12. 
Om de T ervoor te krijgen moet er dus 
8 bij het operatie-nummer worden op
geteld. 

BASE-adressen 

Een hele serie MSXl- en MSX2-routi
nes maakt gebruik van een reeks varia
belen die VRAM-adressen aangeven. 
Voor de scherm-types 0 tot en met 3 zijn 
er steeds 5 adressen, waarvan de namen 
eindigen op NAM, COL, CGP, ATR en 
PAT. Deze komen overeen met de 
adressen die vanuit Basic met de BASE
functie kunnen worden opgevraagd. 

De vier schermtypes worden aangege
ven met TXT (TeXT, scherm 0), TI2 
(Text 32, scherm 1), GRP (GRaPhic, 
scherm 2) en MLT (MuLTi-color, 
scherm 3). Zie het overzicht. 

Volgende keer ... 

... het laaste restje van de MSX2-BIOS! 

se 



SHAREWARE, 
PUBLIC DOMAlN EN DERGELIJKE 
Shareware en public domain 
zijn programma's die ieder
een vrijelijk mag versprei
den. Bij sommige pro
gramma's echter vraagt de 
schrijver om een betaling, als 
men het programma daad
werkelijk in gebruik neemt. 
Oftewel, men kan rustig eens 
kijken of een programma in
derdaad bruikbaar is, voor
dat men er voor moet beta
len. 
MeM werkt samen met Ship
data, een bedrijf dat zich ten 
doel stelt Public Domain-, 
Shareware- en User Suppor
ted software te verspreiden 
tegen zo laag mogelijke kos
ten. De verantwoordelijkheid 
voor het gebruik van de aan
geleverde software ligt bij de 
gebruiker. 

De kosten bedragen f 10,- per 5.25 inch 
diskette, 3.5 inch kost f 12,50 per schijf. 
Voor abonnee's gelden speciale prijzen: 
f 7,50 voor 5.25 en f 10,- voor 3.5 inch. 
Bij de bestelling moet het abonnee
nummer - dat u op uw adres-etiket 
kunt vinden - worden opgegeven, wil 
men voor deze speciale abonnee-prij
zen in aanmerking komen. Bij elke zen
ding wordt f 2,50 in rekening gebracht 
voor verzendkosten, ongeacht het aan
tal bestelde diskettes. Overigens, MSX
PD wordt alleen op het standaard-for
maat, 3.5 inch geleverd. Om ervoor te 
zorgen dat iedereen er gebruik van kan 
maken hebben we er voor MSX voor ge
kozen om die diskettes allemaal single
sided te maken. 
Bestellen kunt u door het verschuldigde 
bedrag over te maken op giro 12 93 280 
ten name van Shipdata Amsterdam, of 
bankrekeningnummer 547802013 van 
de ABN, de Algemene Bank Neder
land. Vergeet niet de gewenste diskettes 
te vermelden, alsmede uw eigen volledi-

MCM'S PUBLIC DOMAlN 
AANBOD, MSX en MS-DOS 

ge adres. Wij verzenden uw bestelling 
op de dag waarop wij uw betaling ont
vangen. Opgelet: een giro-overschrij
ving duurt circa 10 dagen, bank-over
schrijvingen kunnen zelfs 15 dagen on
derweg zijn. Het snelst gaat het door 
toezending van een volledig ingevulde 
betaal-cheque - vergeet niet de ande
re gegevens op de geven. 
Vermeldt altijd de volledige bestelnum
mers. Dat nummer bevat namelijk alle 
informatie die we nodig hebben om uw 
diskettes zo snel mogelijk te versturen. 
In dat nummer staat namelijk het getal 
na de schuine streep, de 'I', voor het for
maat, terwijl het laatste nummer het 
aantal diskettes aangeeft. 

Telefoon 

Er blijken nog steeds enige problemen 
te zijn met de telefoonaansluitingen van 
Shipdata. De PTT heeft onlangs een 
nieuwe dialtonecentrale in gebruik ge
nomen, en er treden minder storingen 
op. Shipdata heeft nu vier nummers, 
waarbij een nummer gedeeld wordt 
door de vragenlijn en het bulletinboard. 
Wordt de lijn van het BBS gedraaid 
(020-6645798) en wil men stemcontact 
dan moet men iets in de hoorn zeggen. 
Het resultaat is dan duidelijk merkbaar: 
de beide zijden van de lijn horen een 
muziekje en wij weten dan, dat er ie
mand aan de andere kant van de draad 
iets wil zeggen. De faxlijn (020-738861) 
blijft gewoon piepen. Vragen aangaan
de de software voor dit blad bij voorkeur 
op dinsdagmiddag. Ook klachten kunt u 
dan kwijt. Stuur echter nooit zonder 
meer uw bestelling ongefrankeerd re
tour, dergelijke zendingen weigeren we. 

Wie wil kan ook gewoon langskomen. 
Het adres is: Schipbeekstraat 42, 1078 
BM, Amsterdam. 

MSX Iibrarian gezocht 

Officieel stond er voor deze keer weer 
eens een disk met MSX-PD op het pro
gramma. Die hebben we echter op het 
laatste moment moeten intrekken. De 
reden: er stonden de nodige illegale 
programma's op. Programma's, met an
dere woorden, waar wel degelijk copy
right op rust. 
Vandaar: MSX-librarian gezocht. Ie
mand die met een ruime kennis van de 

MSX/MS-DOS Computer Magazine 

nummer 29 - maart 1989 
- 60-

bestaande MSX-programma's bereid is 
om het MSX -Public Domain op poten 
te zetten. In de praktijk komt het er op 
neer dat men de verschillende bronnen 
van PD-programma's - MCM-Iezer
sinzendingen, materiaal van de bulletin
borden etcetera - met een fijne stofkam 
moet nalopen. Ten eerste moeten alle 
programma's gecontroleerd worden op 
een goede werking, maar minstens even 
belangrijk is om te checken of er niet het 
één of andere programma tussenschuilt 
waar een grappenmaker de copyright
meldingen heeft weggevijld. 
Een goede librarian woont in Amster
dam of omstreken en heeft de nodige 
kennis qua MSX-programmatuur. Bo
vendien is die persoon in staat en bereid 
om er - zeker in het begin - de nodi
ge tijd in te steken, teneinde de chaos 
die het laatste jaar toch ontstaan is weer 
wat weg te werken. Er liggen heel wat 
programma's, die op hun merites die
nen te worden beoordeeld. De laatste 
eis: betrouwbaarheid. Een librarian zal 
met regelmaat programma's in handen 
krijgen die ter beoordeling ingezonden 
zijn en niet verder verspreid mogen wor
den, zonder toestemming van de ma
kers. 
Die betrouwbaarheid kent ook nog een 
tweede aspect: in principe willen we ie
der nummer MSX-PD kunnen aanbie
den. Dat betekent dat de librarian iede
re maand tijd moet vrijmaken om die 
diskettes samen te stellen. 

Wie al die kwaliteiten bezit - en bereidt 
is om deze klus zonder rechtstreekse be
taling aan te pakken - vragen we vrien
delijk eens te bellen. Als we het met el
kaar eens worden staat er wel het één en 
ander tegenover, zoals allerlei spullen 
tegen inkoopsprijs kunnen betrekken 
van Shipdata. Bovendien, de librarian is 
natuurlijk van harte welkom op de 
MCM -redactievergaderingen. 

Shareware MSDOS 

Educatief: Polyglot and Letterfall 

Het eerste is een soort tutor. Met Poly
glot wordt simpelweg uitgegaan van 
twee sets data. De computer verschaft 
data uit de éne set, de gebruiker moet 
de passende data, die de computer in set 
twee heeft, zien in te voeren. 
Er kan met scenario's worden gewerkt, 



zoals: vraag en antwoord, vul de streep
jes in, woorden en definities, termen en 
deftnities, etcetera. 
In de polyglot.dir worden in een menu 
scenario's aangeboden: vraag-antwoord 
of antwoord-vraag. Heeft men daaruit 
een keuze gemaakt, dal laat Polyglot de 
vraag zien met vijf alternatieve antwoor
den voor de gebruiker. Wordt de juiste 
uitgekozen, dan wordt doorgegaan naar 
de volgende vraag of zin. Is het ant
woord fout, dan laat het programma en
kele seconden het juiste antwoord zien. 
De volgorde van de vragen is iedere ses
sie anders. 

Letterfall is een spel om beter te leren 
typen. Het heeft 16 moeilijkheidsgra
den. Het programma kan zowel in let
ter- als in woord-mode werken. Het 
geeft ook aan waar de problemen zitten 
via een score. Ook de typesnelheid 
wordt aangegeven. 

Bestelnummers: A41/5-1 voor 5.25, of 
A41/3-1 voor 3.5 diskette. 

Games: casino-games 

op deze diskette een verzameling be
kende spelen. 
3Dtictac, een drie-dimensionale versie 
van Tictactoe. Pas op, als je zelf niet aan
valt, dan gaat je PC aanvallen! 
Corewar: een computer-computerspel. 
Een gegeven programma in oorlog met 
het geheugen van uw Pc. Een spel voor 
machinetaal programmeurs of mensen, 
die wat weten van de geheugenindeling 
van de computer. 
Biorithm. Kan de dag bepalen waarop u 
beter maar thuis met de PC kunt blijven 
spelen, of de dag waarop u maar beter 
niet aan uw vriendin kunt denken. Er 
wordt een kaart met golfpatroon gege
nereerd, afhankelijk van uw geboorte
datum en de ingevoerde periode. We 
wachten nog op het statistisch bewijs, en 
hebben het zelf voorlopig in het occulte 
laatje gestopt. 
Roulette. Is te bekend. Doet voor som
migen hetzelfde als de Pc. 
Bridge. Een versie van het bekende 
kaartspel, bedoeld om het bieden te le
ren. Keno, alweer een ander casinospel
letje. 
PC-Othello. Speel met iemand anders 
othello over de telefoonlijn. Een 300 of 
1200 baud modem is daarbij wel nood
zakelijk. Handig voor Hans uit Eenhuis 
en Marijke uit Epe. 

Bestelnummers: A42/5-1 voor 5.25 inch 
en A42/3-1 voor 3.5 inch diskette. 

Programmeertaal SPL 

Met Basic is heel wat meer te doen dan 
men denkt. 
Wie een programma in SPL schrijft en 
dit compileert, krijgt een ASCII-Basic 
source. Veel PASCAL-achtige moge
lijkheden, krachtige bevelen, kortom 
ideaal om gestructureerde Basicpro
grammma's te genereren. De taal is niet 
bedoeld voor een beginner. 

Bestelnummers: A43/5-1 voor 5.25, 
A43/3-1 voor 3.5 inch diskette. 

EMS en Marooned again 

Het Employee Management System is 
een systeem om persoonlijkheidsken
merken te beschrijven die bij een be
paalde baan zouden passen, waarna 
men dit programma kan gebruiken om 
de sollicitanten op deze kenmerken met 
elkaar te vergelijken. Eens iets anders 
dan handschriftvergelijking. 
Marooned again is een adventure. U 
staat op een vreemde planeet met een 
kapot ruimtvaartuig dat maar naar twee 
woorden luistert en dan is er nog een an
der ruimtetuig, dat alleen werkt met lo
gica. Let wel: logisch! 

Bestelnummers: A44/5-1 voor 5.25 disk, 
A44/3-1 voor 3.5 diskette. 

Utilities 

CNFMT102 Resident formateerpro
gramma. Wat dacht u van een resident 
formateerprogramma om tijdens uw 
tekstverwerking tussendoor even te for
matteren terwijl u doorwerkt aan uw 
teksten? Natuurlijk kunt u dan even niet 
saven of iets anders met uw diskettes 
doen, want de controller is bezig. Ideaal 
voor tussendoor-formatteerwerk. Twee 
toetsen indrukken en het is er. 

Maar er zitten nu wat teveel residente 
programma's in het geheugen. We zijn 
de tel krijtgeraakt. Kill werkt aardig op 
PCTools 5 - die overigens nog steeds 
26 diskdrives in deze 6-drive computer 
denkt te zien. Respro kan dan uitkomst 
bieden: een resident program editor. 
Met dit programma kan men naar belie
ven residente programma's aan- en uit
zetten cq. verwijderen. 
Om toch de toetsen te kunnen horen ge
bruikten we vroeger wel eens Click, wat 
een toontje uit het mini-speakertje liet 
horen als ik een toets indrukte. PC-Click 
heeft heel wat meer mogelijkheden. We 
kunnen kiezen tussen diverse tonen en 
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geluidssterkten. Hard en snerpend als 
er weer eens slechts nieuws in de krant 
stond, of amper hoorbaar bij het schrij
ven van een prettige reactie aan een ach
terkleinkind, die met mijn ex gaat trou
wen. Dan voor de ingewikkelde reken
machine-fanaten twee HP emulators. 
Lekker oefenen met de poolse notatie. 
Ontzettend veel mogelijkheden en we
tenschappelijke functies. Aangeboden 
worden de HPllC en de HP41C. De 
aan te vragen niet -sharewareversie kan 
nog veel meer. Prachtig! 

Bestelnummers: A45/5-1 voor 5.25 disk; 
A45/3-1 voor 3.5 inch. 

Interruptlijst 

Voor de echte programmeurs wordt een 
complete lijst met interrupts aangebo
den_ Een geheel boekwerk, wat niet zon
der te ZIPPEN - zie disk A47 - op 
een diskette van 360K paste. 
Met deze lijst kan elke serieuze pro
grammeur eindelijk eens de gegevens 
on line ter beschikking hebben. De lijst 
is afkomstig van Ralg@b.gp.cs.cmu.edu 
- die netwerknamen toch - oftewel 
Ralf Brown (van de Carnegie Melon 
University) en door een groot aantal 
mensen uitgebreid. Heeft u zelf ook uit
breidingen dan kunt u deze toevoegen 
en eventueel aan ons doorgeven. 
Een schat van gegevens over alle inter
rupts, van harddisk, floppy, fossil, top
view, desqview, turbo C etcetera, tot 
Novell Netware aan toe. Een must voor 
de programmeur. 

Bestelnummers: A46/5-1 voor de grote 
en A45/3-1 voor de kleine floppy. 

Utilities: ZIP totaal 

Arcen is de meest gebruikte methode 
van datacompressie. De meest gebruik
te waren de arcers van PK, zoals Pkxarc 
etcetera. De nodige processen tussen de 
diverse makers van arc-programma's 
volgden, evenals de talrijke updates. 
Pkxarc werd Pkpak, en nu zijn we bij 
Pkzip. 
Nog sneller en beter, converteert ook 
.ARC en .P AK en kan ook de .EXE ge
zipte ftles met commentaren maken. 
Een aantal borden zijn al aan het zip
pen. Bij deze ZIP-versie zit ook reeds 
een shell. Weer hetzelfde: het mag niet 
ontbreken aan een serieuze verzameling 
utilities, want ZIP is in! 

Bestelnummers: A47/5-1 voor 5.25 inch 
disk en A47/3-1 voor 3.5 inch diskette. 



I/OTjes 
I/O'tjes zijn kleine advertenties voor parti
culieren. Als u iets zoekt, of juist iets kwijt wilt, 
op computer-gebied, plaats dan een I/O'tje. 
Gebruik daarvoor de antwoordkaart uit dit 
blad. I/O'tjes zijn gratis voor abonnees, ande
ren betalen voor deze service slechts f 5,-. 
De redactie behoudt zich het recht voor 
I/O'tjes zonder opgaaf van redenen te weige
rt::n. Gezien de omvang van het illegale copië
ren zullen alle aanbiedingen van software 
ook als dit samen met hardware gebeurt -
worden geweigerd. 
Slechts zelfgeschreven programma's mogen 
tegen een niet-commerciële prijs worden 
aangeboden. 
Ook andere commerciële advertenties wor
den geweigerd, evenals I/O'tjes met een 
postbus- of antwoord-nummer. 
Vermeld altijd uw volledige adres op de ant
woordkaart, ook al wilt u slechts met uw tele
foonnummer in deze rubriek worden opgeno
men. 

Aanwijzigingen voor inzenders 

Schrijf alleen binnen het aangegeven kader en vermeld 
daarin telefoon of adres. Alles wat buiten het kader valt 
wordt niet opgenomen. Vul het formulier vakje voor vak
je in. Laat een vakje open (spatie) tussen de woorden laat 
alleen een vakje leeg als daar ook echt een spatie moet 
staan. Maak duidelijk onderscheid in hoofd- en kleine let
ters. Vergeet geen leestekens zoals punten en komma's. 

INPUT 
Ancona-80 kleurenmonitor. 
p.n.o.t.k. evt. ruilen tegen mijn 
MSX1 comp. VG8020 (Philips), 
half jaar gebruikt, zeer goede staat, 
+ kabels + boeken, evt. samen met 
mijn Philips tekenbord, half jaar e;e
bruikt (wegens aanschaf mUIS), 
werkt perfect. 01807-15071 (Anja). 

Kontakt met MSX2 diskgebruikers. 
053-334271 (Marcel) na 17 uur. 

Cartridges: alleen Konami of ande
re hele goede. Bel 02155-22529. 
Vraag naar Jan-Cees. NB. Niet te 
prijzig aub. 

Gevr. Japanse MSX magazines met 
spoed. evt. tegen nieuwprijs. 01745-
15923 (Marco). 

LEZERS 
ADVERTENTIES 

MSX EN MS-DOS 

Atari computer 1040SfF met rand
apparatuur. Aanbiedingen na 15 
maart. 070-940076. 

Contact met Tasword MSX2 ge
bruikers. Wie kan mij aan boek 
"MSX2 Basic en machinetaal" van 
W. Duzijn helpen? 070472592. 

Viditel insteekmodule VG8180 
voor MSX2 8045. 020-250345, na 20 
uur. 

Veehouderij prog. voor MSX2. 
05909-1508. 

MSX Computer Magazine, de num
mers 1, 2, 3, 4, 5, 11. Ik kom ze gaar
ne halen tegen redelijke prijs. 
01726-13608. 

Kontakt met MSX2 diskgebruikers 
in Gelderland, codes en/of pass
words of bonusstages in Nemesis 
1,2, Salamander, Parodius. 05750-
19229 (Jan-Hendrik). 

Tandy PC-6, ruilen voor PB200 + 
printer (ook miny comp.), werkt 
goed. 05486-16635 (Jan). 

Contact gezocht met MSX1 tape ge
bruikers. Robert Ursem, Schouw 9, 
1687 TR Wognum. 

MSX 3.5" disk. Graag double sided. 
'02993-67235, vragen naar Mark. 

Gezocht: MSX2 Philips 8220 of 
zwaarder. Evt. met randapp. Prijs 
max. f 800,-. 05161-2320, na 6 uur, 
K Noorden. 

Kontakt met MSX disk gebruikers 
(zoek ook betaalbare muis). 020-
903382. 

Kontakt met MSX1 gebruikers. 
Alexander Bosman, Pro Willem 11 
laan 8 2355 BH Hoogmade. 

Caontact with MSX2 disk users all 
over the globe. Write to W. de Zut
ter, Azaleastr. 18, 4511 GX Bres
kens, Holland. 

Philips muis en home off. 2 die 
werkt op een Seikosha SL80AI 
printer. Ik heb zelf home off. org. 
0104852539. 

Mus. op disk voor musicmodule 
Phil. Leppers J.L. Kellenerstr. 164 
6042 XK Roermond. 

Muis voor MSX2 ruilen tegen org. 
Base met org. handleiding. 04167-
77896. 

Philips MSX printer. 041204609. 
Na 18 uur, vraag naar Tijs. 

Sony HBD30W diskdrive. 01892-
16185 na 18 uur, vragen naar Je
roen. 

Gezocht: Philips NMS8280. Philips 
VWOO3O printer max. f 300,-. 030-
734942 indien niet bereikbaar 035-
232529. 

Philips MSX2 NMS8245 in goede 
staat. MSX printer Philips 
NMS1421 of 1431 of VW0030 in 
goede staat.093211763649 (België) 

Diskdrive 3 1/2" voor MSX. Bij 
voorkeur Sony. Max. f 250,-. R van 
Arem 08380-22889 na 18 uur. 

Contact met MSX2 disk gebruikers 
door het hele land. 03473-73243 
(Jan). 

Contact met MSX1 gebruikers in 
omg. Arnhem / Duiven. 08367-
61736 (Martin). 

Printer NMS1431 compleet. 02230-
32139. 

F1evo-BBS zoekt leden voor haar 
BBS. 1200n5 baud. Online van 8-17 
uur. Zaterdag 24 uur. 03240-39589. 

Kontakt met Elite-freaks, ook tips 
zijn welkom. Degryse Stefaan, 
P. Breughetstr. 22, 8800 Roeselare 
(B).051/202284. 

Kontakt gezocht met EJ. v. Vliet 
i.v.m. Elite. Degryse Stefaan, 
P. Breughelstr. 22, -8800 Roeselare 
(B). 051/202284. 

Kontakt gevraagd met PC gebrui
kers, liefst 15 en 18 jaar oud. 
Zwijndrecht Z.H. 078-124131. 
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Gevraagd datacassetterecorder 
Philips D6450. A. Goes 03200-
41357. 

IBM / Epson comp. printer + trac
torfeed + kabel. R v. Houturn, 
Past. M.v.Beekstr. 34 5683 ES Best. 
04998-95691. 

Atari zw/w monitor SWl24 of 
SWI25 tegen redelijk bedrag. 
05499-64248. 

Wanted MSX Computer Magazi
nes 1 to 12, 16, 18. Will exchange En
g1ish MSX magazines or purchases 
for cash. Andrew C. Price, Magno
lia House, Penn Lane, Melboume, 
Derbyshire DE71EQ, England. 

Contact met MSX2 gebruikers. 
Speciaal dBaseII en SuperCalc2 ge
bruikers. G. de Jong OS367-64805. 

Philips keyboard dat te gebruiken is 
bij Philips musicmodule. Muziekjes 
gevraagd voor Philips musicmodu
Ie, tegen betaling of ruilen. 02286-
1542 (Martijn). 

Gevraagd: defecte computers, mo
nitoren en printers. Totaal kapot 
geen bezwaar. Alles wel MSX! 
05610-15514. 

Peeks & pokes voor MSX1 of 2 
comp. Reacties aan: M. Baijens, 
Boschdijk 920, 5627 AC Eindhoven 
040-621767. 

MSX-ers in de buurt van Zoeter
meer. 079-313169, vragen naar Ed
win. 

De Weerter Uitvinder? Zoekt kon
takt met zijn MSX-computer en 
modem van Comex MT-Telcom 11 
via 04350-33281. 

Voorraad adm. programma met 
tekstverwerker op 3,5 disk voor 
MSX2. 02990-39442 na 18 uur. 

Contact met MSX2 diskgebruikers 
256KRAMofl28 KRAM. WingTo, 
Roodborstlaan 51, 6951 HG Die
ren, 08330-22494. 

Sony kleurenmonitor, géén TV. ca. 
2jr oud, of f 500,- (max.) 01858-
15830 vragen naar Benno na 18 uur. 

Contact met MSX1 + MSX2 ~e
bruikers liefst omgeving Beumn
gen. 08897-76770. 

Diskinterface voor MSX (tape) 
computer. 020-311569. 

MSXl-2 com. en gezocht MSX prin
ter. 01718-31054. 

MSX lui die overgestapt zijn naar 
een Amiga en lui die kunnen pro
grammen in Seka. 049374359. 

Kontact met MSX2 gebruikers om
geving A'dam. 020-323083 (Guido ). 

Een kabel voor MSX om van de ex
pansiebus een tweede slot te maken 
(evt. tegen vergoeding). 01891-
17624 na 18 uur. 

Contact met MSX2 gebruikers om
geving Woensdrecht. 01646-12475 
na 19 uur vragen naar Frank. 



Printer voor MSX VG8235. Omge
ving Nijmegen. 080-444838. 

Contact met MSX2 disk gebruikers. 
05960-19608. 

Cursus van PBNA, LOl of NI1 van 
DOS of Basic. Max. I 50,-. 045-
319387. 

Iemand die zijn Amiga of Atari sr 
wil ruilen tegen een NMS8250 + 
zeer veel spellen + 128K uitbrei
ding. 02998-3664. 

Mede MSX2 gebruikers gezocht in 
R'dam & omgeving met enkele DD 
geen cas. 010-42554267 vragen naar 
Cash. 

Wie heeft er nog oude MSX boeken 
voor kleine vergoeding. 045-213951 
vraag naar Renate. 

Contact gezocht met MSX2 gebrui
kers, liefst met 256 Kb comp. Bel 
naar André 02286-1947. 

Gezocht: defecte NMS8250 of 8280 
computers. 04920-50409 na 6 uur 
vragen naar Ralf. 

Sony drive HBD50. Sony comp. 
HBF 700P. 05978-13497. 

Kontakt gezocht met MSX2 gebrui
kers door het hele lands (disk 3 1/2) 
080-582977 (Hiêu). 

Vendex Headstart 11 gebruikers 
omgeving Weert. Wie helpt mij? 
04954-1708 na 17 uur. 

Philips music-module keyboard 
NMS 1160. Vick van Acht 04138-
75302 (omg. Eindhoven - den 
Bosch). 

Wie heeft een horoscoopo prg. voor 
mij voor MSXl op cas. 04950-35719. 

Gevraagd: origineel MSX technical 
data boek. Hardware 1 software spe
cifications. 03200-53312. 

Contact met MSX2 gebruikers 
door heel het land. C. Wolffs, Cra
mer v. Brienenstr. 73, 6225 BC 
Maastricht. 

Contact met MSX2 disk-freaks 
(dubz. + enkz.). Codes + Pass
words voor megaroms. Richard 
Aarts, Jansteenstr. IE, 5953 JA 
Reuver. 

Gevraagd: MSX-printer (niet ther
misch).073-566491. 

Contact gezocht met Olivetti 
DM100 MSX printer gebruiker. A. 
Remmerswaal. 079-513512. 

Kontact gezocht met MSX2 256K 
freaks. Marco Pont, Schavenmo
lenstr. 47, 6824 AB Arnhem. 085-
455468. 

Wie wil Jail Break (org.) ruilen te
gen Boxing (org.). 02279-2651. 

De cartridge van Metal Gear, niet al 
te duur. 050-53n39 vragen naar Je
roen. 

MSX Computer Magazine nr. 12. 
02230-28113. 

NMS8250 of een hoger nummer, 
reuilen tegen VG8235, evt. met bij
betaling. 05910-21468 (Martijn). 

Wie helpt me aan de originele rom. 
Firebird (Konami!)? Voor red. 
prijs. 02155-11194 na 17 uur. 

Philips NMS8255 incl. geheuge
nuitbr. t.e.a.b. Tvs. handleid. v. Star 
LCI0 color printer. 09/4957617149. 

MSX!MSDOS Computer Magazi
ne, de nrs. 1,2 en 3. 03410-13994. 

Een programma om van tape naar 
disk en andersom te copiëren. 
05495-2602, vragen naar Jan na 19 
uur. 

Stempels en letters voor Dynamic 
Publisher MSX2, evt. ook ruilen. 
03499-84839. 

Wie wil zijn vy0010 discdr. ruilen 
tegen nieuwe Sonydatarec. met gar. 
+ megarom + listingboek + 12 
MCM's. 02279-2651. 

Contact met Philips MSX2 128 
KRAM çebr. Lyklamewei 29, 
8566 JJ NiJemirdum, 05147-1809. 

Stempels voor Dynamic Publisher. 
Kontakt met MSX2 gebruikers, 
Sony 700. Dirk Branders, 
03/88799692 (België). 

Philips MSX2 NMS8245. 05759-
3010 na 18 uur. 

Contact gezocht met 256K gebrui
kers en Dynanamic Publisher ge
bruikers. Liefst Sony HBF700. 
01110-14350. 

Philips keyboard NMS1160 voor de 
muziekmodule voor een redelijke 
prijs. 05610-15514 na 17 uur. 

OUTPUT 
Philips NMS 8245 9 maanden oud 
+ garantie, ing. diskdrive, datare
corder + boeken + ong. 30 disket
tes, prijs I 1400,-. Tel.: 050-143629 
(vragen naar Rene). 

MSX2 Philips NMS8250 inclusief 
diskettes, p.n.o.t.k.. Tel.: 05498-
42592. 

MSX2 NMS8220 + diskdrive + da
tarecorder + 20 diskettes + boe
ken + joystick. Prijs I 999,-. Tel.: 
020-954047. 

Computer: NMS8245, printer: 
NMS1421, joystick + muis + 30 
disk's + boeken, alles: prijs 11250,
. W.G.A. van de Ven, Planeten laan 
10,5527 Cl Hapert, 04977-4027. 

Sony HB75P met 2 diskdrives + 100 
diskettes + 50 bandjes + datarec 
+ joystick + boeken. Tel.: 04498-
57195. 

Sony HBF700D 256KB + muis + 
mono mono + datarec + boeken 6 
mnd. oud, I 1000,-. Tel.: 05782-
3859. 

Philips NMS8245 MSX2 computer 
1/2 jaar oud, vraagprijs I 800,-. Tel.: 
08855-73138 vragen naar Jeroen (na 
16 u.). 

Sony HB75P f 300,-; TCM 3000D 
I 100,-; HB050 A:DR I 450,-; 
GCF303B:DR 1 350; EpsonMXSO 
I 300,-; Gr.mon. I 100,-; Teletr. 
modo 1 350,- + 1- f 1500,- + boeken 
in een koop 11800,-. 01660-2999. 

Numerologieprog op MSX21 op 
disk betekenis der getallen menuge
stuurd. Tel.: 02284-1407. 

Astrologie-prog. op MSX2/ op disk 
autostarting menugestuurd. Tel. 
02284-1407. 

Samsung SPC 3000 MSCOS, 8mhz, 
2flp muis, 8087-2, S/W, prijs 11895,
. Tel. 02502-8531. 

Philips MSX-2 8250, Printer 
NMS1421, kl. mon., muis, joystick, 
boeken, I 1950,-. 0420-36524. 

MSX Printer Philips VW003O, 
1400,-; tel.:03484-1952, J. v. Rooij
en, Montfoort. 

PLOTTER-SONY PRN-C41 15 
jaar + boek: M.L, prijs I 150,-. 
Tel.: 08850-13882, vraag naar Dave, 
na 18 u .. 

NMS 1431 printer voor MSX21jaar 
oud Prijs 1 70,-; 2 linten wegens aan
schaf groter systeem. Tel.: 04754-
4891 

Philips VG8235 MSX2 incl. orig. 
disks en boeken 1 795,-. Gerco 
Schot, Biss. Davidsl.6, 3905 JW 
Veenendaal. 

MT-Viditel modem met RS232 In
terface. Tel.: 02292-36848 ... 

Commodore 64 11, drive, data, 12 ta
pes, disks, powercart, diskbak, ruim 
300 prg. 1899,-. 080-563736 (Ringo) 

Sony HBF700D + muis + 140 
disks + Kleurenmonitor + Joys
tick + cart. zgan moet weg. Tel.: 
01650-41417 (Jeroen). 

Zelfgemaakt MS-DOS filefind 
nooit meer zoeken naar bestanden. 
Schrijf naar R. v. Hoorn, Vaartweg 
50B, 1217 SV Hilversum. 

VG8235 MSX2, printer NMS1421, 
datarec., boeken, 30 disks + op
bergbox. I 1600,-. Tel.: 01864-1064 
na 17 u .. 

Philips MSX2 VG8230 met ingeb. 
diskdr., 2e diskdr., 10 diskettes. 
1650,-. Tel. 040-540230. 

Te koop. MSX2 computer philips 
8220 + datarecorder + boeken + 
Wegwijs Philips MSX V -2,8 cartrid
ge zoals Superlaydock/Metal 
gear/Usas/Nemesis2/Topple 
ZIp/Penguin adv.Namplre killer, 
alles 1 jaar oud in januan, alles voor 
1650,-. Tel.: 010-1388820 na 17 u. 
(Mark). 

Philips VG8020/20 + datarec + 
adaptor + basicboek, slechts 
1300,-. Bel 04902-40116 (Jeroen). 

Solutionbooks van King's Quest 2 
en Lany voor 1 3,75 p.s. (incl. ver
zendkosten). Michel Hooymans, 
Heelblaadjespad 12,2353 PA Lei
derdorp, 071-891997. 
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Viruskiller en beurs-spel voor MS
DOS. Info op 075-314220 of brief
kaart naar Calle, Perim 335, Zaan
dam. 

MSX2 VG8235 1800,- met disks en 
boeken. 04902-43501 na 18 u .. 

MSX2 NMS8220 met MSX-Desig
ner + Ancona kl. mono + datarec. 
inkl. handboeken. 1 1000,-. 010-
4167849. 

Stunt!!!!!!!!!! +/- 20 boeken, win
kelwaarde I 750,-, prijs I 130,-. Tel.: 
03465-64588 vragen naar Ronaid. 

Koopje!!l!!!!!!!! MSX2 NMS8250, 
ingebouwde Memory Mapper, 
meeneemprijs I 870,-. Tel. 03465-
64588 

Modemgebruikers voor MSX zijn 
er ook BBS'en !! o.a. Basicline 24 
uur online en gratis. 030-628797. 

Philips gr. bid. mono VS 0040/00 
1200,- Konami cart "Greenberret" 
135,- org .. Tel.: 01715-1047 na 19 u. 
(Ruud). 

Muziekmodule NMS 1205 + Soft
ware I 99,-. Jeroen van Dijk, Hage
heidin. 68, 5641 GP Eindhoven, 040-
815082. 

MSX2 VG 8235 sept. '87 met bijb. 
software; joystick 2x; stofhoes; div. 
spelletjes, vaste prijs I 700, = . J. de 
Geus, Brouwersberg 8, 4707 SP 
RoosendaaL, 01650-56051. 

Goldstar MSXl + 3,5" drive 
VYOOI0 + mono + cas. rec. + boe
ken + MCMI-27 + software, Prijs 
1750,-. Tel.: 078-103868 .. 

MSX2 comp VG-8235 1 500,
;MED-R. k1.mon. Cm8833 f 450,
;NEC 7x9 printer PCS023 1300,-, al
les samen I 1150,-. 04490-16550 .. 

Sony HB-F700D, boeken, muis, 85 
diskettes, diskbak, 1 700,-. Tel. 
04117-2041. 

Kopen of ruilen MSX-sparrowsoft 
Screendump & Spooler tegen DY n. 
p. PC. org. m. overeenkomst! 020-
828273. 

MSXDOS nrs 21, 22 en 23 ter rui
lingvoor nrw: van 19861,2,3,4,5,6 of 
7 ook mogelijk 1985 behalve nr: 3. 
W. Th. J. van Uden, Jaagweg 14 a, 
1452 PB Ilpendam, Tel.: 02902-
1457. 

MSX2 SonyHB700C (3,5" DD), 
256k, muis, joyst, hibrid, 25 disks, 
boeken + tijdschr. I 1000,-. Tel. 
073-567512. 

Sony plotter PRC41g inc. kabel, 
pennen, papierrol, adapter, MSX2 
scr. dmp, progr., slechts 1 200,-. 
Tel. 01720-42928. 

Computer SVI728 5 1/4" D. Drive 
707 monitor amber joystick, 
CPM/MSX-COS. I 1350,-. Tel.: 
05712-74764. 

MS-DOS Monopoly computerspel
programma, tot en met vijf tegen
standers orginele spelregels. Bel: 
010-4047926. 
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MSX2 Philips VG8235, idem moni
tor zwart/wit BM7542 samen I 750,
+ bijbehorende prg.s + kruis
woord, topo, tempotyp, e.a .. M.W. 
Jansen, Henry Dunantweg 51, 7242 
HE Lochem, 05730-52716 

TK MSX2 computer met muis en 
disk drive boeken en wat software 
1700,-. Tel.: 075-177459. 

Philips NMS 1205 Music-Module 
voor MSX1 en MSX2 computers. 
Peter Dielis, Langesakker 140, 5721 
N Mierlo, 04921-62346. 

TK Sony HBF700D met monitor, 
boeken en software f 1000,-; star 
NX 1000 1500,-. Tel. 05700-50302 

Sony HBF700D + EPROM + 
muis + coos en 60 diskettes vrpr: 
I 1000,-. Tel.: 05430-14880 (Ro
bert) .. 

Turbo 5000 org. prijs I 50,-. 030-
617043. 

MSX VG8020, 10 org. spellen, 2 car
tridge, MT-Viditel, I 399,-. Tel.: 
04457-1697. 

1 Sony HITBIT HB55P i.g.st. I 175,
. Tel. 02249-1267 .. 

Sony HBF700D + muis + 140 
disks + Kleurenmonitor + Joys
tick + cart. zgan moet weg. Tel.: 
01650-41417 (Jeroen) 

MSX2 VG8234 + d.rec. + stofkap 
+ 4 cart.(k.valII + U SAS) + 25 
disks + veel cas. + tijd. In een koop 
I 1200,-. Tel. 020- 927268, vragen 
naar Philip 

Philips VG8230 MSX2; mono
chrome monitor, datarecorder, 10 
di~kettes, <;lrg. software, boek, joy
stick, alles m een koop, 1725,-. Tel.: 
040-423202. 

MSX1 A VT + disk drive A VT + 
Printer DMT 110 + cass. rec. + div 
prog. in een koop 1900,-. Tel. 072-
625486. 

MSX2 HB700P (256k) + muis + 
datarec + 3cart + veel cas. + 30 
volle disks enz. in een koop I 1500,
! Tel.: 0209-50606 

Mijn PC in ruil voor een MSX2 +. 
Tel.: 02260-41285. 

Sony HB-F700P + kl. mono + prin
terphilipsVW0030 + muis + JOYSt. 
+ div. prog. inel hand!.. Tel. 05229-
1638. 

Verschillende cart. waaronder Me
tal Gear en Rambo. 150,- p. st. 033-
946360 (Marc). 

Phil. NMS8230 incl. boeken + joy
stick + spellen. t.e.a.b. 
09/4957617149. 

Te koop wegens overcompleet 
nooit gebruikte Philips joystick 
VUOOD5, nieuw in doos met hand
leiding. Oude prijs I 79,-, nu I 55,-. 
01830-30963 (Marco). 

Dynamic Publisher files, sternp. ka
ders, karakters. I 15,- per disk incl. 
verz. 08820-2614 (Diederik). 

2 MSX1 VG8020, per stuk I 250,-. 
Datarecorder I 25,-. Kabels inc. 
z.g.a.n. 05158-1826. 

50 3 1/2 inch disks wegens aanschaf 
PC. 02155-22529 vragen naar Jan
Cees. 

Het spel Greatest-driver voor 
MSX2 computerorg. I 150,-. 08330-
22494. 

MSX2 Astrologie op 3 1/2" disk voll. 
menu-gestuurd. Numerologie op 3 
1/2" disk voll. menu-gestuurd. 
02284-1407. 

MSX2 Sony HBF9P + A/B-drive 
+ muis + ambo monitor + interfa
ces. Kan werkend gezien worden. 26 
am. I 1250,-. 020-828273. 

Philips VG8235 met randappara
tuur. Na 15 maart. 070-940076. 

256KRAM memory mapper voor 
Philips 8235, 50,55 en 80. 3 Maanden 
garantie. Per computer I 225,-. 
05610-15514. 

8245 + datarec. + joystick + 15 
disks + tapes + 40 MSX 8 laden. 
Alles i.z.g.s. p.n.o.t.k. 038-655417. 

Te koop Ancona monitor G-zw. 
; 140,- Philips TV tuner 7300 (12 
vrt) I 150,-. 03465-60386 (na 18 uur) 
vragen Martijn. 

MSX2 8250, muziekmodule, car
tridges, floppy's. I 950,-. 010-
4221660. 

CM8833 kl.mon. TV tuner 7300. Al
les Philips. p.n.o.t.k. tel. België 
02/5822597. Vraag naar Sven. 

VG 8020, NMS1510 datarec. 2 joyst. 
(Arcade + Philips VUOOD5), bijbe
horende boeken. I 650,-. 05660-
1049. 

Philips MSX computer VG 8020. 
Datarecorder Phihps D6625. Prin
ter Philips VW020 + div. toebeho
ren. t.e.a.b. 01826-750. 

Philips NMS8245 MSX2 computer 
+ General ElectricTXP-10oo prin
ter + datarec. + joyst. + muis. 
11500,- 070-834650. 

Philips VG8020, datarec. + adap
ter + joystick + startpakket. 
z.g.a.n. f 390,-. 080-581338. 

I.v.m. andere comp. light pen unit, 
halve prijs. 05976-1547 na 19 uur. 

Philips 8250. Printer Genberal 
Electric. Datarecorder. 2 joysticks. 
Bijna complete MSX gids + lopend 
abonnement. Vraagprijs I 1500,-. 
02290-41570. 

MSX1 + Toshiba Music System + 
Sanyo datarec. + joystick. f 600,-. 
020-246602. 

Ink. belast. (incl. vermogen) voor 
MSX1/2 en PC. Inclusief bereke
ning teruggave. 01887-2370 na 19 
uur. 

MSX2 Philips 8280 video computer, 
TV tuner. Samen I 2000,-. 055-
331418. 

Sanyo datarecorder type DR202A. 
t.e.a.b. 020-903382. 

MSX2 (VG8235) Philips ZW.W. 

mono 20 boeken. I 675,-. 02290-
42713. 

MSX2 NMS8220 + monitor, data
recorder, dig. thermometer, boe
ken, tijdschr. 1750,-.05780-14398. 

Philips MSX 8280, Philips printer 
1431 + megaroms + 40diskette + 
modem + 256 uitbr. 033-751933. 

MSX printer Philips VW0020. 
1250,-. 01830-24866. 

MSX2 NMS8245 + monitor 
VSOO80 + printer NMS1431 + joy
stick + 1/2 jaar garantie + jaar lang 
PTc. 12000,-. 023-379669. 

Aangeboden Sony HB201P, NMS 
1515 datarecorder, boeken. f 300,-. 
030-734942 (Ernst). 

Seikosha 24-naalds printer SLBOAI. 
4 mnd. oud. 08891-72468. 

Philips MSX2 VG8235, groene mo
nitor, Sonyplotter, Teltron modem, 
boeken. K. Klootwijk 078-153832. 

NMS8280 incl. 256K mem.map. V. 

NMS1431 printer + VG0080 
kl.mon. + datarec.,joyst., muz.mo
dule, Megaroms. I 3250,-. 070-
914297. 

Seikoscha SP1000MX. MSX printer 
incl. doe. + kabel + res. lint 
(nieuw). 1400,-.03242-2095. 

MS-DOS printer Mannesmann + 
Ally, tegen MSX printer NMS1431 
of VW0030. 045-715636. 

Sony MSX2 HBF700. Phil. mo
noehr. mono Gen. Electr. printer. 
f 1150,- 013-356798 na 18 uur. 

MSX gids 8, 10-17. MCM 2,3 en 6 
t/m 21 en Listingboek 1. Hoogste 
bieder binnen 1 week n.v.v.d.b. M. 
Nelissen 058-883392. 

Philips Personal monitor mono
chrome groen BM7502/ooG. f 150,
. Zwijndrecht Z.H. 078-124111. 

Philips MSX comp. NMS8245 + 
Philips datarec. NMS1520 + joy
stick. I 1350,-. 020-362623. 

Sony HB-F700D, monitor en Phi
Jips NMS1421 printer + muis. 
11200,- één koop. 02230-33916. 

MSX 8250 met muziekmodule. 
1950,-. 010-4221660. 

Philips monitor 7522 amber z.g.a.n. 
1125,-. 05499-64248. 

Te koop: Sony MSX1 met ingeb. 
pauzet. + datarec. + joyst. 1900,-. 
01686-4420. 

Sony F9P + 2x HBD50 + mono mo
nitor. MCM t/m no. 21. Info t/mjrg. 
4 no. 4. MSX Gids t/m 19. 010-
4503998. 

Spyk-line. BBS voor MSX. TrY 
1200n5 baud. Ma -za, 23-10 uur. Zo 
24 uur. 01880-31018. 

Sony MSX2 700P + printer 
NMS1421 monitor Philips mo
nochr. I 1500,-.04125-2797. 

Toshiba synthesizer unit HX
MU900 als nieuw, datarecorder, 
boeken. alles voor f 200,-. 020-
181570. 

MSX2 NMS8245, boeken, tijd
schriften. I 600,-. 071-121163, Ma
rio. 

Toshiba module + keyboard aan
geboden. 08385-18386 (Kars). 

MSX1 VG8020 Philips, Handl + 
dat.recorder + adapt. wegens aan
schaf MSX2. 1285,-.01807-15016. 

MSX printer Sony PRN-T24. 
I 160,-. Monochroom monitor Phi
lips BM7552. f 160,-. J. Widgaard. 
02152-67403. 

SUI728 MSX1 + datarec., 2 joyst. 
in orig. verpakking. I 300,-. 010-
4828897. 

Wegens aanschaf PC t.k. Toshiba 
HX10 datarec. Printer Canon 
T22A. Joystick VP. 1450,-. 02520-
20322. 

GLASHELDER TURBOBASIC EN QUICKBASIC 

MET: TURBOFLOW! 
TurboFlow! toont u in één oogopslag het verloop van uw programma! 
TurboFlow! analyseert uw programma's en maakt er een FLOW-DIAGRAM 
bij. Zelfs de meest ingewikkelde en diep geneste If-THEN, FOR-NEXT en 
WHILE-WEND konstrukties worden zo helder als glas getoond. Debuggen 
wordt veel eenvoudiger. Gekonstuktureerd programmeren wordt 

plezierig en simpel. 

Volledig menu-gestuurd met snelzoek fuktie. 
Automatische aanmaak van Flow Diagrammen. 
Automatische aanmaak van Subroutines Referentie Rapporten. 
Automatische aanmaak van Gedeclareerde Variabelen Rapporten. 
Automatische inhoudsopgave, ook van de SINCLUDE bestanden. 
Automatische Back-Up van uw programma's. 
Omzetting van GWBasic/BasicA naar blokstruktuur MET LABELS. 
Automatisch her-struktureren van uw programma's. 
MiniFlow routine. Toont kort en helder de akties in aub-routines. 
Zeer goede printroutine voor een perfekte dokumentatie. 

TurboFlow! kost 69,50 inclusief B. T. W. Meerprijs voor 3 1/2 "; f 2,50 
Bel (ook 's avonds in het week-end): 020-42 32 75 of schrijf naar: 

BLOKKER + BLOKKER Postbus 391, 8200 Aj LELYSTAD 
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Invoer Controle Programma 
Zelfs de meest zorgvuldig 
geproduceerde en gedrukte 
listings sluiten niet uit dat 
er toch een fout kan wor
den gemaakt bij het intik
ken. Verwisselde cijfers of 
verkeerde leestekens lei
den in het beste geval tot 
een foutmelding. Erger nog 
is het als een programma 
slechts schijnbaar goed, alt
hans zonder fouten die de 
computer zelf kan bespeu
ren, werkt. 

Om u te helpen dit soort problemen te 
voorkomen publiceert MSXlMS-DOS 
Computer Magazine bij alle listings een 
controlegetal oftewel checksum per 
programmaregel. 
Achter iedere programmaregel staat 
een checksum. Om deze te vergelijken 
met uw zelf ingetikte programma dient 
het bijgaande Invoer Controle Pro
gramma, kortweg ICP. 
Met MCM is het Invoer Controle Pro
gramma het laatste programma dat u 
zonder hulp moet intikken! 

Gebruiksaanwijzing ICP/6 
MSX 
ICP/6 berekent voor iedere ingetikte 
programmaregel een checksum, zodra u 
op de enter of return drukt. 
Deze checksum verschijnt dan linkson
der op uw beeldscherm, op de positie 
waar anders de bij de Fl behorende 
tekst - COLOR - staat. Deze waarde 
moet overeenkomen met het getal dat in 
de listing bij de betreffende regel is af
gedrukt, als dit niet het geval is heeft u 
een foutje gemaakt bij het intikken. 

In dat geval moet u de betreffende regel 
meteen verbeteren met behulp van de 
normale edit-mogelijkheden van uw 
MSX computer. U hoeft de regel dus 
niet opnieuw in te tikken, ICP/6 kijkt al
tijd naar de hele programmaregel zoals 
die op het scherm staat, niet alleen naar 

ICP VOOR FOUTLOOS 
INTIKKEN, MSX EN PC 

wat er echt ingetikt wordt. 
Daardoor kunt u ook al eerder ingetik
te programma-regels makkelijk contro
leren. Gewoon de regel listen, dan de 
cursor weer omhoog te brengen tot deze 
zich ergens in de te checken program
maregel bevindt en op return of enter 
drukken. 

ICP/6 maakt natuurlijk onderscheid tus
sen hoofd- en kleine letters en dat kan 
soms problemen opleveren. Bij het in
tikken van een programma zult u meest
al de Basic woorden in kleine letters in
tikken, maar bij het listen van een regel 
verschijnen ze juist wel in hoofdletters. 
ICP/6 gaat er van uit dat Basic woorden 
met hoofdletters geschreven moeten 
worden, net zoals ze in de listings staan. 
Zet daarom de Caps-Iock op uw machi
ne - waardoor alle letters hoofdletters 
worden - aan. Alleen als er gewone let
ters in de listing staan moet u die Caps
lock even uitzetten. 

Wat natuurlijk ook kan is de regel intik
ken, op return drukken, dan de zojuist 
ingevoerde regel opnieuw listen met 
LIST., de cursor weer in die regel plaat
sen en nogmaals op return drukken. De 
tweede keer 'kijkt' ICP/6 naar de gelis
te regel en daar heeft uw MSX keurig 
alle Basic woorden in hoofdletters ver
taald. 
Voor REM-regels (die ook met het' te
ken aangegeven kunnen worden) wordt 
de checksum op nul gesteld. Slechts als 
de REM of het '-tekentje niet meteen 
na het regelnummer staan tellen deze 
regels wel mee. 

ICP/6 is in feite een machinetaal-pro
gramma. De Basic-listing zet deze ML 
- die in de DATA staat - op de juiste 
plek in het geheugen, waarna het zich
zelf weer uitwist. Als u na het runnen van 
ICP/6 een LIST-commando geeft, dan 
zult u zien dat het programma schijn
baar helemaal verdwenen is. De machi
netaal echter staat ergens hoog in het 
geheugen voor u klaar, zoals u kunt zien 
aan de getallen links-onder. 

Die ML kunt u eventueel uitzetten door 
de Fl in te drukken, en weer aanzetten 
middels het commando: 

A=USR(O) 
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Om de ML helemaal te verwijderen 
moet u de MSX resetten of even uitscha
kelen. 
Lange listings intikken kost vaak meer 
dan één zitting. Ook dat is geen enkel 
probleem, als u stopt moet u datgene 
wat u tot dan toe ingetikt heeft gewoon 
eventjes saven, zoals u altijd een Basic
programma wegschrijft. 
Alleen de Basic-tekst wordt dan be
waard, niet het ICP/6. 
Om de volgende keer weer door te gaan 
dient u eerst ICP/6 weer te laden en te 
runnen, waarna u het programma waar 
u aan bezig was weer kunt laden. Een 
kind kan de was doen! 

Gebruiksaanwijzing ICPPC/1 

Het Invoer Controle Programma voor 
de PC kan voor alle PC-listings in dit 
blad gebruikt worden. Niet alleen Basic, 
maar ook Pascal of C. Om het te kunnen 
gebruiken zult u eerst het ICPPC zelf als 
Basic-programma moeten intikken, bij
voorbeeld in GW-Basic. Als u daarna 
het programma runt, dan verschijnt 
eerst de ingebouwde gebruiksaanwij
zing op het scherm, waarna het pro
gramma u vraagt waar het te controle
ren bestand te vinden is. Daar moet u 
niet alleen de naam, maar ook het even
tuele pad naar het bestand opgeven, an
ders kan ICPPC uw bestand niet vinden. 

Een te controleren bestand moet in AS
CII staan. Normaal gesproken zal dat bij 
andere talen dan Basic altijd zo zijn. Een 
Basic-programma als ASCII wegschrij
ven doet u met: 

SAVE "PROG.ASC",A 

Als ICPPC eenmaal het te checken be
stand gevonden heeft zal het eerst de to
tale checksum berekenen en op het 
scherm tonen. Dit duurt enkele secon
den. Als dit getal gelijk is aan de totaal
checksum zoals die onderaan de listing 
is afgedrukt bestaat er een grote kans 
dat u het programma in één keer fout
loos heeft ingetikt. Meestal zal er echter 
een andere waarde verschijnen, hetgeen 
betekent dat u toch één of meer foutjes 
gemaakt heeft. 

Om te vinden waar precies kunt u dan 
de checksums per regel laten afdrukken 
op de printer, of regel voor regel op het 

-



op de printer, of regel voor regel op het 
scherm laten verschijnen met het bijbe
horende controle-getal. 
In onze listings staan die getallen achter 
iedere regel. Bij niet-Basic program
ma's is het controleren op het scherm 
het makkelijkst, bij Basic kunt u - om
dat iedere regel een eigen nummer heeft 
- het beste aan de hand van een afdruk 
nagaan waar de fout zit. Eenmaal gevon
den kunt u de fout verbeteren en ICPPC 
opnieuw op uw programma loslaten, net 
zo lang tot de totaal-checksum klopt. 
Het kan even werk zijn, maar op die ma
nier bent u ervan verzekerd uiteindelijk 

een goed werkend programma te krij
gen. Overigens, als er een afwijking is 
tussen de door het ICP berekende 
checksum en het bij de listing afgedruk
te getal, dan kunt u er vanuit gaan dat u 
inderdaad een fout gemaakt heeft. De 
kans dat er een fout in de listing zit is 
vrijwel uitgesloten! Het Invoer Contro
le Programma is het laatste programma 
dat u zonder hulp zelf foutloos moet in
tikken, daarna kunt u altijd op onze au
tomatische proeflezer terugvallen. 

De Iistings vindt u op de hierna volgen
de pagina's. 
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Hulplijn 
MCM heeft een telefonniscthe hulp
dienst. Maar natuurlijk is het niet zo dat 
u ieder moment van de dag of de nacht 
inderdaad iemand van de redactie aan 
de lijn zult krijgen. In principe krijgt u 
op nummer 020 - 860743 een antwoord
apparaat aan de lijn. Op het bandje kunt 
u dan beluisteren welke verbeteringen 
er zijn in de programma's en artikelen 
van het laatste nummer. Bovendien 
krijgt u te horen op welk moment u wel 
een redactielid van vlees en bloed te 
spreken kunt krijgen, en voor welke on
derwerpen. Zo ligt het in de bedoeling 
om binnenkort een speciaal vragenuur
tje in te stellen, met als enig onderwerp 
MSX Machinetaal. Voor de meest actu
ele informatie hierover: 020 - 860743. 
Let wel, dit telefoonnummer geldt al
leen voor vragen die betrekking hebben 
op de inhoud van het blad! Voor alle an
dere zaken, zoals de (abonnementen) 
administratie of de programma service 
moet u 020 - 5182828 bellen, dagelijks 
tijdens kantooruren bereikbaar. 

SPELREGELS 

Natuurlijk zijn er wel een aantal spelre
gels aan ons telefonische vragenuurtje 
verbonden. 
Zo is het niet mogelijk om vragen in te 
spreken op het antwoordmachien. Te
rugbellen, daar beginnen we niet aan. 
Als het bandje uw vraag niet beant
woordt, dan moet u op het eerstvolgen
de bemande vragenuurje nogmaals bel
len. Bovendien zal het niet mogelijk zijn 
om willekeurig iedere vraag telefonisch 
af te handelen. 
Het kan voorkomen dat vragen zo inge
wikkeld en/of specialistisch zijn dat we 
u alsnog moeten verzoeken om ze schrif
telijk in te dienen. Anders zou de lijn te 
lang bezet blijven en kunnen andere le
zers ons niet meer bereiken. 
Stel uw vragen zo kort en bondig moge
lijk, probeer de lijn zo kort mogelijk be
zet te houden. Het is altijd razend druk 
gedurende het vragenuurtje en we wil
len zoveel mogelijk mensen kunnen hel
pen. Stel uw vraag onder vermelding van 
blad- en paginanummer en zorg er voor 
dat u eventuele listings bij de hand hebt. 
Leg pen en papier gereed. 

En tenslotte, wordt niet boos als het 
even wat moeite kost om ons te berei
ken. Als we in gesprek zijn, dan is dat 
om iemand anders ook te helpen. 



ICP/6 voor MSX 

I CP /6 is bijna helemaal gelijk aan de vo
rige versie, we hebben slechts een paar 
schoonheidsfoutjes verbeterd. Wie al 
een goed werkende exemplaar van een 
van de vorige versies bezit hoeft ICP/6 
natuurlijk niet alsnog in te tikken. 

probleem te vinden, namelijk dat het al
leen op MSX2 gebeurde. Toen was de 
oplossing snel gevonden. Immers, op 
een MSX2 kan men de scherm-instellin
gen vastleggen, zodat die min of meer 
permanent worden? En één van die in
stellingen is het afzetten van de functie
toets teksten, inclusief het 'COLOR', 
waar ICP zijn checksums zet. 

ter dat de ingebouwde extra controle op 
de machinetaal-data niet helemaal 
goed was. In regel 210 vermenigvuldigen 
we nu de ASCII-waarde met de waarde 
teller + 1. Want aangezien die teller als 
startwaarde 0 heeft werden in ICP/5 de 
eerste bytes niet gecontroleerd! 

Voor wie het weten wil, er zijn twee ver
schillen tussen deze versie en de vorige. 
Zo bleek uit lezers-vragen dat men soms 
totaal geen checksums te zien kreeg, een 
op het eerste gezicht onverklaarbare 
fout. Pas na enig doorvragen bleek er 
een logica in het voorkomen van dat 

Kortom, ICP/6 zet altijd het functie
toetsen display aan, zodat de checksums 
ook werkelijk te zien zijn. 

Maar goed, u hoeft ICP/6 niet in te tik
ken, als u al een werkende versie van één 
van de eerdere ICP's heeft. Als het ecn
maal werkt is er tussen ICP/3, ICP/4, 
ICP/5 en ICP/6 geen verschil. ICP/2 
echter is een stuk trager, hoewel het de
zelfde checksums gebruikt. 

De tweede wijziging in ICP /6 is nog een
voudiger, we kwamen er namelijk ach-

10 1 ICP/6 voor MSX 
20 1 

30 1 MSX/MS-DOS Computer Magazine 
40 1 copyright MBI Publications B.V. 
1985 
50 1********************************* 
60 1 PAS TOP OF BASIC MEMORY AAN **** 
70 CLEAR 200, (PEEK(&HFC4A)+256*PEEK(& 
HFC4B))-207 
80 B=PEEK(&HFC4A)+256*PEEK(&HFC4B): D 
EFUSR0=B+77 
90 1 STEL SCHERM IN ***************** 
100 SCREEN 0: WIDTH 37: COLOR 15,4,4: 

KEY ON 
110 1 GEEF INSTRUCTIE OP SCHERM ***** 
120 LOCATE 5,0: PRINT "MSX/MS-DOS CQ\1 
PUTER MAGAZINE" 
130 LOCATE 5,2: PRINT "INVOER CONTROL 
E PROGRAM\1A/6" 
140 LOCATE 0,5: PRINT "Dit programma 
maakt het rroge 1 ijk om de 1 istings 11i 
t dit blad foutloos in te voeren. 11 

150 PRINT "Bij het intikken van progr 
amma-regelsverschijnt, nadat u op 'RE 
TURN 1 of 1 ENTER 1 gedrukt heeft een 
geta 1 1 inksop de onderste re ge 1. 11 

160 PRINT "Dit getal rroet gelijk zijn 
aan de bijde listing afgedrukte chec 

ksumwaarde.Als dit niet zo is, dan is 
er een fout gemaakt bij het intik 

ken. 11 

170 PRINT "Let op, Basic-woorden rroet 
en met hoofdletters geschreven wo 
rden!" 
180 1 INSTALLEER MACHINECODE ******** 
190 FOR R=0 TO 206 
200 READ A$ 
210 CS=CS+(ASC(LEFT$(A$,l))+ASC(RIGHT 
$(A$,I))*2)*(R+l) 
220 IF LEFT$(A$,I)<>I*" TH EN POKE B+R 
,VAL("&W+A$): GOTO 260 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

43 

18 
o 

78 
o 

149 

67 

244 

210 

35 

223 
o 

143 
247 

97 

126 

230 IF A$="**" THEN READ A$: AB=B+VAL 
("&H"+A$): POKE B+R,AB-(INT(AB/256)*2 
56): R=R+1: POKE B+R,INT(AB/256): GOT 
o 260 
240 IF A$="*1" THEN READ A$: AB=B+VAL 
(" &H"+A$): POKE B+R ,AB- (INT(AB/256 )*2 
56): GOTO 260 
250 IF A$=1*2" THEN POKE B+R,INT(AB/2 
56): GOTO 260 
260 NEXT R 
270 1 CONTROLEER DATA-WAARDES ******* 
280 IF CS<>3396989# THEN CLS: PRINT 11 

U heeft een fout gemaakt in de data
regels! ": PRINT: PRINT "Eerst verbete 
ren! ": STOP 
290 1 ZET CHECKSUMROUTINE AAN ******* 
300 A=USR0(0) 
310 PRINT: PRINT "Begint u maar met i 
ntikken" 
320 NEW 
330 1 MACHINECODE ******************* 
340 DATA 21,5E,F5,7E,23,FE,20,20,FA,7 
E,23,FE,20,28,FA,FE,27,28,D,FE,52,20, 
D,7E,FE,45,C0,23,7E,FE,4D,C0,El,C3,** 
,9F,FE,72,C0,7E 
350 DATA FE,65,C0,23,7E,FE,6D,28,EF,C 
9,36,27,l,6,0,21,**,47,11,7F,F8,ED,B0 
,3E,C9,32,DB,FD,C3,**,CB,63,6F,6C,6F, 
72,20,1,6,0 
360 DATA 21,7F,F8,ll,**,47,ED,B0,21,7 
F,F8,36,27,21,83,F8,36,27,23,36,D,21, 
DB,FD,36,C3,23,36,*1,71,23,36,*2,C9,1 
E,0,CD,**,00,21,5E 
370 DATA F5,6,1,7E,4F,FE,27,28,Bl,18, 
1 ,4E,3E,0 ,B9 ,28,16 ,C5, 16, 7 ,CB ,39,30,,1 
,80,15,28,4,CB,20,18,F4,83,5F,Cl,4,23 
,18,EA,6B 
380 DATA 11,80,F8,26,0,1,64,0,CD,**,B 
9,I,A,0,CD,**,B9,l,l,0,CD,**,B9,18,12 
,37,3F,3E,0,ED,42,FA,**,C5,3C,18,F8,C 
6,30,12 
390 DATA 13,9,C9,CD,C9,0,C9 
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78 

24 

168 
46 
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255 
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16 

212 
44 
o 

61 

215 

6 

47 

57 
12 



ten listings aankan. ICPPC/1 voor MS-DOS 

Het grootste probleem bij het ontwer
pen van het Invoer Controle Program
ma voor MS-DOS computers was het 
feit dat we dit programma voor alle lis
tings wilden kunnen gebruiken. Niet al
leen Basic-programma's, maar ook C en 
Pascal, om maar twee andere talen te 
noemen. 

van Basic in omloop, allemaal met hun 
eigen editor, zodat zo'n ICP wel erg 
flexibel had moeten reageren op de ge
bruikte Basic-versie. 

Ten tweede, zodra men een Pascal-pro
gramma invoert kan dat helemaal niet 
met een Basic-editor. Dat doet men of 
met een gewone tekstverwerker, of met 
een speciale editor van de bewuste Pas
cal-implementatie. 

Vandaar dat we voor een andere oplos
sing gekozen hebben. ICPPC gaat uit 
van een ASCII-bestand. Dat heeft één 
nadeel, het controleren gebeurt nu niet 
meer tijdens het intikken. 

Dat betekende dat we ICPPC niet als 
onderdeel van de Basic-editor konden 
maken, de methode van het MSX ICP. 
Ten eerste zijn er op PC erg veel vormen 

In beide gevallen is het onmogelijk om 
één enkele ICP te maken die alle soor-

Maar door die keuze kunnen we nu wel 
alle programma's met ICPPC nalopen 
op correctheid. Pascal, C, Basic of as
sembler, het maakt weinig uit. Ideaal 
voor een blad als MCM, want we willen 
ons zeker niet tot alleen Easic-program
maatjes beperken. 

10 1 ICPC/1 voor PC 
20 1 

30 1 MSX/MS-DOS Computer Magazine 
40 1 copyright MBI Publications B.V. 1988 
50 ,**************************************************************************** 
60 OEF SEG: CLEAR ,&HC000: OEFINT H, T 'initialisatie 
70 OEF FN CNTR$( PARAM$ )=SPACE$( (80-LEN(PARAr1$))/2)+PARAM$ 
80 DIM SUMS(500,1) 
90 TITEL$="MSX/MSDOS Computer Magazine's listingchecker, PC-versie 1.0" 
100 KEY OFF: CLS 
110 P~INT FN CNTR$(TITEL$): PRINT 
120 GOSUB 560: OEF USR=&HC000 1 installeren machinetaal 
130 PRINT "Dit programma maakt het mogelijk om de PC-listings uit dit blad foutl 
oos over tenemen. Daartoe staat er naast iedere programma-regel in dit tijdschri 
ft een zogenaamde checksum." 
140 PRINT "Deze controle-getallen dienen gelijk te zijn aan de met behulp van di 
t programmaberekende checksums, zowel per regel als voor het hele programma. . 
150 PRINT: PRINT "0m deze checksurns te kunnen berekenen dient het te controleren 
programma in een zogenaamd 'ASCII'-formaat op disk opgeslagen te worden. 11 

160 PRINT "Bij Basic-programma's kan dat worden bewerkstelligd met het commando: 
11 ; CHR$ (10 )+CHR$( 13) ; 11 SAVE 11 ;CHR$ (34) ; 11 prgna,am.ext 11 ;CHR$ (34) ; 11 , A" 
170 PRINT: PRINT "Andere talen, zoals Pascal, worden automatisch in ASCII opgesl 
agen. Ook is het mogelijk om programma's in Basic of een andere taal met behulp 
van uw tekstver- werker in te voeren." 

180 PRINT "Zorg er in zo'n geval wel voor dat het programma inderdaad als ASCII 
wordt op- geslagen, en niet in het interne tekstverwerkers-formaat!" 
190 GOSUB 740 
200 1 checksum bepalen ********************************************************* 
210 CLS: PRINT FN CNTR$(TITEL$): PRINT 
220 LOCATE 3,1: PRINT "Geef de naam van het te controleren bestand, inclusief ev 
entueel pad.": PRINT: INPUT BESTAND$ 
230 OPEN BESTAND$ FOR INPUT AS #1 
240 LOCATE 5,1: PRINT "programma: ";BESTAND$;" wordt gecontroleerd" 
250 LOCATE 7,1: PRINT "Eerst totaal-checksum bepalen ... " 
260 IF EOF(l) TH EN CLOSE: GOTO 300 
270 LINE INPUT #1, LEES$: CTOT=CTOT+USR(VARPTR(LEES$)): SUMS(TEL,0)=VAL(LEFT$(LE 
ES$,INSTR(LEES$," "))): SUMS(TEL,l)=USR(VARPTR(LEES$)): TEL=TEL+1 
280 IF SUMS(TEL-1,0)=0 THEN SUMS(TEL-1,0)=TEL 
290 GOTO 260 
300 LOCATE 7,1: PRINT "Totaal-checksum voor bestand ";BESTANO$;" is:";CTOT 
310 LOCATE 9,1: PRINT "Als deze waarde overeen komt met de totaal-checksum zoals 
die bij het programma is afgedrukt, dan is het programma waarschijnlijk foutloo 
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s ingetikt." 
320 PRINT "Mochten er echter onder het gebruik overklaarbare fouten optreden, co 
ntroleer dan alsnog op regel-niveau." 
330 LOCATE 14,1: PRINT "Ook op regel-niveau de checksums bekijken (j/n)?": ANTW$ 
=INPUT$(I): IF INSTR(IJj",ANTW$)=0 THEN KEY ON: CLS: END 
340 LOCATE 14,1: PRINT "Eventueel kunt u nu de regel-checksums meteen laten afdr 
ukken, met het eventueleregelnummer erbij. Wilt u dit (j/n)?": ANTW$=INPUT$(I): 
IF INSTRC'Jj" ,ANTW$»0 THEN GOTO 450 
350 ' per regel op scherm ****************************************************** 
360 LOCATE 14,1: PRINT SPACE$(255) 
370 LOCATE 17,1: PRINT STRING$(80,205)i 
380 LOCATE 22,1: PRINT STRING$(80,205)i 
390 OPEN BESTAND$ FOR INPUT AS #1 
400 IF EOF(I) TH EN CLOSE: KEY ON: CLS: END 
410 LINE INPUT #1, LEES$: STEL=STEL+l 
420 LOCATE 18,1: PRINT SPACE$(255): LOCATE 18,1: PRINT LEES$ 
430 LOCATE 16,1: PRINT USING "Checksum voor regel #####: ###"iSTEL, USR(VARPTR(L 
EES$)): GOSUB 740 
440 GOTO 400 
450 ' afdrukken **************************************************************** 
460 LOCATE 17,1: PRINT "Checksums voor programma ";BESTAND$;" worden naar de pri 
nter gestuurd ... " 
470 FOR T=1 Ta TEL 
480 IF (T-l) MOD 250=0 THEN LPRINT CHR$(12): LPRINT "Checksums voor programma 
11 ; BESTAND$; ", tot aa l-checksum=" ; CTOT: LPiu NT 
490 . LPRINT USING "######: ### "; SUMS(T-1,0); SUMS(T-1,1); 
500 . IF T MOD 5=0 THEN LPRINT 
510 NEXT T 
520 LPRINT CHR$(12) 
530 END 
540 I poken machinetaal ******************************************************** 
550 ' data poken vanaf &HC000, dit is willekeurig! 
560 FOR T=0 Ta 50 
570 READ HELP$ 
580 HELP=VAL("&H"+HELP$) 
590 CHECKSUM=CHECKSUM+(ASC(LEFT$(HELP$,I))+ASC(RIGHT$(HELP$,I))*2)*(T+l) 
600 POKE &HC000+T, HELP 
610 NEXT T 
620 ' controleer data-waardes 
630 IF CHECKSUM<>231326! THEN PRINT "U heeft een fout gemaakt in de dataregels!" 
: PRINT: PRINT "Eerst verbeteren!": KEY ON: STOP 
640 RETURN 
650 REM dataregels checksum 
660 DATA 53, 8B, 37, 8A, 0C, 46, 8B, 34 
670 DATA B5, 01, BF, 00, 00, 0A, C9, 74 
680 DATA IE, BB, E8, 03, 8A, 04, F6, E5 
690 DATA BA, 00, 00, F7, F3, 89, D0, 03 
700 DATA C7, BA, 00, 00, F7, F3, 89, D7 
710 DATA 46, FE, C5, FE, C9, 75, E5, SB 
720 DATA 89, 3F, CB 
730 ' wacht op toets *********************************************************** 
740 LOCATE 23,1: PRINT FN CNTR$("druk een willekeurige toets ... ") 
750 DUMMY$=INPUT$(I) 

. 760 LOCATE 23,1: PRINT FN CNTR$(SPACE$(30)) 
770 RETURN 

*** TOTAAL-CHECKSUM: 39895 *** 
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OEPS 
We doen ons uiterste best 
om een foutloos blad te pro
duceren. Toch is een tijd
schrift ook maar mensen
werk en dat geldt zeker voor 
de programma's die erin 
staan. 
Dus sluipen er soms fouten 
in. 
Vandaar deze vaste rubriek, 
oeps, waarin we niet alleen 
fouten rechtzetten, maar ook 
verbeteringen zullen publice
ren van eerder verschenen 
programma's en andere za
ken. 

VERBETERINGEN EN 
CORRECTIES MSX EN 

MS-DOS 

MCM28 

Inderdaad, zoals we hierboven al stel
den, ook MSX/MS-DOS Computer 
Magazine in maar mensenwerk. En dat 
was in het vorige nummer akelig goed te 
merken. Niet zozeer in de listings, ge
lukkig, maar wel in wat andere kleine 
ongerechtigheidjes, zoals verwisselde 
pagina's. En hoewel we als redactie 
eerst nog dachten de studio de schuld te 
kunnen geven, bleek ons dat niet glad te 
zitten. Desk Top Publishing-technieken 
leiden klaarblijkelijk tot Desk Top Er
rors. Voor diegenen die deze onbedoel
de puzzel nog niet zelf opgelost hadden: 

In de recensie van MSX-DOS versie 2 is 
de leesvolgorde eerst pagina 8, dan 11, 
vervolgens 9, verder op 10 en als laatste 
pagina 12. Na deze eerste hartklap ont
plofte de hoofdredacteur pas goed toen 
ook in het Cleandir-artikel pagina's van 
de listing verwisseld bleken, te weten 27 
en 28. 

Wie zich op pagina 65 verbijsterd af
vroeg waar dat verhaal nu weer vervolgd 
zou worden: er waren slechts drie letters 
weggevallen. Het laatste woord van dit 
artikel moest 'toepassingen' luiden. 

Goed, schelden lucht op, zegt men, en 
we kunnen u verzekeren dat wat dat be
treft onze hoofdredacteur van zijn hart 
geen moordkuil maakt. En nu maar ho
pen dat er met dit nummer niets mis 
gaat, want dat zou zijn bloeddruk wel 
eens te hoog kunnen opjagen. 

CS-Tutor 

In MCM 28 hebben we een aardige tu
tor, een overhoringsprogramma, gepu
bliceerd. In het kader van de Lezers hel
pen lezers-rubriek, om preces te zijn. 
Daarin is echter één foutje geslopen, in 
regel 1180. De variabele EW$ in deze 
regel dient gewijzigd te worden in 
WW$(O,I). 

Sneekie Op de: yes 

Sneekie - MCM nummer 25 - bleek 
niet op de Philips : Yes te werken. 
Op zich niet vreemd, die machine is niet 

MSXJMS-DOS Computer Magazine 

nummer 29 - maart 1989 
- 70-

helemaal compatibel. 
De auteur, Herbert Groot Jebbink, is er 
echter tijdens een uitgebreid telefoon
gesprek met een :Yes-bezitster wel uit
gekomen, men dient alleen het video
basisadres in regel 90 te wijzigen. 
Die regel luidt dan: 

90 VIDEO = &H9E76 

Let op, dit geldt alleen voor de : Yes! 
Op alle andere machines dient de oor
spronkelijke regel 90 gehandhaafd te 
blijven. 

Truuk34 

In listing 2 van truuk 34 is ook nog een 
slordigheidje blijven hangen. 
De eerste poke in regel 30 moet gericht 
zijn op &HFDCC, in plaats van 
&HDCF. In de tekst geldt dezelfde wij
ziging, de hook HKEYC bevindt zich op 
&HFDCC. 

Factuur 

Het programma Factuur, MSX/MS
DOS Computer Magazine nummer 26, 
blijft een bron van kleine probleembjes. 
Nadat we in de vorige uitgave de varia
belen waarin de BTW-percentages wor
den vastgehouden al hadden moeten 
aanpassen voor de halve procenten, die 
sinds januari vele programma's van slag 
gebracht hebben, blijkt nu weer dat de 
PRINT USING's ook nog eens aange
past dienen te worden! Want weliswaar 
rekent Factuur nu correct, maar de af
druk klopt nog steeds niet! 

Alweer, snel te verhelpen. Gewoon de 
twee hekjes in het afdrukmasker vervan
gen door twee hekjes, een punt en nog 
een hekje. 

Dus: ## wordt ##.# in de regels 1300, 
2030, 2110 en 2540. 

Voor alle duidelijkheid: mocht de rege
ring zich opeens bedenken dat de BTW 
ook in honderdsten van procenten moet 
worden berekend, dus bijvoorbeeld 
17.25 procent, dan kunnen we al die af
druk-maskers nogmaals gaan aanpas
sen. Maar voorlopig moet deze aanpas
sing voldoende zijn. 

.-



Nabestellen kan ook! 
In ieder nummer van MSX/MS-DOS Computer Magazine vindt u artikelen 
over tal van onderwerpen. Vaak zal blijken dat we al geschreven hebben 
over iets dat uw interesse heeft. In dat geval loont het de moeite het betref
fende nummer na te bestellen. Daarom publiceren we reQelmatig een greep 
uit onze oude nummers, waarbij we aangeven of een artikel voor MSX H of 
MS-DOS(.) bestemd is. Als er niets voorstaat, dan is het algemeen van 
aard. De prijzen: 1 nummer f 8,45; 2 nummers t 13,40,3 nummers f 17,35, 
per 4 f 22,80 en 5 stuks kosten f 26,75. Dit alles Inclusief porto-kosten. Over
maken op giro 4398560, t.n.v. Tijl Tijdschriften, afd.lezersservice. Vergeet 
niet te vermelden welke nummers u wenst. Dat laatste geldt ook als u con
tanten opstuurt, naar het adres zoals dat in ons colofon vermeld staat. 
De nummers 1, 2, 3, 5 en 6 zijn uitverkocht. U kunt echter copietjes bestel
len, kosten f 0,25 per stuk. Per bestelling komen daar f 2,50 porto en admi
ninistratiekosten bij. 
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