
°Åuun;SuçaqaaenoqeqqaïdoadpuïmaaoqJagassy41'aaïqesaoaomnq
aqqpeoaqnoqaaqqemoN°quaquçsnøaomnqqqçnsaïøçqaeJosuoïqaasqnø

squïødpue“(-zuaxïïsxooï41°aoe;ÅeïïmsaqqpaïïeoIoqmsepadoIaAep
seqqauaq¿°&uunJaqøqSuçaqaaenoazïïeeaaïdøadqeqqiaans

axemoqsdaqsexeqos“qsoïqaâoqspueqaømnqaïqqng°paqeadaaqu1sçm
aqøqÅuun;aqoqqueemxaemaaeJc;ÅseasyQ;“suoïqeoçunmmoa

IeuosaadJoaâenâueïKpoqpue“suøïqoa1;uçeøçoAaqqqnoqqç

mseaaegpueaomnHqqïnIngaaegag

EFQNHOOVLLÅNECIYGTILLNO|.LVWHO;lN|C]\'/ClN\/78HQ:IGVWSSWEIWGHWSN389'l)|'C)8V

ess:'zuawwnu 

_.



Aßc-wa

Man tager vad man
haver...

Kajsa Wargs menyprogram Nu gäller det att för varje nämnd rutin Det betyder att om man skriver ett pm-
Under andra världkriget med avspärrning görai ordningen en BAT-fil med alla önska- gramkommando söker datorn först i det
och ransoneringar gav radion en populär de åtgärder: aktuella biblioteket ._ där man just befinner
serie under rubriken "Man tager vad man sig -. oeh hittas inte programmet där fort-
haver", ett uttalande som falskeligen till- COPY CON 1.BAT sätter datorn att söka i biblioteket BAT_ 1

Skrevs Kajsa Warg. Det handlade ju Om så fall behöver man inte raden Cd/.
att laga bra med med vad som fanns att Cd/SPCSny0l'

få tag i- Fll-TER (I själva verket ser min path ut så här:
Rubriken skulle dock kunna användas för nyor r

följande tips, som delgivits ABC-bladet av Cd/ path:/;/BAT;/BIN;/DOS;/BASIC; !alla back-
uppringande medlemmar. Vi har uppmanat type MENYI slash
dem att själva skriva om saken, men så <ctrl-Z>
har inte skett varför vi här refererar det , Jag vill kunna söka program dels i roten,
vi fått veta. (/ skall naturligtvis bara "backslash", alltså deis i BAT, men också i de andra nämnda

Om man inte har lust eller råd att luta åt andra hållet- När fixar vår radak- biblioteken. 1 Dos finns förstås alla Mspos
köpa ett menypregram kan man klara Sig tlen detta teCl<en l ^l3C'l>la<let?l externa program. I BIN har jag diverse
ganska bra också med de möjligheter som Filen 1-BÅT ät' en fil S0m Stafta aV andra liknande program, t ex 7H, FILTER,
finns inbyggda 1 MSDOS. att man skriver 1- Den kommer först att WHEREIS, T (en förbättrad TYPE) och en

Gör först en meny, antingen med ditt flytta verksamheten till biblioteket SPCS- bättre TREE än i D05), 1 BASIC slutligen
vanliga ordprogram (under förutsättning att NYOR, vilket råkar vara det namn SPCS finns BASICZ att hämta, vilket har visat
det ger en ren ascii-fil utan styrtecken givit åt standardbiblioteket för programmet sig praktiskt,
som slutprodukt), med EDLIN eller bara NYORD (i boken Min första ordbehandlare). Observera att man inte kan leta efter
rakt på genom att skriva Sedan kopplas FILTER in för att fixa riktiga data-filer, t ex texter, med PATH. Man

åäö till en gammal "SVen$l<" Sl<l'iVal'e» 0Cn måste göra om hela manövern med APPEND,
COPY CON MENYI slutligen startas programmet NYORD. något som jag inte förstår vitsen med _

Väl inne i programmet kan man inte men så är detl)
---MENYl--- längre åtgärda något med kommanden i Alltså: poängen är att alla BAT-filer
1 Ordbehandling BÅT-filen; men nal' man Sa Smanlngem al' avslutas med att man återgår till MENYI.
2 Kalkyl klar een lämnat' Ofdbenandllngeni l<0mmel° På så sätt kommer man aldrig i kontakt
3 Register Pfegfammet att åtel'VänCla till fetbíblieteket med doset direkt. Alla normala program
4 Modem 0Cl'l där köra TYPE lVlENYl- kan placeras i den ena eller andra menyn.
........._- Observera alltså att vi efter avslutad Inget hindrar att den ena menyn innehåller
Skriv siffra för önskad rutin! körning får upp menyn på skärmen igen! referenser till andra menyer, som i sin tur
<ctrl-Z> går till andra menyer. Man kan bygga pre-

Nästa eXemPel= cis hur man vill. Det blir ju många BAT-
Då bildas en fil med denna text. Kanske filer av detta, men om man skyfflar över
bör jag för säkerhets skull tala om att COPY CON 4-BÅT dem till biblioteket BAT så stör de inte.
det sista betyder: håll ctrl-knappen nere cd/medefn
och tryck Z (och därefter RETURN-tangen- 7H Jana, det var det hela, Eh_, vaddå?

ten), och det avslutar körningen av COPY procomm/b /s
CON med att innehållet har skrivits på en 7H OFF - Jo, jag undrade vad det var för fel med
fil med det namn som står efter CON. Cd/ Kajsa Warg?

(CON i sin tur betyder console och syftar tYPe MENYI - Fel? Det var väl inget fel?
på den enhet där man arbetar, dvs i det <Ctl'l-Z> -Jomen du sa ju att citatet FALSKELIGEN
här fallet tangentbordet. Man kopierar alltså tillskrivs Kajsa Warg!
från tangentbordet till filen i fråga.) Hat flyttas Vi till Undefblblleteket MÛDEM, - Jaha - nja, det lär vara så att hon inte

Skriver man sedan TYPE MENYI får där vi sätter på 7H för att fixa Svenska sagt det där med att "man tager vad man
man se ovanstående text på skärmen. 'Det tecken i samtal med en svensk databas. haver". Det var något som journalisterna i
kan göras snyggare genom att man skapar Sedan körs huvudprogrammet PROCOMM Radiotjänst hittade på under kriget. Det
BAT-filen MENYl.BAT med följande inne- (på monoskärm, utan ljud - "black-and- passade så bra i rubriken på deras program.
håll: white", "silent"). För säkerhets skulle säger _ Men vad sa hon då?

jag det en gång tillt /b /s skall skrivas - Det påstås att i sin kokbok skrev hon:
ols med den vanliga, högerlutande "slash". "Om man så hava kan..."
type MENYI Efter avslutad körning stängs 7H av och _ Är det inte samma sak?

så blir det återgång till rotbiblioteket och ._ Mja, jo _ i varje fall passar det på

Då töms skärmen först och det blir litet MENYI- ' denna artikel också, och då får man väl
prydligare. Givetvis kunde man också göra Detta fÖrUtS-ätter att man hal' alla Sina vara nöjd.
hela menyn som en BAT-fil, men för den BAT-filer i roten. Själv har jag dem i
ovane är det nog enklare att skriva den underbiblioteket BAT. För att datorn skall <l334>
som en text. Då är det också lättare att hitta defn från Vilka lägen Sem l1elSt hal' Sven Wickberg
fixa önskad skärmlayout med marginaler ÅUTOEXEC-BÅT en l'ad=

och tabbar, kanske rent av en snygg liten
ram och andra prydnader. Patn=/BÅT; l l>aCl<SlaSn
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Lämnad till tryck den 30 maj 1988.

Medlemsavgifter för 1988 Medlem blir Du enklast genom att sätta in medlemsav-
Seniorer 190 SEK Juniører 130 SEK giften på ABC-klubbens postgirokonto 15 33 36-3 och

Medlemsavgifter för 1989
1 ange en entydig avsändare.

Styrelsen har mandat från årsmötet 1988 att avisera ABC'l<lUbbCï1S Styflsfï fÖf 1988
Seniorer 220 SEK och Juniorer 130 SEK (enligt årsmötet 1988-02-13)
Avgiften fastställs på årsmötet i februari 1989. Ordförande; Stig Löfgren

Vice ordförande: Torsten Ljungström
Junior räknas man t o m det kalenderår man fyllelr 18 år. Ledamöter. Kem Ber ren BO Kullmar Jan

Ange därför personnummer när Du betalar medlemsav- l - gg , ”gifter Liebe-Harkort, Bengt Sandgren,

Medlemskapet är personligt och avser fysisk person. Tøm Sløberg' och Gøsta Stenbom
Medlemsskapet räknas per kalenderår och Du får automa- Suppleanæll Kjell Bleall> Ulf Hedlund Och
tiskt det löpande årets förmåner retroaktivt om Du inte Jaall Tflmbacll
markerat annat årtal på talongen när medlemsavgiften
betalas in.
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LGDHRGÛ  

SOMMAR OCH SQL ÖVER KLUBBEN
Vi har kunnat glädjas åt en underbar försommar med ett fantas- VISSA MONROEDÅTOER REDAN SLUT !!!tiskt väder, fast det kanske inte alltid passar en aktiv Det Var in ett litet aVentYr att ta emöt alla MONROE maski-datorfantast. Men vi skall inte klaga på vackert väder, tids nerna 'tank Om in9en köpt nagra" men det Visade si9 att Vinog får vi alla semester och då om inte annat, brukar det ju tankte rött- Redan efter ett Par Veekör Var ett 45 tal maski-regna. I styrelsen har vi efter en jobbig tid nu kunnat ner beställda een Vissa tYPer har tagit slut, men annu finnsglädjas åt en del trevliga saker som jag vill informera em, chansen, se annonsen nedan. Det har tyvärr tagit lite tid attfå alla detaljer klara för att skicka iväg maskinerna, detKANSLIET FLYTTAT TILL MÄRSTA mesta skall ju göras idellt på kvällarna, men vi hoppas nu attKansliet har nu kommit igång sedan vi flyttat till Märsta. de skall Vara iVa9sända före semestern-Efter en del mindre störningar i början har nu Eija Okkonen
kommit igång med alla rutiner och har faktiskt redan hunnit NY LOKÅLFÖRENING 7? ÅBC'5Yd likapp med allt som fått vänta.och släpa efter under flyttnin- I _ett UPPr0P Pa ömslagets sid 3 inbjndes intresserade tillgen een emetällnlngepreeeeeen_ Stig C Holtzberg för att se om tillräckligt intresse finns föratt samma kväll bilda en interimstyrelse med uppdrag att
MER ÄN HÄLFTEN M5_D05 konstituera en lokalavdelning i södra regionen. Jag uppmanar
Av klubbens medlemmar är nu klart mer än hälften PC-användare alla i regiönen att nörsamma kallesen OCh komma till mötet. Omoch andelen diskettprenumeranter ökar stadigt. Dock har vi man får tr° rnbriken På annonsen sa ar Stig redan sa 0Ptimis'ännu inte tagit igen de medlemmar som vi tappat ifrån före- tlsk att ÅBC'5Yd ör ett faktum- LYCKA TILL ll!gående år, men med lite PR-insatser hoppas jag på en kraftig
återhämtning under senare halvåret. PRENUMERERÅ GRATIS PÅ KÅSSETT

KLUBBLQKALEN I ALVIK nundratals ABC-kassetter som sänds ut som medlemsförmån kommerlnflyttnlngen till den större een ljusare lokalen l Alvik är inte till användning för de medlemmar som inte har databands-
nu avslutad och alla som har vägarna till Stockholm är väl- Pelare kan inte använda dem- För att sPara Pen9ar så nar Vikomna ett hälsa på_ på tledegekvällerne har ABC_5teeknelm beslutat att man måste säga till om man vill ha kassettförmå-lokalerna öppna och då är det alltid livlig aktivitet. Om Du nen- Följande kriterier 9äller=
kommer annan tid kontakta någon i styrelsen så kanske det går 1) Üm Du Prennmererar Pa ÅBC'diskett Utgår kassetten Oenatt Ordna ett besök, förmånen dras av på diskettpriset vid varje utgivning.

2) Om Du anmäler Ditt intresse som PC-användare får Du ENpR0gRAMREDAKTlQNEN l HÖQFQRM gratis introduktionsdiskett som kompensation.
Programredaktionen har verkligt fått vind i seglen, det kan vi 3) Ûm Un inte tillhör kate90ri l Oen 2 Ovan har Du rätt tilli hög grad tacka Bengt Sandgren för, men även den nya klubblo- gratls Aöctkassettf men Du måste säga till- Det Var det somkalen har bidragit till att programredaktionen har det lite menades med rntörna Pa tal0n9en för medlemsinbetalningenfdrägligare när de skall arbeta. Men sist och inte minst är det men en teXtrad hade fallit bort så texten blev svårtolkad.
medlemmarnas förtjänst att vi fått program insända så vi har Om DU där krYssade för att DU Ville na kassett är det in9etnågot ett sände ut till ella, problem. Om Du däremot inte är registrerad för kassett får

Du i dagarna ett brev med uppmaningen att sända in prenume-Alla försenade programkassetter sedan förra året är utsända, rati°nsUPP9ift om Du har användning för kassetten- OBS! Qöroch årets utgivningar (K 24, K 25 - PC 3, PC 4) är klara Och detta GENAST när Du fått brevet så så vi kan sända ut
under full kopiering och utsändning. Det ser därför mycket kassetterna # 24 OCh # 25-hoppfullt ut på programsidan och det ser ut som det skulle bli 4) öknlle DU tillnöra kategöri l eller 2 0Van, een såledesfyra utgivningar i år igen, och bäst av allt, vi har hunnit i inte na rött till 9ratis kassett men i alla fall vill hakapp tidsmässigt. (Men observera nu behöver vi mera program) den/ kan DU betala 2Û=* för Din kassettprennmeratiön-
VISSA MQNRQEDATQER REDAN SLUT gg! PC-prenumeranter! Jag vill passa på Och meddela ett litetDet ver ju ett litet äventyr ett ta emot alla MQNRQE maski- problem vi har haft som uppstod strax innan kansliet flytta-nerna -tänk om ingen köpt några- men det visade sig att vi des. Det har visat sig att under en kort tidsperiod kom intetänkte rätt. Redan efter ett par veckor var ett 45 tal maski- alla SOm ville byta sin ABC-diskett till PC-diskett attner beställda och vissa typer har tagit slut, men ännu finns registreras för PC-diskett. Om Du vet att Du prenumererat påchansen, se annonsen nedan. Det har tyvärr tagit lite tid att PC-diskett och inte fått PC-003 eller inte fått introduktions-få alla detaljer klara för att skicka iväg maskinerna, det disketten, sa nör aV Dig till kansliet Per breV eller telefönfmesta skall ju göras ldgllt på kvällarna, men Vi hgppas nu att OCh meddela från Vilket nummer DU Vill ha Så hjälper Eija Dig.
de skall vara ivägsända före semestern.

<872> Stig Löfgren
lKansliets nya adress:

ABC-klubbens kansli, Box:l63 195 24 MÄRSTA.
Tel: 0760-21 838 Måndag och Fredag 08.oo-09.oo,

Tisdag och Torsdag l8.oo-l9.oo.
<872> Stig Löfgren

M O N R O E D A T O R E R

PASSA PÅ !!! Vi har ännu några MONROE kvar. Du får som medlemsförmån * * * * PRÛGRÅM MONRÛE * * * *
köpa fabriksnya MONROE datorer tillverkade i USA. Rikhaltigt med
UTILITY PROGRAMVARA med engelsk DQKUMENTATIQN medföljer. Aven annan Med datererna mealeVererae=
ospecificerad programvara som t ex MONROE BASIC (Basic II), CP/M
medföljer också. Priserna är bara bråkdelen av tidigare pris. Intfodnktiensmannal (sVenska)-_______________________________________________________________- Llsta OVef BASIC CÛMMÅNDS, UTILITY COMMÅNDS, EDITOR CÛMMÅNDS.

MoNRoE Typ Ec 8800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.500:- UTILITY Prögrammers reference manual- Nr 3-4
en inbyggd floppy med färgskärm OBS! 40 tkn.
Med en ypperlig ljudgenerator för intresserade! l st Systemskiva SYS l: med olika utilityprogram, Texteditor,

ISAM-hanterare, sorteringsrutin, samt BASIC II för OS-8
MONROE Typ Pc 8888 . . . . . . . . . . . . . . . _. (Utan skärm) 900:- 1 st Pr°9ramskiVa med div CP/M Prag med KERMIT-
med en fristående floppy

MoNRoE Typ oc 8880 . . . . . . . . . . . . . . . .. (Utan skärm) 900 - PROGRAM een MANUALER till MONROE-en inbyggd floppy (Priserna ar endast kopiering och distr.)
BILDSKARMAR 15" monokrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 600:- Manual Ca 450 sid BASIC II för MONROE Nr l-5 l00=-
80 tecken 24 rader gul text Manual CP/M Supplement' Nr 8“4 50:"
BILDSKÄRMAR 12" monokrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 500:- Manual TEXTEDITOR- Nr 2-2 50=-80 tecken 24 rader grön text Manual OS-a system programmers ref Nrll-3 100:-

med Serial ports reference manual
Om bildskärmarna tar slut så Du inte hinner få någon anvisar vi Manual MONRQE UTlLlTYs (fördiUPad man) Nr 3“4 502"
lämpig skärm och pris innan vi skickar Dig datorn. Dat°ff sefvlce bulletln ÛC 88-08 I 501'
P 'f ' t t ' oan änd or inal MONROE säl es till nedans-tššàdšršïišäï 2šnïångtvlagret9räcker_ ' J PROGRAM, Foljande program finns för leverans:

NATvERKsxABEL, anslutning av upp till 32 MoNRoE, Per sr.. ioo - âšâïâïïëšvâišergâ-âpšešêåšïšlaï g:;l2> för 265 k ígí:
INTERFACE för naraßoerd 4880-kempiert med busskabei ..... 200 - ggâgâân gg: 3:23 2:3 mâgäâl lggíï

' 1 k t l00:_ MONROE SUPERWORD med manual på svenska l00:-ÉfT?É§?Éf_ffÉÉÉff§Éii_ÉÉTÉiÉff_TÉ§_É_if__fÉ_fÉf _______________ __ ASSEMBLER Asmz ver=4.45 för os-8 med manual 1oo=-

Alla priser gäller med Moms + frakt. Beställningarna som insändes till
kansliet per brev, behandlas i den ordning de instämplas. Finns den V1 har bf°sCnYrer Pa maskinerna sem bestalles från kansliet-
b t"lld d kt få D f-kt « d t llä för frakt.es a a pro U en r U en a ura me 1 gg Klubben har ordnat med framtida service hos: Elfoteknik HB,
Om Du bor i Stockholm kan Du hämta i klubblokalen på tisdagkvällarna, söfaVä9en 251» 134 00 Åkersber9a-
ange detta på Din beställning. 
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ABC-Monitorn
Nya lokalen alla modem på gruppnumret mot detta
Vid årskiftet har vi successivt flyttat in i modem. Sker modembytet kommer du att
den nya klubblokalen. Flyttningen har till kunna köra alla hastigheter upp till 2400
stor del gjorts av Joe Johnsson och Herman på gruppnumret.
Fahlen

I februari flyttade jag och Kjell Brealt Telefontaxor
upp monitorn till den nya lokalen. Det har Televerket har den l april sänkt rikstaxan
visat sig att de nätstörningar som regel- och höjt lokaltaxan. Den lägsta rikstaxan
bundet har hängt LUX-NET:et i gamla lo- var tidigare 77 öre per minut och är nu
kalen nästan helt har upphört i nya lokalen. 66 öre per minut. Numera kommer man
Vi har en_ kraftig stabb som kan kopplas upp i högsta taxan redan efter 90 km mot
in, men detta har ej gjorts eftersom vi då tidigare 180 km. Information om taxesänk-
måste dra en ny elledning från elcentralen. ningen har Vi kunnat läsa Om i &nn0nSer

från Televeket i dagspressen och i den
Kermit lilla reklamskrift som kommer med telefon-
Äntligen har jag fått tid att lägga in Kri- räkningen.
stoffer Erikssons assemblerskrivna Kermit- TeX&n för lökêlsemtal när hölls nå80l,
rutiner i monitorns Kermit. Detta har med- från 3 öre per minut som lägsta taxa till
fört att monitorns Kermit har blivit snab- ll öre per minut. Det är fortfarande klart
bare. billigare att ringa till lokaltaxa, men riks-

Jag skall uppdatera K/KMAIN för ABC800- taxan har blivit lägre och lägre.
serien-med Kristoffers assemblerrutiner. Man kommer också upp i högsta riks-

En ny PC-Kermit, version 2.30, finns taxan tämligen snabbt numera. Det innebär
också tillgänglig i programbanken. att man t ex kan ringa från Ystad till

Helsingborg för samma taxa som man ringer
Telefonnummer från Ystad till Kiruna!
På grupnumret, 08-80 64 40, kan du ringa Televerkets monopol på modem upp till
om du kör 300 eller 1200/75. Kör du 300 hastigheten 19200 har upphört den l mars.
så håll dataknappen nedtryckt tills du får Det innebär dock att modemen skall vara
kontakt om den är fjädrande och om ditt godkända av Televeket för att man skall
modem har en dataknapp. få använda dem på Televerkets nät. En

Kör du 2400 eller 1200 kan du ringa del modem är inte godkända av Televerket,
08-80 ll 55. På slutet av gruppnumret men i allmänhet fungerar de ändå i Sverige.
sitter det två modem som förutom 300 Idag finns det 1200 bps modem i prisklas-
och 1200/75 även klarar 1200. Du når dessa sen från 1000 kronor och uppåt. De billigaste
modem om du ringer direkt på 08-80 64 modemen är ofta inte godkända av tele-
45 eller 08-80 64 46. verket.

Vi har blivit lovade ett lângtidslân på Kostnaden för ett modem är liten och
tre stycken SRT 8333 modem av SRT, V1 den kostnaden har inte ökat utan snarare
har inte fått dessa modem ännu. Verkar mirrskat. Man kan förvänta sig en ytterligare
de bra så skall vi om vi får råd byta ut

minskning eftersom priserna på modem har
legat högt i Sverige jämfört med t ex
USA. .

Har man råd att skaffa en dator så har
man råd att köpa ett modem!

Ringer man riks så är telefontaxan det
som kostar pengar! Det kostar mer ju mer
man ringer helt enkelt! Tidigare var det
ännu dyrare att ringa riks. Den lägsta riks-
taxan är nu 40 kronor per timme. Kör
man modem 30 minuter per dag kostar
det alltså 600 kronor per månad. Det är
en liten slant, men det är inte en hel
förmögenhet. Observera att detta förutsätter
att man kör på ett system som inte kostar
något att köra utöver telefontaxan för då
blir det dyrare.

Programbanken
P

Flera MSDOS program finns nu i program-
banken i form av .ARC arkiv. Skickar du
in MSDOS program till monitorn så gör
detta i form av ett arkiv typ .ARC och
lägg med en vanlig textfil som berättar
vad som finns i arkivet. Textfilens namn
kan gärna sluta på .INF. Textfilen bör göras
om till "svensk ASCII" med OMVANDLA
eller CONVERT först.

För att skicka in en binärfil, dvs ett
.ARC arkiv skriver du "KERMIT,RI" mot
monitorn och för att skicka in en textfil
skriver du "KERMIT,R" mot monitorn. Kom-
mandot i din PC är lika i båda fallen.

De flesta PC program som kan beställas
från klubben finns inte i programbanken
på monitorn. Snarare är det ett litet urval
som finns tillgängligt. Alla program som
skickas in till monitorn behöver inte alltid
finnas i klubbens programkatalog.

<l789>
Bo Kullmar

I ett vanligt nät, som ofta använder I D-Link finns
Novell Netware som programvara, har man runner fer att d
en central fileserver dar filer lagras Det Jag kan se så ar
ar efter denna princip som naten till ABC bejr Detta mneb

' ' ingen support för MSDOS:sI ' " ela filer (SHARE) och vad
' " ' - ' " det ej IBMBIOS kompati-

i " ' ' " ' . ' är å andra sidan att man
fUn8el'êl', l GX LUX-NET 0Cl'1 CAT-NElÜ kan köra program på nätet utan en behöver
Man har alltså en maskin som enbart an- en speciell nätver-sign,
vänds för att lagra filer på och det är Det är upp till programvaran att hantera
från denna maskin som alla maskiner hämtar fillåsningen. Vid körning av ISAM:en till
filer- BASIC II/PC kan detta fungera med hjälp

D-I-mk, ett lå8Pf1Sat f°f PC D-Link kräver ingen central fileserver av de funktioner som finns i BASIC II/Pc.
Jag har tätt tllltälle att testa D"l~lnl< gentlm Utan D-Link kan användes för ett nå filer I D-Link finns det också en form av fillås-
att Tranfor har lånat ut ett D-Link med på ajja de maskiner som ar anslutna 1 ning som kan användas Om man P,-0gram_
nâl'ClVal'a tlll fnlg- D°l-lnk är ett lågpflsnät nätet. På detta sätta kan man alltså komma
föl' PC 5°m Söt det mölllgt att l<°PPl¿l åt "grannens" hårddisk eller hans flexskiva.

merar själv i assembler.

ihop ett antal PC-maskiner. I PC samman- Slutsats:
hang är Ofta Pf°8l'amVal'an tlll ett nät Sl<llCl Vissa behörighetsfunktioner finns, men D-Link är ett billigt nätalternativ för några
från hårdVäf«'=1n för ett nät- så är Cl°Cl< el dessa kan bara omfatta en hel hårddisk ' få maskiner, Det kastar Ca 5000 SEK för
fallet för D-Link- vilket innebär att i praktiken har alla be-

D-Link köfnfner från TaiWë1n- Man Skall hörighet till alla filer i nätet. För att jag
inte förVäX1a det med Dl/\B=S D-NET S0m skall kunna nå grannens filer måste det
är DlAB=5 namn På nål'flVal'an 5°m anVän<lS vara definierat så att jag t ex använder

två nodkort och programvara. Man får dock
en begränsad nätfunktion eftersom inget
riktigt stöd för fleranvändarmiljö finns. Kör
man mycket mot en annan maskins hårddisk

i LUX-NET- D: för att nå filer på den andra hårddisken. kommer aen maskin sem man kör emet
UPP tlll 255 lnasklnel' kan l<°PPlaS ll"l°P Båda maskinerna måste också vara inloggade

med en vanlig tvinnad kabel. Normalt an- på naten
vänds D-Link bara för att l<°PP1a ihop ett D-Link gör det också möjligt att använda

att belastas märkbart, dvs bli slöare. Man
får så att säga inget gratis.

Vissa möjligheter finns dock att köra en
mindre antal maskiner. Overföringshastig- en gemensam printerspeeler-_ Man kan även annan_ bättra natnrogramvara på D_1_¿nks
heten ar l_ Mb1t/S- köra en maskin som en riktig fileserver nardvara_ Man får komma inag arr över-

Installationen av D-Link ar enkel. Adres- men då maste man avsatta diskutrymme
Sen bY8la5 Pâ n°Cll<°l'tet 0Cn en annan SWllïCn för detta med FDISK på maskinen i fråga.
sättes för PC eller AT. Därefter är det Man ar då begränsad nu volymer Om 10

bafa att ladda Pl'°8l"'3mVal'an °Cn Starta MB, men värdmaskinen behöver inte vara
den- s inloggad på nätet, det räcker att den är

på.

föringshastigheten på nätet är lägre än på
de G-NET kort som ofta används tillsam-
mans med Novell Netware.

<l789>
Bo Kullmar
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ABC-klubbens årsmöte 1988 - 02 - 13

Sammanträdesdatum 1988-02-13 S Balansräkning 513 Val av ny styrelse
Tid kl 13.00 Motet godkänner resultat- och balansräk- Joe Johnsson presenterar valberedningens
Plats Brommasalen, Gustavs- ningen- 5 förslag.

lundsvägen 168,
Bromma. S10 Underskott Mötet beslutar att välja Stig Löfgren till

Mötet accepterar styrelsen förslag att under- ordförande och Torsten Ljungström till vice
skottet skall överföras till ny räkning. ordförande.

Öppnande
ABC-klubbens ordförande Stig Löfgren öpp- S11 Budget och medlemsavgift Mötet beslutar att välja Jan Liebe-Harkort,
nar årsmötet och hälsar alla välkomna. Stig föredrar styrelsens budgetförslag som Gösta Stenhorn, Bo Kullmar, Bengt Sandgren,

kanske är något optimistiskt vad gäller med- Tom Sjöberg och Kent Berggren till styrel-
5 l Val av mötesördför-ande lemsutvecklingen. Sven Wickberg och Gunnar seledamöter.
Mötet väljer Gunnar Tidner till en-iötesbrd- Tidner ifrågasätter siffrorna för administra-
förande. tionen, tidningen och diskettutgivningen som Mötet beslutar att välja Kjell Brealt, Jaan

verkar låga i jämförelse med 1987. Angåen- Tombach och Ulf Hedlund till styrelsesupp-
§ 2 Val av mötessekreterare deadministrationen hänvisar Stig igen till leanter.
Tillmötessekreterare väljs Jan Liebe-Harkort. de höga kostnaderna pga bokföringsbytet.

Dessutom tillkom en ny punkt 'bokföring, §ll+ Val av revisorer
revision' som förra året var en del av Mötet beslutar att välja Kjell Järbin och

5 3 Val av justeringsmän punkten 'administrationk aukt revisor Lars Gattberg (Bohlins revisions-
Som justeringsmän och rösträknare väljs byrå) till revisorer samt Marianne Forsman
Joe Johnsson och Kaj ,Isaksson.' Ulf Sjöstrand kommenterar siffrorna för till revisorssuppleant.

tidningen, där en del av katalogtrycknings-
§ lt Behörigt utlyst möte kostnaderna ingick. På Joe Johnssons tidiga- S15 Val av valberedning
Kallelsen till årsmötet fanns i ABC-bladet re fråga, hänvisar han till de positiva reak- Mötet beslutar att välja Gunnar Tidner,
i mitten av januari. Mötet konstateras där- tionerna från medlemmarna som inte bor i Joe Johnsson och Göran Sundqvist till val-
med behörigt utlyst. Stockholm, som vill ha så mycket MSG- beredning med Gunnar Tidner som samman-

utdrag som möjligt Om man ökade stilstor- kallande.
5 5 Dagordning leken med bibehållen textlängd längd skulle
Det påtalas ett tryckfel i dagordningens sidantalet nästan fördubblas. Kjell Järbin S16 Styrelseförslag
punkt 10 där det borde stå '... vinst eller framhåller att tidningen är ett fantastiskt Styrelsen föreslår att stadgans 'punkt 1

förlust...'. Punkt 17 utgår eftersöm inga fint arbete, som Ulf Sjöstrand och Claes ändras så att första meningen lyderi fort-
motioner har inkommit. " Sven Wickberg öns- Schibler gör åt klubben. Klubben bör verk- sättningen: 'ABC-klubben är en ideell sam-
kar en punkt för: diskussion av klubbens ligen tänka sig för att minska tidningens manslutning av användare av datorer.' Mötet
verksamhet. Stig Löfgren hänvisar till diskus- omfång. Stig berättar att styrelsen har beslutar enhälligt att bifalla styrelsens- för-
sionstunden efter mötet. lšâslutat att sänka antalet tryckta ex till slag. Därmed har ändringen trätt i kraft.

OO.

Dagordningen fastställs. Stig Löfgren meddelar att styrelsen har
. Frågan om medlemmarnas gratiskassetter beslutat att utse Claes Schibler och'Bengt

5 6 Redovisningshandlingar har under året blivit allt svårhanterligare. Sandgren till hedermedlemmar. På Gunnar
Stig Löfgren redovisar verksamhetsberättel- Å ena sidan finns inga nya program för Tidners förslag besluter årsmötet att utse
sen. Medlemsutveeklingen går allt mer åt ABC80 och ABC800, å andra sidan har även Kjell Järbin till hedersmedlem. Bengt
PC-hållet öeh klubben försöker anpassa sig ökningen av PC-ägare gjort det svårare är inte närvarande, men Claes och"Kjelltill det. Vi har i är förlorat ungefär lika att rättvist behandla alla medlemmar. En tackar för denna heder.
många medlemmar som under senare år, informativ omröstning i salen visar att majo-
dock var tillströmningen inte av samma riteten av de närvarande anser att gratis- Dessutom meddelar Stig att styrelsen har
omfattning. För att motverka detta borde kaSSe'fterna borde kunna utgå- beslutat att ge Joe Johnsson och Herman
klubben synas mera, anser Sven Wickberg. Fahlen var sin MONROE-dator för de in-
Herman Fahlen påpekar att klubben trycker Styrelsen önskar en ram för nästa års med- satser de har gjort under flyttningen till
för många exemplar av ABC-bladet, Joe lemsavgift på högst 220 SEK för vuxna nya lokalerna.
Johnsson tycker att MSG-utdragen trycks i 0Ch 130 SEK för juniorer-
för liten stil. S17 Motioner

~ Budget och medlemsvgiftens ram godkänns Utgått.
Stig Löfgren går även igenom den ekonomi- av årSmötet-
ska redovisningen eftersom kassören hade S18 Övriga frågor
fått förhinder, 'Resultatet blev ett under- Gunnar Tidner påpekar att ABC-klubbens Stig Thoren frågar om en ändring av klub-
skött på ea 50 000 SEK sbm mest hänför ekonomi är mycket känslig för medlemsantal bens logotyp som han har hört talas om.
sig till köp av nya datorer. Gunnar Tidner och att det behövs åtgärder för att få Stig Löfgren visar några förslag som' har
undrar varför kostnaderna för administra- nya medlemmar. kommit upp i styrelsen. Gunnar Tidner före-
tion ökade 50% trots det minskande medlems- slår att ABC-bladet utlyser en tävling.
antalet. Detta förklarar Stig dels genom S12 Gåva .till klubben
det byte av bokföringsbyrå som vi tvingades DIAB har skänkt ett antal (50 - 60) MON- 519 Avslutning
att göra, dels genom att kansliet behövde 'ROE-datorer till ABC-klubben. Vi har vissa Gunnar Tidner avslutar mötet 16.30.
nya maskiner. Sven Wickberg frågar om lager- och transportkostnader för dessa
diskettutskickningen går ihop och Stig svarar maskiner, dessutom krävs en kostnadsinsats
att den gör det. på ca 500 SEK per enhet och tanken är Vid protokollet:

att offerera dem till medlemmarna för
Mötet accepterar styrelsens redgvisnings- IOÛÛ - 1500 SEK. Det finI'lS CP/M, BÅSIC2, Jan Liebe-Har'kOl'I
handlingar. PASCAL, FORTRAN och ASSEMBLER för

_ dem. Men man kan inte räkna med annan
§ 7 Revisionsberättelse

J support än den som eventuellt kan finnas Justeras:
Kjell Järbin läser revisionsberättelsen och inom klubben.
kommenterar den. Revisorerna tillstyrker Gunnar Tidner
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Mötesordförande

5 8 Ansvarsfrihet
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

Joe Johnsson Kaj Isaksson
Justeringsman Justeringsman
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ABC-klubben, BoKsLUT 1987

RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING

ABC-klubben, EUDGETEÖRSLAG 1988
INTAKTER TILLGÅNGAR
-------------------------------------------------_- INTÄKTER Budget kr
Medlemsavgifter 618.150:- PG 153336-3 63.62ü:02 .......................................-_
Publikationer 128.873:- Medlemsavgifter 630.000:- Medlemsavgifter 630,000;-
Diskettabonemanß 79.263:- PG 43517N-8 2.268:52 Publikationer 150,000;-
Q-Zentralen 53.966:- PG 629300-5 8.59l:33 Diskettabonemang 100.000:-
ABC-bladet, annonser 53.723:- Bank, kapitalkonto 319.307:61 Q-Zentralen 50,000;-
Ränteintäkter 5.539:- Bank, allmänt konto 31.U7l:- ABC-bladet, annonser 75.000:-
Övrig försäljning 5.800:- Kundfordringar 56.306:60 Ränteintäkter 30,000;-
----------------------------------------- QZ-fordringar 9.629:30 Övrig försäljning 30_000;-
Suma intäkter: 985.31H:- Interimsfordringar 17.150:- ---------------------------------------_-

Lån till lokalförening 2.000:- Suma intäkter: l.065.000:-
KOSTNADER

----------------------------------------- Suma tillgångar 510.N11:38 KOSTNADER Budget kr
Materialinköp 1ü.281:- --------------------------------------------------------------------------------_-
Lokalkostnader 20.H58;_ Klubbadministration 100.000:-
Maskiner, inventarier 101.650:- SKUDER + EGET KAPITAL Kanslikostnader 200.000:-
Kontorsomkostnader 19.26H: ---------------------- Bokföring, revision 40,000;-
Rep, maskiner/inventarier 16.330:- Leverantörsskulder 192.063:50 Lokalavdelningar 10.000:-
Tryckning 325.056:- Skatteskulder 5.4ü1:- ABC-bladet 250.000:_
Kopiering 91.285:- Interimsskulder 120.790:- Tidningsredaktionen 20.000:_
Bokföring 17.7U7:- Förutbetalda medl avg 1.896:- Program kassett/diskett 30.000;-
Kanslitjänster 200.000:- Skuld till ABC-Sthlm H.165:- Publikationskostnader l35.000:-
Distribution 8.968:- Skuld till ABC-Väst 2.785:- DiSkettabonemangskostnader 110.000:-
Kommunikation 50.178:- Skuld till ABC-Öst 2.965:- Programredaktionen ü0.000:-
Telefon, porto, frakt 8H.035:- Monitorn U0.000:-
Försäkringspremier H.600:- Summa skulder 330.105:50 Q-Zentralen 50,000;-
Kundförluster 25.000:- ----------------------------------------- Info/PR/reklam 20,000;_
Revisionsarvoden 5.200:- Skatter 20.000:-
Div övriga kostnader 14.908:- Balanserad vinst/förlust 230.2U0:3U ----------=............................_-
Räntekostnader 1.603:- Redovisat resultat -H9.93U:ü6 Summa kostnader 1.065.000;-
Bidrag, lokalföreningar 9.535:-
Skatter I 2H.9U8:- SUMMA EGET KAPITAL l80.305:88

Summa kostnader 1.035.2H8:-
s=A sKuLpER + EGET KAPITAL 51o.n11=3s

RESULTAT -n9.93u=- -----------------------------------------

REVISIONSBERÄTTELSE för
ABC-klubben
Redovisning budget - utfall verksamhetsåret 1987 ABC-KLUBßEN

INTÄKTER kr budget kr utfall kr %

Medlemsavgifter 660-000=- 518-l50=- 93% Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrel-
Eörsäljning 215-000=- 203-l35=- 95% sens förvaltning för år 1987. Granskningen har utförts enligt
Ränteintäkter U0.000:- U5.539:- 113% ggd revi5ign55ed_
Annonsintäkter 120.000:- 53.723:- UU%

Q-Zenfle "5-0°0=- 53-955=- 119% Årsredovisningen har upprättats enligt praxis.
Övriga intäkter 0:- 5.800:- åk''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''" I början av 1987 har den tidigare anställde kassören beviljat
Suma intäkter* 1-080-°°°=' 985~31“=' 91% sig själv ett lån som maximalt uppgick till 22.200:-. Beloppet

har inbetalts och reglerats den 16 mars 1987.

KosTNADER kr budget kr utfall kr % Vi t111Sty,ker, A

šššššååšlšåšetretien 1<>s.0<>@=- 161.000.- 153:
Lokalavdelningar 25.000:- 13.000:- 52%

KanS1ïk°Stnade” 2°°'°°°*' 2°°'2°2*' 100% att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltnings-

Publiketiener/ 5o.ooo=- u9.653=- 99%

P”°8”amkata1°ß tt t 1 1 d "t b '1' f 'het fö å
Kassett/diskett 87 150.0oo:- 128.88o=- 85% a ïgšç? sens e amø er evï Jäs ansvars rï r r
Samlingsnummer 30.000:- - 7.925:- 26%

Monitorer 50.000:- 32.082:- 6H% .

Programadministration 50.000:- 56.938:- 113% Stockh Im den 12 f?bruar1 1988

Inre/PR 2o.ooo=- 15.uoo=- 77% T A ae. A:

Q-Zentralen 115. 000:- 50.178:- 111% _ W
ABC-bladet 1987 30o.ooo=- 273.712=- 91% . _. .

ABC-bl reaektienen 2o.ooo=- 17.829=- 89% ägsiloarbï" Aâíâofäšeråâgrevisor
skatter 2o.ooo=- 2n.9n8=- 12u%

att resultaträkningen och balansräkningen fastställs,

samme intäkter: 1.o8o.ooo= 1.o35.2u8=- 91% A

Resultat: -U9-93U=- åk Vid Kjell Järbins föredragning ströks ordet "anställd".

_ ___ .zu
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Strå ande tider

Strålande tider för bildskärmar Ol<unskap Egen forskning
Bildskärmsdebatten ur en skadas perspektiv De Sam tidigare drabbats av elskador, dvs De drabbade har trots allt på ett fantastiskt
Bakgrund, dagsläget samt morgondagen före datorernas intåg, har ofta fått kämpa sätt genomlidit och kämpat sig fram genom

mot okunskap, fördomar och till och med tillvaron. För att kunna leva vidare, har
Materialet är hämtat från samtal med bl förakt från läkarvärlden, myndigheter och det gällt att på egen hand försöka defini-
a ett tjugotal el- eeh bildskärmsskarjade, den närmaste omgivningen. era vilka faktorer som orsakat insjuknandet
och utgör en skarp protest mot framförallt I och med att de skadade har varit få Oen Sedan skydda sig så mycket som möjligt.
Vårdapparaten och en varning utfärdas till till antalet, har det varit lätt att ignorera inte sällan ar dessa fnannïskdrs kUnskaPer
datorindustrin. de skadades rop på hjälp. enorma i förhållande till sin läkares. De
Förslag till nya grepp presenteras, Elskadorna är en företeelse i vår civila- har minutiöst följt de senaste forsknings-

tion, och är veterligen inte beskriven i rönen för att om möjligt gripa varje chans
facklitteraturen, speciellt inte i den medi- till lindring eller b0t-

Etskader har Pa Senare ttd atttmer Uppmark' cinska. Då ett elskadefall har dykt upp, Ett sådant engagemang från den skadadessammats. Speciellt haridiskuterats de lättare har fattat Oftast av otdrstand Vtdararam¿t_ Sida har Ofta hatt rakt motsatt Vet-kan
hud' eeh Ögdnbesvar Sem Upptrader t Sam' terats till psykvården. gentemot den avsedda. En läkare som så
band med bttdskarmsarbeta Otaliga är exemplen på nonchalans, lik- hårdhänt får kunskaper serverade på bricka

Det är däremet nästan helt Okänt att giltighet och till och med övergrepp har av sin patient reagerar ofta med att kännaallt fler människorisamband med bildskärms- skett på Skadada Qkunntghatan har Varit sig töröd,-njukad_ Det är ju egentligen hans
arbete UtVeek1ar attergtttknande sYmPt°m närmast total. För de allt fler elskadade, förbaskade skyldighet att hålla sig ajour
av ert Sådan art att det med eller mindre som på senare tid skadats i samband med med dagsläget. För att återupprätta sitthelt "slås ut från arbetS- 0Cn Sarnnattstw- bildskärmsarbete, har därför mötet med vård- förlerade övertag gentefnet Patienten 0Cn

Metet med VardaPParaten har för dessa institutionerna blivit närmast chockartad. sitt anseende inför sina kollegor, tar läka-
Var_1t Cndekartad- MYndïåneterna, datdrïndu' Från att ena dagen arbeta med teknologi ren fram sitt bästa vapen. Han låter patien-strin och anvandarna ar'*nästan helt okunniga tillhörande tjugonde århundradet, titt att tan ana att han misstankar hyndkondrt eller
em 5kadert5kerna° den andra dagen bli betraktad som psykfall hySteI'iSl< neUr0S- Detta tySt<'=ir även den

Lat mte ehdeken °Ve_r mstkten em ska' från en i detta avseende medeltidsmässig kunnigaste och mest intelligente patient
ddrnas extstens ge randtmåstdrtamnmg' vårdapparat, det är för de flesta skadade effektivt, åtminstone för ett tag. Proteste-

anart star ternnnaten aVen Pa lakarens ännu mer outhärdligt än smärtorna från de rar patienten är han labil. Dessa missför-
Skrtvtadrdj fysiska skador man ådragit sig. hållanden för osökt tanken till ett visst

H08 tid fdr skadet°rebY88ande atgärder Inte nog med det. I brist på förmåga öststatsland. Men där har man åtminstone
Pa bred tr°“t° _Det_ar t?ratt°m~ Ferskmnåen att dra egna rimliga logiska slutsatser har ett glasnost, som åtminstone har en liten
1n°rn eXemPe1V1s b1°tYs1ken 'naste f°reeraS, flertalet instanser med hull och här svalt Strimma av ljus vid horisonten-liksom framtagandet av säkra skärmar. påståendet att Stress ach Om utlöser symp_

Vt ska ta rtand dm de sem redan skadats tomen. Anställda psykologer får nog höja Nya riskgrupper
av dagens Skarmar' rösten åtskilliga oktaver om man skall lyc- Dat0rernaS Snabba intåg i Samhället de

kas skrämma bort anhopningen av mastceller sista åren har på ett dramatiskt sätt för-
i skadades ansikten. ändrat bilden för de elskadade i och med

Katastrofen borde vara total, man vi att bildskärmsfallen nu sluter upp till skaror-
måste ännu längre ner i dyn. na. Övergången till denna nya teknik är

Dessa fullkomligt felaktiga slutsatser har ofantligt snabb på grund av de kraftiga
sedan fått stor publicitet och har nästan prisrasen nedåt. Ingen höjer ens på ögon-
helt fått stå oemotsagda. Detta har resul- brynen när en studerande idag köper en
terat i att människor med klara indikationer persondator, hjälpmedlet som igår endast
på skador inte vågar söka för sina besvär. fanns tillgängligt på storföretagen. Otaliga
Om man knyster, blir man i värsta fall av är det yrkeskategorier som nu får stifta
med sitt jobb. Mobbing av bildskärmsskadade bekanstskap med datorn. Snart står bild-
är verklighet idag. skärmen även på läkarens skrivbord. Datori-

Det är tyvätt bara att konstatera att seringen av sjukvården som nu står för
varje tidsålder har sin egen variant på häx- dörren uppskattas till minst en miljard kro-
processernas. nor. Risken för elskador har helt plötsligt

blivit en angelägenhet för en stor del av
svenska folket. Vi har nämligen så total
fascinerats av teknikens enorma möjligheter,
att vi nästan fullständigt missat frågan
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för bildskärmar

huruvida tekniken är ofarlig för den mänsk- Kalla fakta är att bildskärmsoperatören Nya grepp
liga organismen. Inom dagens bildskärms- oftast är väl förtrogen med datorn, kunnig Vi måste omgående komma loss från alla
arbete har lättare hudbesvär typ klåda, och intresserad. Det ligger ju självklart i låsta positioner, inte falla för simpelt bre-
uttorkning av huden samt ögonbesvär accep- sakens natur att vara intresserad, när det stigetänkande och i stället satsa aktivt,
terats som något normalt. Behandlingen med så totalt påverkar det egna arbetet. Vissa teeken tyder på att det äntligen
cortisonpreparat hör till rutinåtgärder, sam- Det är sålede snarare läkaren som är börjar lossna, till oen med nos arbetarskydds-
tidigt som man försäkrar att skärmarna är ställd, svarslös och nästan helt saknar kun- styrelsen,
fullständigt ofarliga. skaper om datorns eller bildskärmens egen- Läkarnas vidareremittering av de bild-

Det her den Senaste tiden Uppdesete ett skaper-  skärmsskadade till psykvården skall omedel-
bildskärmarna även varit inblandade i skador bart stoppas,

aV batYdll8t allVafll8afe WP- Dessa fall CY“i5m Lyssna på de bildskärmsskadade. Inse att
har likaledes börjat med lättare hudbesvär Vetenskapliga framsteg grundar sig på två du nu bevittnar de första fallen av den
enligt ovan, man sedan utvecklat symptom principiellt olika bevisföringar, dels upprep- moderna teknikens offer, Det finns många
av så besvärlig art att de drabbade blir bara experiment med orsak och verkan som som behöver akut niälb, En del fall är så

mer eller mindre helt utslagna från arbets- ingredienser, dels statistiska effekter. I det grava att de bokstavligen står oen balanse-
och samhällsliv. senare fallet erfodras ett statistiskt under- rar på_l_ivets brant, De behöver akut hjälp

Vilka ytterligare faktorer som här spelar lag som måste vara av viss storlek för att med elsanering av sin bostad, de behöver
in är i stort sett okänt. Acceptansen av vara relevant. omedelbart ett erkännande att elskador exi-
de lättare hudbesvären är alltså i dagsläget Vi har bildskärmsfall som iag tillhör sterar oen de måste upprättas soeialt, De
synnerligen förrädisk. Risken är nämligen den första beviskategorin. Experiment är benöver akut ekonomiskt stöd,
att man under låter att åtgärda påverkbara utförda i Göteborg. Man har däremot under- Vi måste foreera grnndforskningen inom
brister i miljön omkring terminalarbets- låtit att ta prover. Proverna har därför biofysiken, Det är ett oeftergivligt krav
platsen. Resonemanget har dessutom gått tagits i Stockholm där skadorna bekräftats. att detta område tillsammans med dator-
ut på att utvecklingen inte går att påverka. Det är bara att be till vår Herre och utvecklingen måste utvecklas parallellt. Även
Dêtern har l<0n1fnit för att Stanna På CleSS l"'°PPaS att dagens beslmsfattafe inser det här kan de skadade bidra med sina erfaren-
egan villkor. En nyligen publicerad under- cyniska i att strunta i forskningresultaten neter,
sökning har konstaterat att bildskärmsar- och i stället om några år med statistikens provisoriska säkernetsföreskrifter maste
bete ofta utförs i form av långa monotona hjälp tvingas konstatera att bildskärmar snarast tas fram för allt bildskärmsarbete,
arbetspass. Men en dator kan även fånga inte alls var ofarliga. Dessa föreskrifter skall gälla alla typer av
operatörens intresse, så att både tid och Vi vet redan idag att bildskärmar är en användarkategorier, Förslagsvis förses skärm-
rum glöms bort. Speciellt gäller detta vid faktor som kan vara utlösande tillsammans arna med varningstext,
utvecklingsarbete, konstruktionsarbete och med andra okända faktorer. Läkarkåren måste få elementär utbild-
inom hobbyverksamhet. Det är således fullständigt förkastligt ning samt även sooeesivt oeb systematiskt

Båda dessa huvudtyper av användare är att stillatigande åse hur ungdomar, helt få tillgång till de senaste forskningsrönen
potenta riskgrupper för bestående elskador. utan att uppfylla elementära säkerhetskrav, för att på ett vettigt sätt kunna ta sig an

timme ut och timme in tillåts sitta i hem- bildskärmsskador,
men tätt intill bilClSl<äl'!'naf Utan UPPehåll- Sist men inte minst måste datorindustrin

Ställda Föreningen för el- och bildskärmsskadade göra nelomvändning, Det är synnerligen vik-
När besvär börjar uppträda har således or- har unga medlemmar som nyligen avslutat tigt att den omgående åtgärdar övriga fält
saken skyllts på oro eller stress. Vissa män- sin utbildning, men som redan skadats så på dagens iagstraiande skärmar, dvs magne-
niskor skulle inte "passa" att sitta vid en svårt att de tvingas upphöra med sitt yrke. tiska fältet (bildfrekvensen) samt det elekt-
dator. Detta påstående är lika befängt som Det vore samhällets, med framför allts riska vaxeifäitem Det är nämligen frapper-
att påstå att vissa människor inte skulle datorindustrins, fullständiga nederlag om ande många inom föreningen för el- ooh

vara lämpade att använda t ex sax. Verk- föreningen slutligen skulle få så många med- bildskärmsskadade som fått sina skador i
tyg som verktyg. lemmar att föreningen enbart på grund av samband med byte till dessa sk lågstrålande

detta faktum blir en n1al<tfal<t0f Sam ti/ingar skärmar. Civilministerns avisering att inga
ffam 3.kÜVa âtgäfdef. Samhället ha? hêlt högst;-âlandg Skärmar Skall användas av pg;-_

enkelt inte råd att riskera en brant uppåt- sonal 1 myndigheter och verk kan således
gående skadefrekvens om några år. Så an- orsaka en våg av skador om inte ovanståen-
svarslösa får vi inte vara- de förhållande uppmärksammas.

<2292>
Gösta Singstrand
Björkhaga
510 91 Länghem
0325-#10 69 (bost)
0325-nio 54 (arb)
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Pascal-maskar
INLEDNING Åter till nuvudlinjen när programraden skrivits in. När allt slut-
vari författaren försöker vara djupsinnig. Det ursrpungliga BASIC var ganska torftigt, ligen nade aeeepterats aV kemPilatern kunde

men det byggdes snart ut. Detta skedde man begära tid för att PreVköra Pregram'
("Jag citerar ofta mig själv. Det ger märg dock ganska onkontrollerat och ledde till met- Da uPPtäektes naturligtVis legiska fel,
åt k0nVeI'Sati0nen-" G-B-SHÅW) betydande skillnader mellan olika versioner. men det Var ingalunda lätt att finna dem

Dagens ganska avancerade fgl-mer är så Utan den interaktiva maskinanvändnlng S0m
När man skall lära sig kinesiska har man pass Olika att det fdrdrar en erdentlig möda vi numera blivit bortskämda med.
ingen större glädje av att kunna franska. att växla från den ena till den andra, I dag kan man få en (nästan) lika snabb
Det har man däremot om det är spanska Man vill gärna behålla den investering behandling av ett pascal-program. Jag kan
eller italienska som är det nya föremålet man en gång har gjort. För oss i ABC- rekommendera Borlands Turbo Pascal (hallå,
för__ens önskan om språklig utveckling. klubben är det ganska klart att vår mer Berland, Visst fär lag Preeentill- Den kestarAven datorspråken uppvisar olika grader eller mindre gemensamma ABC-basic utgör bara .nägra nundralaPPar i daternandeln een
aV släktskab- Några aV dem, t eX Fertn ett kapital som vi helst vill fortsätta att till den finns bra lareböeker- dag nar slalV
een l-isP» nar en markant erginell struktur, förvalta så länge som möjligt. Gärna hade natt gladle lngmar Olssensi Grunderna i
medan en nePer andra, sem Algeli Cebel, vi sett en fortsatt utveckling. Den har Pascal (Psst» lngmari Preeent?)-
Basiei Paseal OCn Ada, UPPViSar en klar också kommit, men endast i betydligt vid- Arbetsgangen är naget mera kemblleerad
släktskap. lyftigare maskiner sem D590 den annat som än i vår basic. Man skriver sitt program

Kanske blir jag motsagd för att jag pla- aldrig i vår tid kommer hem till hobbyistens sem i en nelt Vanlig erdbenandlare- Narcerar in Basic i denna skara. En program- köksbord. man är klar begär man kompilering. Den
meringsprofessor lär en gång ha uttalat, Basic2 har i själva verket (målmedvetet?) mycket snabba kompilatorn stannar då och
att den som en gång kommit i kontakt anpassats till de krav en ny situation stäl- Pekar Pa Varle rad med syntaxfel- Eftersem
med basic skulle vara för all framtid för- ler, Där finns redan praktiskt taget alla syntaxen-är mycket sträng och innehåller
därvad som programmerare. Den synpunkten de möjligheter till stringent och strukterat många fler regler än basic är det tålamods-
kanske man kan förstå om man studerat kodande som har blivit ett absolut villkor Prövende- Med bättre Vana blir felen färre
den ursprungliga formen av BASIC. Bok- i madernare språk som Paseal den Ada, och slutligen kan man uppleva hur avstån-
stäverna står för Beginner's All-purpose Men det är inte språkets egen struktur det mellan kodskrivnding och provkörning
Symbolic Instruction Code, och språket upp- som tvingar en. Givetvis kan en klantare krYmPer till näget sem faktiskt liknar det
fanns inte för att vara ett programmerar- fortfarande skriva lika förfärliga program man är Van Vid fran sin AbC'basie-
språk, utan ett nybörjarspråk. Det som är som våra tidiga "förebilder" i Basic Com-
intressant för en som inte vet ett dugg puter Games. Avhandling
om programmering är ju att snabbt komma l-lur länge kan man hålla sig till ßasiez? där författaren talar om vad han menar.
underfund med hur några enkla satser kan Tyvärr får inte programmet det stöd och Ûm läsarnas - och naturligtvis främst redak-
påverka datorn. I basic hoppar man därför den utveekling från DlABs sida sem vi törens - långmod räcker, tänkte jag nu ta
snabbt över alla tidsödande deklarationer skulle önska, Kanske är det en riktig bedöm.. upp pascal-tråden och ge en mindre och,
av typer och variabler och ordnar automa- ning att det inte finns tillräckligt med nePPas_ lag, lUstfYlld intreduktien till Turbe
tisk definition av alla oförklarade storheter pengar i projektet. Även en programskapare -Pascal (TP)- För att följa principen att gå
till noll eller "". Därför går det också att skall leva. Och när det nu finns modernare frän det kända till det ekända börlar lag
på några minuter låta nybörjaren skriva produkten., med ett basic-program. Det visas och kom-

Basiez ar ganska snabbt een duger ut- menteras på det sätt läsarna blivit vana
io ;'-KALLE" märkt till även ganska vidiyfiiga program. vidi <leSSa_SPa1_ter- sedan visas hur Program-
20 GOTO 10 Men man kommer inte ifrån att dagens met kan öVerferas till TP-

program skall innehålla mer och mer detal- dag gör inte ansPrak_ Pa att Vara maestre'
och därmed komma underfund med en lång jer, vilket slöar ner exekveringen. Ett kam- TVärtem__fäl_'_ läsarna telia mina egna staPP'
rad intressanta fakta om datorns verknings- pilerat program måste gå fortare. Visserligen lande ferS0l< med ett nytt språk. Detta
sätt, inte minst gendm små variationer som finns i dag fiera kempiierande basiear att har fördelen att de andra blåbaren kanner
kommatecken, semikolon, mellanslag osv. välja på, men då måste man lära om en sig mindre nedtl'Yekta_, medan Qe Stera Grab'

När mikdrodatorerna översvämmade mark- rad rutiner. Samtidigt går man vanligen barna (DSG)-får t1llfalle__att kanna sig enor-
naden för ett knappt tiotal år sedan blev miste om vissa möjligheter som just vår ma öVerlagsennet een glansa på k°mmand°'
också olika basic-dialekter det nya mediets basic har, inte minst felhanteringen. Nej, bryggan (GPK)-
lingua franca. Trots olikheterna kunde de skall man ändå byta språk är det lika bra l artikeln em l-issaleu een nans figurer
flesta datorentusiasterna umgås med basic, att ta steget över till något av de från ritas egentligen en slinga_ sein suddar ut
förstå varandras programrader och snabbt grunden "nya" språken. sig slalV när den natt en Viss langd- Kunde
anpassa sig till vilken som helst maskin. Den stora frågan för en gammal ABC- inte samma PrineiP anVandas ter att rita-

pulare är möjligen inte längre OM utan en "mask" sem ringlar emkring Pa skarmen?
Meuanspei NÄR man skall byta och till v1u<1_=_T nytt Den Skulle före S13 helt Planlesti S°m_meS-
En av alla de hemdatorer som fanns i början språk. Det är väl närmast Pascal och C kar ser ut att göra- Hur bar man sig da
skilde sig från mängden. Det var märket man har att välja på. Av dessa tror jag at?
Jupiter, och den hade FORTH som sitt in- man tveklöst kan säga att Pascal bör ligga dust denna fermulering aV Preblemet kem
byggda språk. I dag förefaller det 'mig full- bäst till för den som programmerar som lag Pa lust sem lag skreV dessa rader'
ständigt obegripligt att marknadsförarna hobby, kan basic förut och har begränsat Kanske kunde man erdna sin mask genem
av den datorn på fullt allvar tycktes tro med tid och energi för att lära sig det att ta lissale'Pregrammet een bara bY_ta
att de kunde få allmänheten att lära sig nya. ut sinus-fermeln met naget annat? lan sk°n
FORTH. Den som sysslat något med FORTH En stor fördel med basic-arna var att tanke sem närmed öVerlamnas at__lasekret'
förstår nog vad jag menar. Till alla andra man kunde "arbeta direkt". Man slog på sen för begrundande een eV atgard- Men
vill jag säga: FORTH är ett utmärkt språk! datorn och började skriva programkod. (Att lag Vill inte na mina eirklar rU_l_)bade (Se
Det kan ge verkliga lustupplevelser, unge- den metoden är förkastlig i stora och seriö- löregaende aVsnitt)» sa Jag fertsatter sem
fär som knark. Låt bli FORTH! sa arbeten är en annan sak.) Tidigare hade Jag berlat-

man först måst utforma programmet med Det Pregram sem efter mYeket eXPeri°
papper och pe,-,na_ Sedan fiek man föra menterade kom fram visas som MASKBASI.
över koden till hålkort eller liknande. Så Det innenaller ett antal "enödiga" rader»
fiek man köa för tid i en kernpilater sem som kommer att förklaras strax. Det under-
förvandlade koden till maskinläsbart språk. lättar för läsaren att ge igenem llferklaring'
Redan där fick man vanligen bakläxa: där arna" först een Vänta med att tingra Pa
upptäcktes alla de skrivfel och syntaxfel Pregrammet-~
som vi är vana att få besked om redan i
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Det lag nu kemmer att beskriVa ar inte Deklarationer fram mera självförklarande variabelnamn.
en renlarig UnderVisning i Paseal- Jag nar Sedan måste konstanter, datatyper och vari- Detta är en fullt avsiktlig följd av Pascals
slalV inte fatt nagen annan UnderVisning abler deklareras. Det betyder att man måste konstruktion. Möjligen skulle man tjäna på
än diverse manualer Samt den förut nämnda tala om vad de heter, vilken typ de har att återföra dessa erfarenheter i basic-
Grunderna i Pascal av Ingmar Olssen- MYC- och ibland vilket omfång. Detta är vi inte versionen, men det har jag inte brytt mig
ket nar lag fatt lära den narda Vägen» een vana vid i basic annat än i undantagsfall om at göra fullt ut.
jag är ännu bara bland släktet blåbärskart. (t ex när man dimensioner-ar strängar och proceduren presenteras med PROCEDURE
Men eftersom jag fått två relativt inveekla- indexerade variabler). Här gäller regeln sten- <namnet> precis som för programnamnet.
de (Ur nYPörlarsYnPUnkt) Pregram att fnnge' hårt. Varje sak måste vara deklarerad innan Sedan kommer deklarationer av alla lokala
ra, tänkte lag ge en skildring aV mina den första gången används i programmet- konstanter, typer och variabler. Jag hade
egna laresPan- FörnePPningsVis kan mina Det är praktiskt att ta alla deklarationerna trott att mina ovannämnda variabler skulle
erfarenheter UPPmUntra andra n°Viser att i ett sammanhang i början, men det är bli lokala, men det ville sig inte "ag har
ta sig an Pascal- inte förbjudet att göra tillägg senare. (Detta inte helt klart för mig varför, men har

När man nu har ett fungerande basie- är nödvändigt för lokala storheter i proce- fått för mig att det beror på att de måste
Pregram kan man tYCka att det Vere ganska durer och funktioner t ex.) ha ett utgångsvärde när programmet börjar.
enkelt att föra över det till ett annat een Huvud, svans och pauslängd definieras Som synes har de fått det i huvudprogram-
relativt narbeslaktat sPrak sem Paseal- Den bland konstanterna. Dessa värden ändras met. Hade de definitionerna lagts in i pro-
det stammer neg " för den sem redan kan inte i Pregrarnmet, een man anvander lik- ceduren, skulle man inte kunnat behålla de
Paseal erdentligt- För den sem ar Van Vid hetstecken. Mera om det strax. under körningen uppnådda värdena. Förmod-
baSiC een alldeles nl' Pa Paseal dYker UPP Ofta slipper man deklarera typer, efter- ligen kan man komma runt detta på något
en lång rad besvärande hinder- som Turbo Pascal har de vanligaste data- sätt, men jag kom inte på hur och tyckte

Till att börja med kan man inte Skriva typerna fördefinierade och inbyggda: integer inte det var så viktigt. Det får väl bli en
en enda Pregramrad em man inte först (heltal), real (flyttal) och char (tecken). I uppgift för någon av DSG att berätta hur
har noggrant förklarat alla konstanter och den ursprungliga paseal var det ganska be.. man borde na gjort,
variabler man vill använda- För det andra svärligt att deklarera textsträngar. TP har .

finns det vissa regler man måste hålla sig infört typen 5tring(,n,), som motsvarar A$-N BEGIN _ END
till för att kemPilatern skall första kall' i vår basic. För indexerade variabler finns Compilatorn fordrar att man talar om var
keden- Detta galler Visserligen alla sPrak, på samma Sätt typen Årray(-1--n-)- olika programblock börjar och slutar. För
även Vår basiei men den ar mYCket mera I förbifarten kanske jag skall nämna att det mesta slutar de med END; - observera
telerant met Vissa slag aV glömska een en stor del av vitsen med dessa deklarations- semikolon. När programmet är absolut slut
fyller barmhärtigt i det som fattas- krav är att man kan definiera sina egna blir det END. _ observera punkten!

Kal'lSl<8 blir det 8l'1l(l&St föl' läS8.l"eD att datatyper, jag har _ kanske någgt Onödigt Ifall det inte finns någon annan Start-
titta Pa Pregramlistningen lamsides med - använt detta för att definiera typen vek- avgränsare måste man ha BEGIN. Som synes
kommentarerna- tor. Jag trodde från början att jag Skulle får hela proceduren rum i ett block mellan

behöva den flera gånger och ville slippa BEGIN ooh END;,
Källkod skriva den långa array- definitionen.
Pascal-program har inga radnummer- Man Men man kan också definiera något helt Slumptal
kan skriva källkoden med en vanlig ordbe- annat, t ex typen veeka ; (mån, tis, ons RND motsvaras av Random, men det dröjde
handlare, bara man kan få ut ren ascii-kod __ osv _- sön) som alltsa bara kan innehålla lange innan jag kom underfund med att
Ur den till slUt- Den editeringsfnnktien sem veckans dagar. Det förekommer inte i mask- det måste vara ett mellanslag mellan Ran-
nanger samman med Tdrbe Paseal lar Vara programmet. Däremot förekommer den för- dom och <-tecknet. Det verkar vara lugnast
myeket lik Werd Star- Nar lag försökt definierade typen Boolean, som innebär att att alltid ha mellanslag mellan de olika
lära mig de mycket inveeklade Styrköderna variabeln bara kan ha värdena false eller delarna, även om det för det mesta går
för textformateringen har jag undrat hur true, ganska bra med = oen ie,
det kan komma sig att Word Star blev så Puh, det var jobbigt, och vi har ännu
populärt. Men man kan till nödS klara sig inte hunnit igenom deklarationsdelen. För Tilldelningar
genem att flYtta markören fram een till- variablerna talar man då om vilken datatyp När man först stöter på uttrycket X=X+l
baka "för nand" med de Vanliga Piltangen' de har. Som synes har jag måst använda i basic blir man förvånad. Men man vänjer
terna, aVen em det ar el>el<Vamt- Rad- och Kol i stället för R och K, efter- sig, tycker jag, ganska fort vid att likhets-

som man inte kan använda samma namn tecknet också kan betyda tilldelningstecken.
Regler 0Ch begransare för olika datatyper i samma program. (Det Jag känner ingen som skriver LET X=X+l...
Man kan alltsa skriva sitt PasCalPregram kan man som bekant i vår basic.) Men i Pascal är det stor skillnad. Likhets-
sem en flYtande text- Men kemPilatern Variablen Short förekommer inte i mitt tecken betyder att båda sidorna står för
kräver en motprestation: varje programrad program, men jag lat deklarationen sta, samma Sak_ Tilldelningar görs med kolon
- med nagra Undantag -"maste avslutas eftersom det kan vara lätt att glömma och likhetstecken - också en sak man gör
med semikolon. Det kan forealla som ett den om man senare vill införa den lilla mycket fel på i början,
modest krav, men jag har erfarit att det extrarutinen för mask-växt,
är mycket lätt att glömma. När mina pro- MQDULA
gram skall kompileras går en stor del av Proeedui-er MQD(x,y) blir X MQD y i paseal, men jag
tiden åt till att ratta till alla glömda Ibasic2 finns s k användardefinierade funk- nade svårt att få det att fungera, varför
Semikölönl tioner. De upplevdes som ett enormt lyft jag delade upp funktionen i delar för att

Dm man inte alagger sig en del regler i språket. I ABC-bladets spalter har det leta efter felet. Så småningom fann jag
för nUr Pregrammet skall ställas UPP far tidigare talats mycket om fördelar och att modulofunktionen inte fungerade som
man svart att nitta i det- Jag nar Valt nackdelar och funktionernas rätta utnyttj- jag ville vid negativa tal.'Pâ alla de ställen
dels att göra ny rad efter varje semikolon, ande, där MQD förekommer har jag dai-for lagt
dels att ha texten något indragen i de l basiog' kan man skriva funktionerna till iiväncjvärdetii för att säkert unrivika
stYCken sem nör ineP mellan aVgränsarna var som helst, eftersom datorn före första negativa tal. Så långt jag upptäckt är detta
BE-GlN (Wrlll-E» FÖR etC) een END- Det körningen går igenom hela koden och fixar inget problem i basic2. Man kan undra var-
mesta sker efter högt föredöme från andras upp alla hänvisningar, for (osar, l)5(;l)_
Pregram een lareöeken» men en del har Så icke i Pascal. Där har man förutom Den som jämför med basic-varianten
las Väl last till Själv- funi<ti°ner^även s k procedurer, som egent- känner lätt igen fortsättningen, så när som

Förmodligen är det också en fördel om ligen är samma sak, men där man inte og den rad som börjar gotoxy, Det mot-
man finner en regel för Små oen Störa förväntar sig att det skall returneras något svarar CUR(Y,X). Jag var tvungen att in-
bokstäver- Jag har försökt kemma ihåg att värde- Funktioner och procedurer kan anses föra ganska många skärmutskrifter för att
skriva alla reserveradeiörd med Versaler tillhöra variablerna och måste vara deklare- finna de olika felen i programkoden, ooh
och alla variabler och funktioner med stor rade innan nuvudprogrammet kan köras, jag nar låtit nagra sta kvar for att demon-
initial (S0m i vår basic). Proceduren i detta program heter Till- str-era hur man gör,

Pregrammet maste Pörla med erdet skott och innehåller variablerna Dir, Ny Lägg märke till att Pascal "vänder till-
PROGRAM Oen Prögramnamnet- REM- och Old. Jag blev tvungen att ge dem baka" x och y i sina från skolan kända
satser kan placeras var som helst mellan andra namn än i basie_versionen, Det upp- lägen_ I basic har man lärt sig ra Rao
antingen de sPeCialParenteser sem finns i levdes Onödigt jobbigt med ytterligare en först och Kol sedan, här är det tvärtom.
MSDOS eller - Oeh det väljer jag här efter- vektor, när den ändå inte behövdes. Jag
som ABC-bladets maskin väl inte har dessa tycker också det är krångligare att införa CUR -_: Gotoxy
specialtecken - mellan parentes med stjärna REM-satser 1 Pascal-koden, vilket tvingar
(* *). På samma sätt kan man ersätta
den raka parentesen kring indexet i indexe- '

rade variabler med paentes och punkt: (.
--- .).j
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Den FORSTA frågan som presenterar Om den gamla riktningen ar 0 eller 7 Jag har valt att forvandla skarmen till en
sig är: Hur får man masken att röra sig? uppstår problemet att vi kan få X=-1 resp toroid (cykelslangsform) Om masken kryper
Grundprincipen är redan given rita ett X=8. Dessa varden finns inte i tabellen over kanten åt vanster kommer den in igen
"huvud", ta sedan bort "svansen". Om man och måste därför tacklas sarskilt Ett satt från hagar dsv Nar R>24 och K>79 flyttas
jobbar med en textskärm kan det vara vore en extra rad raknarna till l och tvartom
lämpligt att rita masken som en rad nollor. Rad 270 ar en kontrollrad som kan stry-
Smaken är dock som baken och det finns 1040 IF X:-1 THEN X=7 ELSE IF X=8 kas, men som var bra att ha under utprov-
många andra tecken att välja på: stora THEN X=0 ningen
eller små "o", "flinande svartingen" som i Då ar vi framme vid huvudet Det skall
IBM-kod heter ascii 2, fylld fyrkant som Man kan göra den raden mera generell placeras på rad R och kolumn K Istället
hos ABC heter ascii 127, men hos IBM genom att skriva för CHR$(Huvud) kunde man skriva "0" eller
219 osv. vilket tecken man väljer. Det föreslagna

Den ANDRA frågan är: Var skall huvudet IF X<O resp IF X>7 sattet ar mer generellt. Man kan prova
skrivas? Och hur går det till tekniskt? sig fram med olika tecken genom att ändra

På en textskärm placerar vår basic ut Men det har roat mig att testa en "ny" den mera åtkomliga raden 30.
ett tecken i position (Rad,Kolumn) med instruktion i basic2 (den finns inte i ABC80- I raden därefter tas svansen bort, dvs
;CUR(R,K). Om föregående huvud placerades basic, varför ABC80-folket får använda tecknet på rad R(T) och kolumn K(T) er-
där, skall nästa huvud placeras intill före- ovanstående rad i stället). sätts med "svans"-tecknet som det definiera-
gående. Både R och K skall ökas eller I matematiken används uttrycket modulo des på rad 35. I progrmmet väljs 32isom
minskas med högst 1. En sådan slumpföränd- på följande sätt: är blanktecknet. Vill man att masken skall
ring kan man ordna med: lämna ett spår efter sig kan man sätta

A=B MOD C ' dit något annat. Pröva med punkten,
R=R+INT(RND*3)-1 ascii=46.

betyder: dividera B med C och lägg resten Nu har gamla R(T),K(T) spelat ut sin
RND ger ett slumptal mellan 0 och 1. efter divisionen i A. 8 MOD 8 ger noll roll och man ger dem istället värdet för
Multiplicera med 3 så ligger det mellan 0 och -1 MOD 8 ger 7. Det sista kan te sig det nyss ritade huvudets läge. Det är denna
och 3 (dvs högst 2,999...). INT() klipper litet gåtfullt, och jag vågar mig inte på lilla knepighet jag varit så stolt över i
decimalerna, vilket gör att vi får 0, 1 en närmare analys. Det tycks fungera på lissajo-artikeln.
eller 2. Dra bort ett och vi får antingen ABC, däremot inte i Pascal, där man först Man kunde ju ha tagit bort svansen först
-1, 0 eller +1. Gör man likadant med K måste lägga till 8 för att säkert få ett och skrivit dit huvudet sedan. Jag inbillade
får man fram ett nytt läge (R,K) som ligger positivt tal kvar efter divisionen. (Här har mig att maskens rörelser verkade lugnare
intill (eller ovanpå) föregående läge. vi ett mycket lämpligt ämne för en förklar- om man gjorde tvärtom.

4

Tyvärr leder denna enkla lösning till att ande artikel i nästa nummer från någon Om man tycker masken rör sig för fort
vår mask får svåra kramper. Den vrider av DSG.) kan man variera pausens längd. If många
ochvänder sig: kring sig själv och har svårt I basic2 skriver man detta som MOD(A,B). språk finns en särskild pausfunktion. 1 basic2
att komma i väg över bildskärmen. Det Irad 1140 lägger man först ihop den gamla för PC heter den SLEEP x som jstoppar
gäller att finna en bättre strategi. riktningen X(Ny) med Dir och tar sedan exekveringen i x sekunder. Här vilsas det

Masken bör inte vrida sig för mycket. modulo 8 av det. Krångligt? Det ser gytt- litet primitivare metoden att sätta! datorn
Jag kom fram till att den borde gå antingen rigt ut i programtexten, det medges, kan- att "räkna till l000" för att få en jsekunds
ett snäpp åt vänster, eller rakt fram, eller ske bättre så här: uppehåll. (Då måste räkningen ske i flyttal,
ett snäpp åt höger. ,,Snäpp? Ja, ifall man annars går det fortarel)
hade kunnat styra masken över en finför- 1140 X = MOD( X(Ny)+Dir , 8) Så där, då Skall det mesta vara färdigt.
delad grafisk skärm skulle man kanske sagt Ringlar masken tillfredsställande?
plus eller minus 10 grader från utgångsrikt- Vilken riktning? Som vanligt finns säkert en hel del att
ningen. På textskärmen är minsta möjliga I 1030 står det annorlunda än i förklaringen göra som kan ge hackarglädje. Jag har redan
vridning ett åttondels varv: ovan, den med DIR och RND. Om man nämnt att man kunde låta masken lämna

ger fritt val varje gång mellan riktningsänd- "spår" efter sig på skärmen. Varför skall
1 2 3 ringen -1, 0 och +1 kommer masken att masken förresten dömas till ett planlöst
0 4 ringla för mycket för min smak. Det första ringlande? Man kunde prova olika över-
7 6 5 försöket att sträcka ut den litet mer finns levnadsteorier genom att föreskriva att

i raderna 1010-1020 som låter masken ta masken måste hitta fram till "föda" inom
Om masken är på väg rakt åt höger har två steg i samma riktning innan man ger en viss tid för att överleva. Man kunde
den riktning 4. Vi önskar att den skall den chansen att välja ny riktning. Inte lägga till en rutin där "maten" växer med
röra sig i riktning 3, 4 eller 5 nästa gång. heller det var riktigt bra, men jag lät en viss hastighet, t ex som en samling

raderna stå kvar, fast som REM-satser, kryss här och var på skärmen. Om masken
Enkelt! Vi använder samma formel som för att den hugade skulle kunna experimen- hittar fram till denna inom föreskriven

för R ovan fast vi kallar riktningsändringen tera. tid, äter han upp den och växer litet,
för Dir: I den rad som nu står ökas chansen till annars krymper han litet. '

40% att Dir skall bli noll. Så stor är näm- Just själva växandet lekte jag litet med
Dir=INT(RND*3)-1 ligen chansen att RND<0,4. Om lotten inte vilket framgår att de hittills överhoppade

är gynnsam till detta fördelas chanserna programraderna 135-140. Med Short=0 i rad
På detta sätt blir DIR antingen -l eller 0 lika mellan vänster och höger. 60 kommer villkoret efter WHILE alltid
eller +1. Hur skall det översättas till (R,K)? Så där, nu skall funktionen FNTillskott att vara falskt och rutinen överhoppad.Till att börja med skall man addera Dir vara förklarad. Kan den förbättras? Troli- Byt mot Short:-1., Då går programmet in itill den riktning man hade i föregående gen kan den skrivas mera strikt. Jag avvak- rutinen. I 20% av fallen är RND<.2 sant
"ckag". I mitt program heter den riktningen tar med intresse reaktioner från DSG om och då ökas Maxmask med l. För att inte
X(Ny) - som efter en viss manöver blir X. hur man skall använda lokala variabler etc. hela skärmen skall bli full av mask har
Sedan måste man ha en tabell som visar Nu fungerar funktionen som ren subrutin, jag satt en gräns vid 30. Då ändras Short
ändringen i R och K för varje värde på ABC80-pularen kan byta ut rad 240 mot till noll igen och rutinen förblir stängd.
X. GOSUB 1000 och avsluta med ett enkelt Det gick bra. Men motsatsen gick inte

Om X=4 förblir R oförändrat medan K RETURN. lika bra. Jag hade en rutin som började
ökas med ett. X:-5 ökar både R och K nedmontera masken igen, och det var inte
med ett osv. Tabellen finns i 1100-1150. Huvudprogrammet lika enkelt. Det gäller att kupera svansen,
Rx och Kx är den ändring som måste göras Vi övergår till huvudprogrammet 100-340. men hur skall det göras? Om man bara
i R och K. För att hålla reda på svansen finns räkna- minskar T kommer maskens sista led aldrig

Tabellen är, det medges, ganska primi- ren T som vandrar från 1 till maximala at suddas ut. Om man i stället genasttivt skriven. Skall man vara noga borde längden av masken och hela tiden pekar suddar för det största värdet på T, kom-
varje rad avslutas med ett hopp till nästa ut den "svans" som skall tas bort sedan mer massken ofta att mista ett led inuti
rutin. Är ett villkor uppfyllt för Rx skall det nya huvudet kommit på plats. kroppen, vilket ger egendomliga effekter.
därmed alla andra möjligheter vara ute- I rad 230 räknas T varje gång upp med Har man otur med slumptallen kommer hela
slutna, och hopp ske till rutiner för Kx ett. I ABC80 måste man skriva: prdeessen 1 orakr och man får maskdelar
osv. Jag har varit lat och tyckt att det spridda över Skärmen",
blev för många hopp. I stället måste jag IF T>M THEN T==1 Jag gav upp, speciellt som det inte var
se till att bara EN rad i varje grupp är av intresse för den ursprungliga id"n med
sann, och det verkar att ha lyckats. där M=Maxmask. Men här används den förut denna framställning. Men jag är viss om

_ b@S|<fiV8 ITIOÖUIO- fUf1|<ïi0He- att vi kan få många roliga förslag från
Y) På samma sätt ser man till att R och läsekretsen.

K håller sig innanför gränserna för skärmen.
MoD(x,
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Först kommer Gotoxy(Y,X); och sedan 10 ! mskbasic 88 014 17 sw
Write('text'). Det sista motsvarar utskrift 20 DIM R(100),K(100)
med semikolon efter, dvs inget radbyte. 30 Huvud=2 ! 219 "masktecken"
Vill man ha radbyte heter det Writeln('text'). 35 Svans=32 ! "svanstecken"
Om man skriver ut flera olika saker är I-10 R=10 : K=20 ! utgångsvärden
det nödvändigt med komma mellan varje - 50 Maxmask-a10 ! maxlängd
också ett efterhängset nybörjarfel att på- 60 Shor~t=0 ! -1 om masken skall växa
pekaj)_ PROGRAM Maskpasc; (* Pascal-upplaga av 51 pauS=200

masken *> 80 RANDOMIZE
Huvudprogrammet 90 ; CLS
Och nu är vi äntligen framme vid huvud- CONST (* Se Varden ål? alla 100 i oändlig slinga
programmet. Det behöver inte ropas på kenslïanlïer ll) 120 WHILE -1
speciellt, men det torde vara lugnast att Huvud = 2'r 130 !

lägga in en REM-sats på Pascalvis. Sedan SVaf1S = 32; 135 WHILE 51-for-1;

måste man börja med BEGIN, som så små- Pal-IS = 109; 136 IF RND<.2 Maxmask=MamaSk+1
ningom motsvaras av END. (med punkt). 138 IF Maxmask>30 Short-,=0

Här kommer nu alla utgångsvärden. Alla TYPE (* deklarera alla ïeke 1110 IF 0 WEND

variabler måste få ett begynnelsevärde, an- S'0ar1da1"d-typer *l 230 T=M01)1[T+1,Maxmas1<)
nars kan vad som helst hända. En gammal Velrter' = ÅRRÅ-Y(-1--100-) Of Integer; 2140 Z=FNT1llskott
basic-pulare glömmer gärna bort detta och 250 R=MODl{R+Rx,2l-1)
får mycket egendomliga resultat... VAR (* l'»yPbeS'f-amma alla 260 K=MOD(K+Kx,79)

variabler *l 270 ; cUn(2u,o) 'Max1änga=~ Maxmask,
Clrscr är detsamma som töm skärmen. 5n0rl?= B00lear1; 'T=' T;'x=' X;

Rad,Ko1 : integer; (* rad/kolumn*) 290 CUR(R,K) CHR$(Huvud) lnytt huvud

OO

Sjutsngan B,K : vektor; (* som vi behöver' 300 ; CUR(R('1'),K(T)) CHR$(Svans) '

Slutbiten är som bekant en oändlig slinga. minnas *l ! bort svans
Det går bra att starta den med WHILE T 2 írllleger; (* räknare aV 310 R('1')=R : K(T)=K ! minns svans
True (preeis sem med WHILE -1 i basic). maakaalaf *) 320 roa 1>=1 'ro Paus = NEXT P

Men den avslutas inte med WEND. I stället RX»KX= ïnteger; (* lïïllekelïlï R»K *) 330 !

lägger man in DO BEGIN och avslutar Maxmaam ïnlïeåerï 3110 WEND
END._ Dir-, Old, Ny : lnteger;

' (æßxnææuææææææææænj
350 !

(På samma sätt skriver man FOR i:=l 360 END

fe 100 bo BEGIN -__ END; een dei finns PROCEDURE Tillakaw
fler liknande varianter.) l* Rïktnïngarna

Det som är kvar behöver nog inte kom- l*
menteras ytterligare. Jag har behållit ytter- l*

\1O--'

O\N

U'l-1:00

3'/o i
> iooo DEF-Fmifliskeff

:g 1010 1 Ny=Ny+1 = IF Ny>2 Nyei
1020 ! IF Ny=2 THEN 1060 ! varannan

ligare en utskriftsrad som kan vara bra gång ingen ändring
att ha om man gör något fel och det inte 1030 IF RND<.l1 Dir-=0 ELSE IF RN'D<.5
syns någon mask på skärmen. BEGTN Dir:-1 ELSE Dir-=1

Delay är pausfunktionen som har samma TF Random < 0-ll THEN Dïr'==0 10'-10 X=MOD(X(Ny)+D1r-,8)
syntax som alla de andra motsvarande funk- El-SE T 1060 X(Ny)=X
tionerna, dvs argumentet står inom parentes TF Ranfmm < 0-5 THEN DTf'=='l 1070 !

efter funktionsnamnet. ELSE D1r'==l¥ 1080 .

@...n

N

-BUD

1090 !765
Fungerar det? NY == Old + Dir + 8 ; Ny == Ny MOD 8; 1100 IF X>o AND x<n axe-1
Man kan vara ganska säker på att ett G°l"°XY(lvl)? Wf'Tl3e(DTf'v' 'vøldß 1110 IF X=0 OR Xell Rx=0
program man skrivit in inte fungerar i ' 'fN3"' ')3 1120 IF X>ll AND X<8 Rx=1

första försöket. I själva verket fastnar man Old *= NY? 1130 IF X=2 OR X=6 Kx=0
ett otal gånger redan vid kompileringen. l* fixa RX *) 11110 IF X>2 AND X<6 Kx=1
Det är klok politik att försöka dela upp TF (NY > 0) AND (NY < ll) THEN RX == "13 1150 IF X=7 OR X<2 KX=-1
verket i småbitar som kan testas på något TF (NY = 0) OR (NY = ll) THEN Rx == 05 1160 RETURN 0
sätt steg f'“'r steg. Annars blir det svårt TF (Ny > ll) AND (Ny < 8) THEN Rx *= ll 1170 FNEND

att veta vad som är fel. l* fixa KX *l
Jag är ännu inte så hemma i TP att TF (NY = 2) OR (Ny = 6) THEN KX 2: 03

jag vet om det finns motsvarigheter till TF (NY > 2) AND (NY < 6) THEN KX *= 13 E-erSl<rlft
TRACE-.fUnk1jj0nen, Jag gaknar Qekså möjlig- IF (NY = 7) OR (Ny < 2) THEN KX 3: 'lå FÖI' att fÖl'6l<Omm8. EV SUl"& FECGDSÃOHEF

heten att få variabler utskrivna på skärmen End; Om UPPn°V5rall m m bör lag PaPel<a att
efter prggramavbrgtt, Det är därför de det f8.I'll'1S EFI âfïlkel Om m8.Sl<8.l° l SCleITlIlflC
skrivs med Write-satser under körningens l* nUVL1C1pr'ogr~am*) Åmerieanl mölllgen n°Vember' eller OktOber-
gång_ BEGIN numret 1987 (som givetvis gjort sig osynligt

Om man bara skriver basic-översättningar Rad*=l0ï (* Startvarden *) nU nar lag letar efter delll- Daria Under
i Pascal har man säkert svårt att uppskatta K°1*=2O3 al/delnlgen C°mPUfer ReCreafl0n$ - fannS
finessen med att byta programspråk. Det T*=05 en ganska Utförlig dl5l<US5l0n Om maskar,
är först när man tränger djupare som man MaXmaSk*=lO 3 Sem lag Vlsserllgen laster men Sem lag
inser vilka stora möjligheter i Pascal som D11"*=03 inte lande Pa- Det handlar Om att kunna
basic helt är Utan, Om detta bgrde Vi Oldazu; Fita Små. Clfklaf en gI'aflSl( Skärm. FÖFSÉ

kunna få en eller annan artikel från dem Ny:=Ll5 Senare kem lag Underfnnd med att detta
som vet. Annars får vi ge oss till tåls till a 'fydllgen ar mölllgl med Gwßasle een Bas-lea;
dess jag Själv hunnit så långt (Det lär Clrscr; det skulle alltså vara möjligt att i en PC
d,-öja_) » använda det programförslag som gavs. Den

WHILE true DO BEGIN saken har jag inte prövat.
r-'inter och finesser? T==(T MOD MaXmaSl<); Vidare upptäckte jag, medan jag flitigt
50m synes har jag nejt skalet be,-I ajja G0l'»0XY(1,2'4); Wr'ïl=e('T ',Tr' slog i min Pascal-lärobok, att Ingmar Ols-
ansatser till finter och finesser i Pascal- Rad ',Rad,' Kol ',Kol,' '); son 0Cl<Så har ell Par eXemPel Om en maSl<l
Va,-1anten_ Det bar jebbjgt nog ändå_ Men Tf=T+l$ Men _vem__vill låta DSG förstöra ett redan
faifef ar ju friff för det egna förefagandef. T111Sl<°tt; Påbariat Hafa? Jag blundade Och sick vidare-
Kanske kan man rent av få fram ännu Rad==§R<'=1d+RX+22) MOD 22; Jag kan alltså lugnt säga att alla rutiner
fler finesser med möjligheterna i Pascal? K°l:=(K°l+KX+78) MOD 78; l-Pr0grameXemPlen nar ar mlna egna Pa'

G0l30X3!(K0l,Rad)$ fund och att varje likhet med DSGs produk-
<l38l+> Writ,e(Chr=(HuVUd)); ter är rena tillfälligheter som beror på
gven Wickberg G0t0XY(K(.T.),R(-T-U; 'den inneboende illvilliga naturen hos alla

W1"íl2e(ChP(SVaf1S)); programspråk (väl bekant för varje hackare
R(-T-)==Rad; l* minne blïlfande med erfarenhet).

svans *)
K(.T.):=Ko1; <1384>

' DELAY ( Paus ) ; Sven Wickberg
END ;
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O
kopieringsskydd

Kopieringsskydd i om att det överhuvud taget existerade något datoriseringen av sitt lilla företag. Han

Det är alltid intressant att studera hur sådant som programskydd. Några kammar- köpte en ABC80 med tillhörande program

attityder utvecklas och förändras genom siella program hade jag ju aldrig råd att för de vanliga företagSrUtinerna från en

åren. En fråga som ibland blivit häftigt köpa, så hur sådana kunde tänkas se ut leverantör Sörn betral<tadeS Sörn "en av de

debatterad, och där den allmänna opinionen och fungera visste jag inget om. Dåtidens störa, seriösa Pr0gran1UtVeCl<larna för
nästan har gjort en helomvändning på bara priser på programvara måste omräknat till ABCöÛ"- Prögrammen Var l<°Pieringssl<Yd'
något år, är den om kopieringsskydd på dagens penningvärde te sig fullständigt hut- dade, natUriigtVis, den sem brukligt På den
datorprogramvara. lösa, speciellt om man jämför med vad tiden, inte särskilt Valddkumenterade- Det

Jag bläddrar förstrött i en amerikansk man får för samma pengar idag. Men man var uppenbart att min hjälp med installa-
datortidning från 1984 och finner en artikel ska kanske inte klaga. Upplagorna var oer- tiönen Skulle ta mer tid i anspråk än jag

om det "nya, revolutionerande kopierings- hört mycket mindre då, och utvecklings- från början hade tänkt. Min första åtgärd

skyddet ProLok" från Vault Corporation. kostnaderna måste följaktligen bäras av en var att knäcka kopieringsskyddet, så att
Detta skydd "lovar att bli en stor teknisk smalare publik. jag kunde ta en programkopia med mig,

landvinning" och det "kommer att omöjlig- Vid det här laget var det dags för ABC- 0Ch arbeta hemma i lugn 0Ch r0 vid min
göra all piratkopiering" hette det då. I klubben att bildas. Äntligen en användar- egen dat0r- Allt flöt enligt Planerna, den

dag betraktar man allmänt kopieringsskydd- förening! Men programleverantörerna trodde några veCl<0r Senare kunde Lasse arbeta
som det största steget bakåt i hela dator- tydligen att här skulle det "bytas" program- Vidare för egen maSl<in- Endast vid ett Par

branchens utveckling, och Vault Corporation vara olagligt till höger och vänster. Häpet tillfällen de följande månaderna behövde

har den senaste tiden varit mer eller mindre läste jag följande rader av Odd Rolander i lag rYCl<a Ut 0Ch ge "första hiälPen" nar

konkursmässigt. C det allra första ABC-bladet: ”Ord” och inga han hade rnindre Prdblern-
visor kommer det att bli om ABC-klubben Nästan tre ar förfiöt den lag nade sånär

All vår början bliver svår aktivt medverkar till att främja den olus- glömt bort hela historien när Lasse ringde:

Redan från början var nästan alla kommer- tiga sport som kallas för *** PROGRAM- - "Vi får inte igång vårt bokföringspro-

siella program till ABC8O kopieringsskyd- KNÄCKNING ***. Så lyder red:s något fria gram"~ En snabb köntröii Pa Plats Visade

dade. Märkligt nog, skulle man kanske kunna översättning av ilskna skrivelser sam kam- att programdisketten inte gick att läsa.

säga, för persondatorrevolutionen hade då, mit klubben tillhanda den senaste tiden." Den var helt enkelt uppsliten. Men extra-
vintern 1978-79, långt ifrån tagit fart på Vidare: "Klubbens interimsstyrelse beslöt disketten då? Det fanns ingenl Prögramleve-
allvar, och de grundläggande förutsättning- att för sin del i klubbtidningen inte göra rantören hade, hur Otröligt det än kan tYC-

arna för piratkopiering saknades helt. Men några intrång i den upphovsrättsliga lagstift- kas, Plaeerat "baCl<UP-l<°Pian" Pa baksidan
det är tydligt att någon i konstruktions- ningen genom att publicera hur man knäcker av Originaldisketten- Ûm Prögrarnfnet sl'-ltade

ledet måste haft visioner av kontorsland- program." att fungera var meningen att man skulle

skap med ABCSO i långa rader, en dator vända på disketten och använda andra sidan!

på var mans och kvinnas skrivbord, eftersom Oförstörbara disketter och andra sagor Det behöver väl knappast påpekas för ABC-

programvara (i PROMmet på kontrollerkor- Jag tror att det var vid den här tiden bladets aierta lasare,°att bada siddrna På

tet) för kopieringsskydd faktiskt finns in- som det första smågnällandet från användar- disketten Var Utslitna, den att det inte gick
byggd redan från fabriken i ABC-datorernas na började höras. En viss datormognad börja- att köra På baksidans Prögram heller- Vad

diskettstationer. de skönjas, och man insåg så smått att de göra? Kontakta programleverantören, natur-

Nå, men hur reagerade användarna på där iderna om säkerhetskopiering hade ett ligtvisl Men den "st0ra, seriösa Pr°gram°
den tiden då?_ Troligen märkte de flesta visst fog för sig. Men de användare som UtVecklaren" hade gått i konkurs för något

inte av kopieringsskydden alls. I slutet av tog mod till sig och kontaktade program- år Sedan, och gick inte att få kontakt

sjuttiotalet var de flesta användarna ovana leverantören fick snabbt lugnande besked: med- Inköp av ett nytt program (från en

vid datorer, och säkerhetskopiering var ett "Nejdå, det är ingen fara. En diskett håller annan leverantör) hade viSSerligen varit en

okänt begrepp. Det var den naturligaste i flera hundra år. Vi har ju varit så oerhört överkörnlig affär, men en n'1anUeil rekönstrdk'
sak i världen att stoppa in originaldisketten generösa att ni har fått TVÅ programdisket- tiön av företagets bokföring för de gångna

och köra på den, och man kände för övrigt ter. Och vi ställer naturligtvis upp och aren, Utan tiligang tili det Prögram med

ingen annan ABC80-ägare, så det fanns byter ut en felaktig diskett omedelbart - Viiket datat registrerats, skulle köstat der'
aldrig någon anledning att ens försöka till- om det omöjliga ändå skulle inträffa." hörda sdmrnör Pengar, drn den ens Varit
verka en piratkopia. Själv satt jag och skrev Själv hade jag haft min ABCXO i ett möjlig- Det Var då lag l<°m Pa att lag

mina egna små amatörmässiga BASIC- par år när en god vän, som vi kan kalla nagdnstans i mina gömmer nade l<Var de

program i min ensamhet, lyckligt ovetande Lasse, hörde av sig och ville ha hjälp med l<0Pi0r sem lag t°g i samband med igangkdr'
ningen. Troligen räddade en "piratkopia"
den gången Lasses företag från konkurs.
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Utveeklingen i världen fristående företag, som med växlande fram- Avslutningsvis
Medan ABC-entusiasterna trampade På i gang, började utVeCkla skYddsPaket Söm de Avslutningsvis skulle jag vilja ge följande
ullstrumporna här hemma hände stora saker kunde tillhandahålla andra PrögramleVeran' tankeställare till alla som köper program-
ute i världen. 1981/82 lanserade IBM sin törer- Företag med enda Verksamhet att vara till PC-datorer:
"PC", en dator som många ansåg var urdålig utVeökla köPieringsskYdd kunde na battre
och föråldrad redan från början. Men för- resultat än tidigare, bade beträffande möt- För det första
åldrad eller inte, så var IBM-etiketten till- Ståndskraft met knaekningsförsök, Oen mini- En diskett som används varje dag håller
räcklig för att maskinen skulle få en rent malt besVar för den legale anVandaren- sällan längre än 2 - 3 år, vad som än
otrolig genomslagskraft på marknaden, och Bland annat Utveeklades metöder så att sägs och skrivs om kvalifn på moderna data-
världen hade fått en "industristandard" för man skulle kunna installera ett Prögram, media. Hårddiskar kan gå sönder, och behöva
hur persondatorer skulle se ut och fungera. inklusiVe köPieringsskYdd, Pa hårddisk ööh bytas. Data kan raderas av misstag. Det
Ganska snart började så gott som alla dator- avinstallera det igen, öm man skulle Villa är därför oacceptabelt med program som
företag att bygga datorer efter IBMs "stan- bYta till en annan maskin- kräver att originaldisketten, eller en "räkne-
dard", och ofantliga belopp satsades på Men grundproblemet kvarstod. Kopierings- verksinstallerad" kopia används under det
programutveckling, skydden var till besvär för alla parter och dagiiga ai-betet_
Frågan om kopieringsskydd fick plötsligt skYdda_de, namnet till tröts, inte möt köPie'
en aktualitet den aldrig hade haft tidigare. ring- ^Ven öm skYdden blev mer 0Cn mer För det ancka
En lavinartad spridning av likadana datorer söfistikerade, medförde sbeöialföretagen i Räkna med att programleverantören kom-
ökar naturligtvis marknaden för program- branehen att kenstruktörerna aV knaekar- mer att gå i konkurs, eller bara upphöra
vara, men också risken för piratkopiering. Prögram bara behöVde lagga ner tid Pa ett med kundstödet av gammal programvara,
Därför var det naturligt att programkonstruk- fatal ölika köPieringsskYdd- Sen giek det efter ett antal år. För att ett programföre-
törerna använde tekniska skydd mot kopie- att köPiera hundratals Prögram Pa mark* tag ska kunna överleva krävs det ständigt
ring av sina alster. Liksom när det gällde naden aV "bara farten"- nya framgångsrika produkter. Få program-
ABC-datorerna hade nog många tidiga an- producenter klarar detta krav under en läng-
vändare inte så väldigt ont av skydden. Början till slutet re tid. En garanti för att en skadad, eller
Hårddiskar var till en början ett okänt Under tiden började nagra Piönlarföretag "avinstallerad" diskett ska kunna skickas in
begrepp, så man använde helt enkelt origi- med en helt nl' affarsidi att märkas Pa för utbyte är inte värd mer än papperet
naldisketterna i dagligt bruk. Enstaka använ- marknaden- Man Sålde Väldekumenterade, den är tryckt på.
dare hade insikt om vikten av säkerhets- ValutVeCklade Prögramtill ett lagt Pris-
kopiering, och i "nattmörkret" satt unga Ûöh Prögrammen Var inte köPieringsskYd- För det tredje
datorentusiaster och oskadliggjorde kopie- dade- Med en attraktiV Prissättning skulle Om ett kopieringsskyddat program förefaller
ringsskydden. det inte längre vara intressant att göra vara det bästa valet vid en upphandling,

piratkopior, och man skulle därmed kunna titta en gang ttiii Det går minst 13 på
Knäekar-programmen avaneerar salja så stora\ volymer att satsningen skulle dussinet av programvara till pc i Varje
Några som knäckte kopieringsskydd gjorde bli lönsam- ldn Visade Sig hålla måttet öCh kategori, så det finns som regel alltid oskyd-
det så framgångsrikt att de lade grunden allt fler leVerantÖrer höPPar Pa tåget, öeh dade alternativ.
till de "knäekarprogram" som än idag är säger farväl för alltid till kopieringsskydden.
storsäljare över hela världen, CopyWrite idag är anVandarna, i alla fall i U 5 A, sa
och CopyllPC_ Oeh ett "krig" hade tagit datormedvetna att "not copy-protected" är <1019>
sin början. Varje månad kom program från ett tungt Vagande försäljningsargument- Anders M Olsson
båda lagren i nya versioner, kepieringsskyd- Storföretagen håller sig med speciella PC-
den gjordes tekniskt mer avancerade för chefer som utvärderar och köper in hård-
att försvåra knäckning, och knäckarprogram- öeh mlukVara, 0Ch" det gar knaPPast att
men anpassades' gentemot de förbättrade lura dessa att köpa in dåliga produkter.
skydden. Här hemma i Sverige har utvecklingen
Användningen av hårddiskar och nätverk gått i en liknande riktning. Det är först
gjorde många användare uppmärksamma på under de senaste två åren som det har
nackdelarna med skyddad programvara. Man bliVit "rumsrent" att öPPet salla knaökar' _. _ .k I
kunde visserligen lagga programmen på sin program till ABC-datorerna (En recension l~eVerantörer aV 1 arti en namngiVna Prö'
hårddisk, men man måste ändå stoppa in a_V FöXYCöPY finns i ABC-bladet nr l, 1937)- dukter
originaldisketten, för kontroll av skyddet. AVen öm den mesta PrögramVaran till PC _

Fördelarna med hårddisken syntes inte så är Oskyddad finns det ett eller ett par C°PYw"te
uppenbara då. Speciellt förargligt var det företag här i Sverige som envisas med att KöPieringsPrögram för skYd a PrögramVara
ju för båda parter, användare och program- bibehållaskydden på egenkonstruerad program- Pa IBM PC- l~Yfter bört 5uPeri~ök tööft'
konstruktörer, att skydden knappast hade vara. Tråkigt nog ställer detta till extra Cfuardl- lf-liminerar behöVet aV nYökeldisk_ett
någon verkan när det gällde att förhindra störa Pröblem för anVandarna, eftersöm vid komma av Vissa pr°gi('jam_fLåndhåHdd1S;<ó
kopiering. Kopiera kunde man ju med lätt- dessa skYdd inte gar att köpiera med hjälp Pris _USD 50 eller kand efsisia ° er
het gel-a med Cepywrite eller Cepyiipg, av Copywi-ite een Cepyiipg Det beror nu inklusive porto overallt 1 varlden.
däremot kunde man inte göra mycket åt inte på att skydden skulle vara "bättre"
de nackdelar som drabbade hårddisk- och eller "Säkrare" än de amerikanska, utan Quaid 5°Ware Ltd
nätverksanvändare. bara på att de amerikanska knäckarna inte 45 Charles Street East

intresserar sig för svenska program med, Third Flöör
Problem, problem och problem sett ur deras synpunkt, minimala upplagor. Töröntö
Nya problem började visa sig i och med Tvärtom, skulle man nog kunna säga att Ontariö Miiy isz
att IBM introducerade en rad nya PC- de svenska skydden är avsevärt sämre än Kanada
modeller. PCJr, 3270 PC och PC/AT var de amerikanska- T ex kan program som
några modeller i det växande sortimentet, installerats på hårddisk inte avinstalleras
Många program visade sig helt enkelt inte igen, utan skivan måste skickas in för ut- CöPYllPC
fungera på de nya modellerna Qi-saken byte. Men det börjar redan dyka upp svenska KöPieringsPrögram för s Y a PrögramVara
var att kopieringsskydden utnyttjade egen- knaökarörögram söm ar sPeCialanPassade påIBM PC' Lyfter b°rt SuperI'°k (S°Guard)'
heter i PCns hårdvara som t ex klockfre- möt de sVenska PC"Prögrammen- Sa Vi får Eilmlnerar _beh°Vet av nyêkåeld1l:šeåå_Vl:dl;)°f'
kvensen, diskettstationernas rotationstid och Val se öm Vi far ett "krig" har hemma, "mg av Vissa pmgrem r r 15 ' "S
speciella egenskaper i kontrollerkretsen. liksöm i störa Världen- Min gissning ar att USD ”'95 t p°rt° nu Sverige USD 8'
Den ständigt växande' modellfleran, både de svenska programtillverkarna snart kapi-
från IBM och tillverkare av kompatibla tulerar och tar bort sina skydd. Det måste Central Pöint 5öftWare
maskiner, gjorde att kostnaderna för att de helt enkelt öm de ska fa salt nagöt 9700 SW Capit°1HWy°'§1
utveckla och underhålla kopieringsskydd steg alls framöVer- Portland' OR 97219
till orimliga proportioner. Resultatet blev U S A
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Utdrag ur MSG-systemet
------------------------------------------------------------------------------------------------ finns det intresse så lägger jag in källkod(Text 4073) Anders Franze'n <5258> (Text 4084) Anders Stålhandske <7203> och körbar kod för lite olika kenflguratienerMøte Arende: TED för kassett Arende: FRÅGA av minnet i A0l3Q5_ Meddela när ern in-
TED kan användas om man bara har kassett- HEJ:Jag körde ett program som man måste tresse finns, lvl_v_n -Jörgen Westman
bandspelare. Som en extra finess får man ta bort rad 10 och 11 för att kunna lista. ..............................................._-
då ännu mer minne att lagra texten i efter- Min fråga är vad det stog på dom raderna. (Text 4097) Anders Johnson <4001>
som alla DOS-buffrar inte tar någon plats! MVH*Anders* Ärende: Snygg utskrift av stora tal?-------------------------------------------------------------------------------------------------_ När ABC80 skriver ut tal större än 99999------------------------------------------- (Text 4074) Anders Franze'n <5258> çfext 11035) 1-ars 1V11C1"lae1 f1081>äC1< <5362> och mindre än -99999, blir utskriften på

(Text 4064) Tom Sjöberg <2401> Ärende: ABC 80 som övervakare Arende: FRÅGA potensform. Har någon ett förslag till basic-
Ärende: FRÅN 16K TILL 32K i ABC-80 Det där låter festligt. Att koppla in en dag antar att det Var TV-Edltern Sem du snutt, som kan " ta hand om saken ", så
Det krävs lite mer än att bara byta ut termometer menar jag. Har för mig att försökte 1l$ta- Om det Var Sa Så Var det att man kan få snygga tabellutskrifter även
minneskapslarna det har med adresseringen det stod beskrivet i boken "Avancerad pro- två rader (10 för C5 11273 Oen ll för C5 utanför nämnda intervall?
av dom att göra. Billigast är att byta gl-ammering på ABC80" hur man kan göra. 100112 dt 9913) ---------------------------------------4---------
kapslar osv, men enklast är att skaffa ett Man skulle ju kunna lagra temperaturupp- Dessa rader m°tsVarar RUN utan n°11sta11' (Text 4098) Björn Dahlberg <4428>
minneskort att sätta i en expansionsenhet giftema och få ut snygga grafer. Eller var- ning aV Varla1>1er» dVs dtaern gör run när Ärende: KERM.BAC ver 1.0
som kopplas på busskontakten (ev i flexskive- för inte styra elvärmen om man har det. du 11starPr°8rammet- Jag får inte parameterprogrammet att funger.
enheten). ------------------------------------------------- 1'10PPaS du fÖrStår /1-M3 Man kan spara inställningarna med SAVE--------------------------------------------- (Text 4075) Jörgen Westman <5074> '“"""""""""““f"'°"'““"""'““""'°" parmpgm och då bildas en fil som man
(Text 4065) Per-Arne Johansson <7231> Ärende: AO-DOS Üext 4088) 1~ars M1Cnae1 d°g1>aC1< <5352> sedan ska starta KERM) med, med de sparade
Ärende: FRÅN l6K TILL 32K i ABC-80 Jag skickade in den omarbetade versionen Arende: FRÅGA inställningarna matas inte in utan den KERMlMikrodatorn nr7 1982 finns en beskrivning på kasset till progred, den var i två ver- nlanav Da tar V1 det sa nar- Rad 10,11 startar med någon slags grundinställning
på utbyggnad till 32k. Det är nog det billig- sioner, en för standard 32k minne och en 1nnena11er de 1<°der s°m n'l°tsVarar RUN varje gång. Kan någon förklara ler ge tips
aste sättet men fodrar lite lödningar. Hojta för 32k minne plus det lediga utrymmet utan att n°11sta11a Var1a1>1er- Den första hur man sk få det att funk (Det var vic3ti lådan så kan jag skicka en kopia. Mvh 7400h - 7800h med ram, i vilket jag la rad (rad 101 ar t111 för den 8am1a ABC311 störningar på linjen idag) /BjörnPÅ] <723],> blbllgtekrutinen så att mer minne kunde ÉheCk$Umm3- 11273 0Ch den andra raden ________________________________________________..----------------------------------------------- utnyttjas för text, OBServera att den är ar fof de nYar e ABC8Ût0rna- Det 13etYder (Text 4099) Jörgen Westman <5074>
(Text 4067) David Areneen <1s3> skriven för ver i.x eiirså Fbczzø, den att "af du Skrlyer l-IST 10 så hittar Basic Ärende. i<iaRrvi.ßAc ver 1.0
Ärende: Headload då drivmotor startar på att den inte tar hänsyn till underbiliotek. t°11<en kdden t°r RUN den Startar Om Pr0- För mej fungerar det alldeles utmärkt, får
Pertec-driverar. Nu finns en tredje version där TED ligger §ra1_nlne_t Utan att n°1sta11a Var1a1>1er Detta du verkligen värden som pokas in från 65408(Det var ett tag sen sist....) från 4000h till 5800h, för system där 8k ar t111 t°r att °rn _du rakat trYe1<a CTR1-'C och uppåt. Du startar väl med det programmet
Jodå, det går alltså att få slut på bankandet ledigt rom är ersatt av ram. Om du vill 1TV"Ed1tr°n (sdm lag antar att Prdgrarnrnet du skapat. M.v.h J.Wpå drive;-ar typ FDZOO -(FD2, FDZD) Qeh kan jag Sklçka in klabbet til] jnlådan, in- heter) Utan att Spafâ texten Så kan ClU .......... ._______________________________________-
FD250 (FD4D, kan även sitta i FD2(D)). klusive källkoden för librutinen, eller om slfrlva UST 10 e11er 15-1' 11 berdende Pa (Text 4100) Jörgen Westman <5074>
Kännetecknande för FD200 är att det bara du inte kan hämta den, kan jag skicka en V111<en Cnedksurnrna du nar- Förstår du nu? Ärende: KERM.BAC ver 1.0
finns *ett* skrivhuvud, FD250 har två (efter- diskett. P.S för den tredje versionen finns Kolla dessutom att det står 0 på addressen
som den är dubbelsidig). även en KERMIT, skicka brev i min inlåda 0551 detta _ar lnte nagdt 11sts1<Ydd, du 65088, det är nämligen flaggan för parametrar.
FD200: om hur du vill ha det. Hälsningar JW k°n'"ner t°rb1 det gendrn att s1<r1Va 1-151' m.v.h J.W
Identifiera byglingarna W1 och W2 på krets- ------------------------------------------------- 12' -'''''''''''''''''''''''''''ff'''''''''''''''''"kortets ovansida. Bygel W2 är kortsluten (Text 4076) Sven Wickberg <133li> Mvh år Hoppas du förstår bättre nu annars (Text 4101) Tomas Wikstrom <1398>
och W1 är öppen. För att headload ska Ärende: AO-DOS och TED får du fråga igen. /LMJ Arende: KERM.BAC ver 1.0
ske då motorn startar (istället för när Jag har nog inte hängt med riktigt och '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''_- Har du 5uPer5marta1d ?1sadana 1a11'nâ$tedrrvern selekreras) ska W2 vara öppen den ver inte vad AO_doS är för når,gof_ Def är (Text 4089) Anders Stålhandske <7203> du -gå Exi innan du startar upp med Para-
W1 vara kortsluten. en handikappad som använder en naken Arende: FRÅQA meterf11en» 1ärde lag mel 'den narda Vagenl-
FD250: ABC80 som kommunikator och irriterar sig JA men Vad ar det 1gent11gen s°rn star Pa /t0maS
Bygel HL är kortsluten och DL är öppen. på att var tredje rad blir avbruten... 1:Éfl__l_ll_fl_É_1]__1_1_°__f1_u[ §fÉ[_§af1__L1_1__QSP__l}__ut_; z_;-----did-2-_--_;----“_5“__'_'_;''''“_:;_"2'8''''''''''"
För att uppnå ovanstående, ska HL öppnas Jag tänkte mig enklaste möjliga lösningen - -- < > eXt lörn a erg < >
och DL kortslutas. med TED inladdad, men kanske är det ännu §š_(:)nt¿::oïe0åÅLÉÃs Michael Josback 5862 Arende:__KERM.BAC ver 1.0
Det hela utförs med en bra (=vass) kniv enklare med ett pluttprogram ungefär som Det är _ Svaret ar JA på båda frågorna. Jag har
(för att öppna den kortslutna bygeln). Se . , .,,,, P kollatatt värdena ligger där innan CHAIN

. _ stil med auelfdj ! !§§dufdshdsld . _. - -upp så att inga kretskortsrester blir kvar ;CHR$(12) Titta f något gammalt ABC_Bfad där finns till KERM.BAC. Men nar jag sedan tittar
och kortsluter på andra ställen... Därefter INPUTLINE AS d t d tikr d tt f 'O på parametrarna me_d kommandot SHDW
löds den andra bygeln, med en bit kabel ;A$; Mevheyfi-A33 ar ar om e a en men så är inställningarna inte andrade!! /Bjorn

°°“ löd*=“"- G°T° UNPUTUNE er* ------------------------------------------------- 5;"",;;;,;;"r;fr"'1;';;;.;'''''1:;:g;''''''''"________________________________________________.- . . < > ext jorn 8 erg <
(Text 4068) Sven Wickberg <1384> Tack i alla fall för upplysningarna. Då vet gsríïdtdåoëlgfšräâofâärcšälksson 5357 Arende: KERM.BAC ver 1._0

Arende: TED föl' kassett 133 Val jag kan hllla hjälpen' Det råkar inte vara så att CP/M-disketterna Ja' 1.ag..har t'°'m' Smastalsl, Magnuml MenJag har en handikappad som tydligen använt ------------------------------------------------- inte har rätt aeknfn sfäfnef for dina d¿sk_ Varfor ar det Pa det Vlset- 1b1and ar det
en "naken" ABC80 som kommunikato Han (Text 4077) Jörgen Westman <5074> eftsfdffoner-; P g lu bra att kunna ga ur 1§ERM1T dch _Éltf°l'a
skriver helt enkelt rakt av till bufferten Ärende: AO-DOS och TED __°__ naådt aV 1<°mman_d°na _1 smartald l°' ffllt
är full och piper till. det var 4071 jag kommenterade, för övrigt (Text 4092) Anders Johnson <¿roof> sedan gå tillbaka igen till KERMIT- /Bldrn
Nu undrar hans 1ärare Om det finns naS°t är ^Û°DÛ5 ett "P1R^T" des sem s1<u11e Ärende, FRÅN l5l< 'l'lj_j__ 32l< i Al5(;_g0 '''''''''''''"I_________________________________ordprogram man kunde använda i stället. vara ABC-DOS kompatibelt, men det visade Den f inlägg 4069 nämnda RAM_dtbyggndds_ 1:1-ext ll10ll1 Jdrgen Westman <507ll>
Jag tänkte föreslå TED, men till det behövs sig att DOSET endast var BASIC kompatibelt beskrivningen finns I Aßcbfadef nr 3 1986 Arendel_ KERlYl_°BAC Ver l'0__
väl diskettstatione? Finns det något annat med ABC-DOS så de programm som anropar Sid 3_ Den liknar f vissa delar beskrivningen danai dlna ln1agg Verkar st0r_da åblandr har
program som klarar sig med kassett? -- DOS direkt fungerar i de flesta fall inte, 1 Mikrodatorn nr 7 1982 vilken är en garan__ du taglt em_°t kermlten fe1frltt -r fungerar
(Känns litet jobbigt att tänka som på äldre plus att vissa av ABC-DOS buffertena ut- feraf felfri beskrfvn¿ng_'Eft Par fm beskr.¿V_ a11t annat __1 den s°rn det s1<a_11» P°1<as det
stenåldern...) nyttjas till att lagra systemvariabler i. I dngar: Utbyggnad nu “K RAM finns be_ 1n naget 1°rut°m_n011°r l minnet, nar du
------------------------------------------------- en av dessa låg TED:s LIB rutin, vilket skrivet 1 en fofjerong 1 Mikrodatorn nr 9_l0 nâg°n annan l*°nstl3 enhet s°m arbetar m°t
(Text 4069) Tomas Wikström <l398> inte var så bra. J.W. 1983 och nr. I f98¿l_ Denna beskrivning fär Pakearean- M-V-n JW
Ärende: '''''''''''''''' "T"'''''''''''''''''''''''''''''"" dock ha ganska många fel var-för man _ ______________________-.-_-__:------------------_Det finns en annan lösning publicerad i (Text 4079) Flemming Baagöe <l98> tala med någon som lyckats innan (TeXt 11105) T0maS W11<Str0m <1393>
vårt eget 'Blad' som fungerar alldeles ut- Arende: CPM TIL ABC80 Sätter fgånd Beskrivning av urbyggnad med Arende: KERM'BAC Ver l'0 _ å :_
märkt och inte är vare sig dyr eller svår Er der nogen blandt medlemmerne, der SK extra ROM finns beskriven f Aßcbfadet Jag nar bara kanstaterat attâlag rn ï<tÉRgM
att utföra om man är skruv-och-lödkunnig. kan hjälpe mig. Jeg har köbt af et medlem nr 3 f985_ är clïäånïg _:_:2ñn__1_:l_%___3 š__:l_'l_gl_
Rekommenderas! /tomas l ABC-klubben et MY-ab CPM 3-0 1<0rt til _________________________________________________ __ _ __ ' . _

_______________________________________________-_ Aßcxo, eg med kortet fuigte 4 disketter H --m <2 5, det ar så l_<1et har fallet har Jag "ne
(text 4070) Björn Dahlberg <442s> r_ne_d cpm-inetâii rfrdgrefnmeâr, me: eiir-_~___u §,¿Tr:°:_ld::°ï_.3rš2l_'°“"a'l °l'“sll° 26 haft Hd/Prlßrrterat att kolla UPP- /tomas
Arende: TE-D för kassett is efter er er ei p , S jeg an i e ~ l: ll så zirgo k_ '''''''''''''''Tj''''''''''''''''''''''''''''''"Ted finns för kese men tar llte tid att komme igang med CPM. Jeg har gentagne lä_gg:_âtš___tahgu__l fgpdalššrdï :ad den dn (Text 4106) Bjorn Dahlberg <4428>

1adda 1n' Både 32k' °Cn 16k'Vers1°ner llnns' gange skrevet lll medlem <xxXX> (hall läser 2*160 k alltså dubbel density. Var kan man Arende: KE.RM.'BAC Ver. l.'O _------------------------------------------------- sikkert også dette indläg) men intet er få tag f erforderliga grejor Mvh Lennart Jag har _st°l'nl_gar På llnlen under daåtldr(TCXI 11-071) Leif W6S1Im3.l'1 <6Û71l>> sket, Jeg håber, at der et medlem, som _:___.__.__._ _: gled dtd1'1š kg?-_113_-dr eft:1'_f1<1t__?2Ã?____1<el'mlÉ_el1
Arende: AO-DOS ~ " ° _ ar sa er em e ri .. anna i
Läste i ett inlägg av Jörgen Westman att ïïrtgrâgï-ïmnmesr.eškilïfpetaârís tliïdmïlgflšš 1A'-r::1td:_Oï:Lg2Af:eFgâlr'3tehus <273l> programmetghar fungerat utmärkt. Men jag
han har skrivit om ted till AO-dos,hur får jeg fremsender nogle ternrne dislrerter-_ j-läl5_ ' _. ska 1<°11a UPP att 1<°_l?_P1a ur srnartalden 1nnant _ d . t d L W Om du bara har en smula tur med natdelen, Jag Sfdrfdr_ /Blom
T_s_l_n__fl_g__í_ e_r:_vf_rsf_l:ï1_í1:__f____: nlllgel <l98> Flemmlng (den brukar räcka till vid en uppdatering i
(Text 4072) Leif weermen <so71r> (text zroso) curt sederiin <iiss> “le :Ulf llffl: lflllllsåklafkelhdeft ldlellktvtâ (Text #107) Björn Dahlberg <1+1+28>
Ärende: ABC 30 S0m ÖVerVa1<are Ärende: Minnesexpansion 64k problem gt: :an evaraotffïf är åfråfodnemdnoskfcdrrd Arende: KERM'BAC Ver l'0_Har byggt in min trotjänare i en bokhylla l-lar en längre tid mislyekats med ombyggnad Sf å det amfa dosgkorfet enom att skära Nu fungerar Parametrarna 1 KERM, efterdär jag har monterat in elkentakter plus frofs alfa" Sagt att oef går som f¿gef_ __š1_f_â__ adšesslednin šyta att ha startat genom att forst gå ur smart-
en strömbrytare för att stänga av härlig- Äntligen hittat felet Äldre maskiner går då där ___ måste __________e___:___ne__ aiden._ Jag provade sedan_ att gå ur TED,
heten! plus ett par fläktar för kylningens ett bygge om dvs med nr på rneder kort föder d DD_kd__te__ àom jag __l_ac_l_dar in _sar_ntSidigt n:_e<_lV_ kerm.
skull- Har aven byggt ett styrsystem- 02 i extension. komplett nr 5510470-02 Du KAN anta ff en ko a det å Seandra rn Jag V1 °rnma ln 1 'narta1 agnuln

- - 8 8 P P ' " d t b tt i< 'v ' -cAi.i.(i63s4) '_K I k d d h d _ igen al' 6 ara 3 S fl 8.
ïråçâuêlndlíd' d b k 55°fr0t:7Fn_å:šg miss yc a es me a e nr Melllcf Yle" Élet blllf alltagllgell så dyrt Då varminitieras smartaid ocn blir användbar

1 s °C a "le ae uPP- . att det overstiger priset på en begagnad som vann f -I-ack för n-äf en_ ABC_kfubbenAd/omvandlare ' = Fl)2D, .. _. g Ü 1 P
Uf-In 1<0l"1I som Vet sklllnaderna ?? eVetU_ellt Anngnsera är det enda seriösa råd jag kanl)A_kei-t kan formedla schema på senaste kortversion. ge_ (Text 4108) (5357)
Modem/ rinter vaxlin med t k d . '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''“ -----------------------------------------------_- -- .

p g ou omman o
_ _rr

kopplade mater inne och ute temperatur. Arende' FRÅN 16K T11~l~ 32_K 1 ^BC'30_ Arende: Kermit, ted for AODOS l.X, 320k bör Väl Skriva of faféf )2 1 "vann rr formProjektet går vidare...... 1 ^BCb1adet nr 2 1935, Sld 43-49, flnns Jag har nu lyckats konvertera KERM, av r fk d D o - f gPS. styrsystemet mycket enkelt att bygga 1)es1<r1Vet ett V1r1<°rt för ^BC'1>1_1ssen(^BC30 ), Anders Franzen så att den fungerar på an- oavsett S or e ' me emma er'om man har ett AO-dos system eller cas:- 1nnena11ande de1s 1' sedVan11ga extra 151< läggningar utrustade med AODOS disksystem,
5system (använder inp och out kommandona RÅM "i de1s Ytter11gare 9K utP1aeerade och eftersom kermit och ted arbetar till-direkt) L:W när °Cn där 1 n'l1nnes1<artan~ sammans så finns motsvarande teddar också,
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_________________________________________________ __-_-_---_-____-----__-___---_-_-_-___..-_--_----- ____--_-____.._---__--_-_....___---..--____..--------- -_____----------.-----__-----_------------_---_
(Text 4110) Jörgen Westman <5074> (Text 4123) Gunnar Faith-Ell <2733> (Text 4137) Sven Wickberg <1384> (Text 4154) David Asztely <2920>
Ärende: Snygg utskrift av stora tal? Arende: Problem i FD4D Ärende: Nästa kassett/diskett Ärende: 64 kB i ABC80?
Här kommer ett litet exempel för positiva Prova om du kan ha fått oxid på kretskorts- Jag vill upplysa om att jag gav en rad Intresse finnes även här ! Var det inte
tal kontakten på driven, annars är det nog exempel på lämpliga program att ta upp: snack för ett tag sedan om den 'Danske

billigast att skaffa en beg utbytesdrive. TEDI, KERM samt några spelprogram, men ABC-klubben' som sålde kompletta utbygg-
50 if a<10**5 then 120 ------------------------------------------------_ fick veta att jag då själv måste samla nadssatser för 250 DKR, samt att klubben
60 e%=int(log10(a)) T (Text 4125) Arne Nordenberg <6563> ihop dem på en skiva och skriva den info skulle samarbeta litegranna ?'? Mvh
70 a$=num$(a/l0**e%) : d%=instr(l%,a$, Ärende: Notis i gammalt nr av Microdatorn som skall följa med ut. -----_------------------------------------_-

'_') ; if d%='0% then 120 Såg där att det skulle komma ett färggrafik- Det är jag också beredd att göra, men jag (Text 4156) Kjell Svensson <53l8>
80 a$=left$(a$,d%-l%)+right$(a$,d%+l%) kort till 80an. Tror att Liber var inblandad hade inte tid att göra det på stubinen, Ärende: 64 kB i ABC80?
90 if len(a$)<=e%+l% then a$=a$+'0' ; i det hela. Någon som vet hur långt detta och det verkade gälla minuter.... Jag har sett en annons i den danska tidningen

goto 90 ' projekt kom? Jag arbetar numera inte särskilt aktivt med men kommer inte ihåg priset på deras ut-
100 ;a$ ------------------------------------------------- ÅBC30 oeh överlåter gärna jobbet åt någon byggnad (troligen stämmer din siffra). Tid-
110 goto 130 (Text 4128) Leif Westman <6074> mera intresserad; dyker ingen sådan upp ningen har vi i klubblokalen och dit kommer
120 ;a Arende: CHAINE I PROGRAM kommer jag att försöka pussla in det hela jag inte förrän på tisdag. Om ingen annan
130 rem HEJ! Undrar varför det står chaine på de närmaste veckorna. kan ge besked så får du vänta till dess.

varje rad när man tex. listar ted. L.W -------------------------------------------- H/Kjell
snutten gör om mantissan till sträng, och - ------------------------------------------------ (Text 4138) Sven WiCl<berg <l384> ------------------------_-__..._..__-__--_-u
tar bort decimalpunkten och fyller ut med (Text 4129) Jörgen Westman <5074> Arende: Nästa kassett/diskett (Text 4157) Tomas Wikström <1398>
nollor. Arende: CHAINE I PROGRAM Skriv brev till mig och tala om vad ni Ärende: 64 kB i ABC80?
m.v.h J.W Egentligen så består varje rad av upp till skulle vilja ha med på en ABC80-"kas ett" Tja, jag kör sedan ett år sedan på en
------------------------------------------------_ 212 byts maskinkod som pokas in dit det så skall jag försöka bevaka att den som sådan..,. Att modifiera kortet är lätt, man
(Text 4111) Jörgen Westman <5074> skall i minnet. I början av varje rad finns gör jobbet får med de grejorna byter kapslar från -de vanliga 4l64:orna
Ärende: Snygg utskrift av stora tal? koden för chain, som gör att listrutinen i De som kör 80 och redan själva har bra till -256:or och gör ett par skrapningarlbyg-
Hur gör du när strängen får följande utseende basicen tror att det är chain, och man program som INTE förut kommit p på kas- lingar på kortet.
l.12345E+56 kan på så vis se raden vid listning. Efter sett uppmanas att på samma sätt i brev Observera att doset "bara" klarar 32OK,
------------------------------------------------- chain koden finns sedan mer kod som lurar till mig tala om vilka dessa intressanta men de övriga ca l80K;na kan kommas at
(Text 4113) Anders Franze'n <5258> basicen så att koden kan pokas in i minnet. program är. genom att man reserverar dem för egna
Ärende: Snygg utskrift av Stora tal? Jag har inte begripigt exakt hur det går -----------------------------------------------_ rutiner. /tomas
ASCII-aritmetiken (t ex ÅDDS som du till, men det funkar. Om man använder (Text 4140) Stefan Persson <1980> -------.-_..................................-_
nämner) klarar endast av tecknen för plus ASS assemblatorn så skapas sådana rader Ärende: Nästa kassett/diskett (Text 4158) Fredrik Sörensson <493O>
och minus samt deeimalpunkt förutom Siff- av maskinkoden. Du kan jämföra listningen Glöm då inte det utmärkta programmet Ärende: KERM.BAC
rorna 0-9. Exponentteeken kan man således av ted, med listningen av ABCV24.bac där MENYM, första programmet där fönster- Jo, jag vill hämta KERM.BAC till ABCVäst,
ej använda- Notera att funktionen NUMS inte listrutinen luras. hantering använts på ABC80. Jag har detta men det går inte meed filtrans. Hur gör
enbart omvandlar talet till en Sträng med - ------------------------------------------------ sedan länge som enda hjälpmedel vid skyff- jag? Och varför maste dKERM ligga i bae
samma utseende som Om man skrivit Ut (Text 4130) Jaan Tombach <4283> lande av filer mellan skivor och upprensning format? Måste man ha TED inne för att
talet med PRINT. Så funkar NUMS på Ärende: Nästa kassett/diskett av gammalt skräp. Som sagt jag har det köra TED?
ABC80 i alla fall, kanske är det annorlunda Om någon är intresserad att hjälpa till med själv sedan länge, men jag tänker på de F.S. Sysop ABCVästMon 031-555 837
på ABCSOX? att producera nästa kassett för ABC80 så nya medlemmar som kanske inte har möjlig- ---------------------------------------
------------------------------------------------- skriv till mig eller progredmötet. het att plocka från Monitorn. Jag uppmanar (Text 4160) Bo Kullmar <1739>
(Text 4115) Kristoffer Eriksson <5357> Annars blir det inga mer 80 program på andra att så här i ABC80:s sista skälvande' /\rende= KERM-BÅC
Ärende: Snygg utskrift av stora tal? kassetternal minut ge Sven Wickberg tips om vad av Jo, du kan hämta binärfiler med filtrans
Jaha, då var det ju inte myeket bevänt ------------------------------------------------- hittils outskickad, bra programvara, som omdu hämtar dem Som heXfiler, dVS GET,l'l-
med ADD$-metoden. Då får man antingen (Text 4131) Anders Franze'n <5258> MÅSTE med på den sista "THE LAST SAD Sedan packar du upp dem med programmet
se till att man fått fram talet ändå från Ärende: CHAINE I PROGRAM MESSAGE FROM AN OLD FRIEND" (snyft).. HEXTOFIL. Jag vet inte varför det ligger
början med strängaritmetik och inte bara Man utnyttjar egentligen en lustighet i kassetten, så att inga av de stora hackarnas i -BÅC men jag antar att det av något
använder den på slutet, eller göra just BASIC-tolkens LIST-rutin. Denna rutin kan genidrag måtte gå oss om intet! VAKNA skäl inte kan ligga i .BAS för annars skulle
som i inlägg 4110- OBS att rutinen 1 4110 översätta .BAC-program (som innehåller koder DU TROGNE ABC80-fan! det ligga i bas-
inte tar hänsyn till negativa exponenter. för alla BASIC-ord, variabler mm) till ett --------------------------------------------------------------------------------------------
det kanske behöver läggas till. för oss läsbart program. Om man byter ut (Text 4141) Stefan Persson l<l980> (Text 4161) Sven Wickberg <1384>
I ABC80O begriper strängaritmetiken även den riktiga koden i ett sådant .BAC-program Ärende: Nästa kassett/diskett Ärende: KERM.BAC
exponenter. mot egna koder så får tolken nippran och Jag beklagar, men det verkar alldeles för Ja, tyvärr måte du ha ted för att kuknna
------------------------------------------------- "spårar ur", den kan fås att hoppa till en komplicerat att från Harlösa, S. Skåne ta köra tedterm (det var väl det du menade)-
(TeXt 4116) Bo MiChaelSSon <9l3> maskinkod som ligger någonstans i minnet. upp den fallna ABC80-progred-manteln, var- Det går oekså bra med TERMIÛÛ - har dU
Ärende: UNI-80 Denna kod kan sedan ta kommandot och för jag avstår detta ansvarsfulla värv. Där- inte endera eller båda dessa på gamla ABC-
ExpABC är väl minnesexpenasionen från placera ut en massa maskinkod i datorns till har jag fått vantarna på en liten läcker kassetter?
16 K till 32 K ? I så fall kan Du behålla RAM. På så vis slipper man en massa' Macintosh Plus, varför det inte torde stå Tekniken att ta hem en BÅC-fil är att
detta extra minne. Datorn får i CP/M-läge POKE i programmet som tar mycket större på länge innan jag faller för frestelsen Skriva tyPe,h filnamn- Då kommer den hem
hela 96 KB minne. Detta är bekvämt att plats! och blir otrogen min ABC80. Suck du flamma som en textfil med koden i heXf0rmat- Man
använda eftersom en del av systemet ligger ------------------------------------------------- hur förföriskt är inte snabbhet och smidig- måste då ha filen HEXTOFIL att förvandla
där och man inte behöver byta disk så (Text 4132) Bert Holgersson <560> het jämfört med trohet, tålmodighet och den fillbaka till .BAC-format. Lltet omständ-
ofta. Jag minns inga detaljer men jag har Ärende; UFDDOS trofasthet och ett grått men stabilt yttre ligt, men det fungerar faktiskt, bara man
extra minne enligt ovan på min ABC 80- Varför över huvud taget böka med ett dos - ------------------------------------------------ undviker att få med en blankrad allra först,
Visserligen är det GeJos extra minne men som du har problem med, om du har ett (Text 4145) Kjell Svensson <5318> vilket är litet knepigt och ibland fordrar
det lär inte SPele någdn r°ll- CP/M Sår som funkar ? Ärende: "DYK" som ej går att resetta. extra konster.
alltså utmärkt på en enligt reglerna install- Jag tror inte att UFDPATCH.NY skulle Jag råkade ut för ett fel i ett assemblerp- Det säkrast är nog att du ber någon kompis
erad minnesexpansion. förändra ngt. av det du beskriver. rogram som var så allvarligt att det inte skicka dig en skiva med alla dessa aktuella
------------------------------------------------- Vad menar du förresten med "1addar in räckte med reset för att få igång maskinen filer på.
(Text 4118) Curt Sederlin <1133> DOSGEN i DRO:". Vilken DOSGEN använder igen. Den envisades med "ERROR 8" =finnS -----------------------------------------------
Ärende: FRÅN l6K TILL 32K i ABC-80 du ? 40/80 track på diskarna ? ej i detta system trots reset. Efter från- (Text 4163) Anders Franze'n <5258>
Utbyggnaden till 64 k fungerar bra under Hälsningar Bert och tillslag av spänningen fungerade maskinen Ärende: KERM.BAC
förutsättning att man tar hänsyn till de ------------------------------------------------- normalt igen. Vad kan ett program åstad- Programmet ligger i .BAC-format därför
fel som räättas under artikelseriens gång (Text 4133) Stefan Persson <l980> komma som reset inte kan återställa? att programmet innehåller specialrader som
SAMT att man bygger om den version av Ärende: Nästa kassett/diskett H/Kjell i sin tur innehåller maskinkod. Sådanahärna
kort som slutar på -2 har försökt bygga VAD?? Av viken anledning blir det inte ------------------------------------------------- (stockholmska) program kan man få ut om
om senaste kortversion Som Slutar på -5 fler 80-program på kassetterna?! Det finns (Text 4146) Mats Bende <6535> man assemblerar med ASS.BAC som, hör
då fungerade det ej, vet tyvärr ej varför. ju flera bra program som ännu inte kommit Ärende: Överföring av program och häpna, också är ett såntdärnt .BAC-pro-
Någet nytt Seneme till VerSi0n -5 eXiSterar den vägen, t ex TEDI och MENYM, för Kan man överföra ett program som är gram!
ej. att ta dom två bästa, på rak arm och i skrivet med assembler och basic och använ- ---------------------------------------------
---------------------------------------~-------- en hast. des på en abc80 till en snabbare dator? (Text 4161:) Kjell Svensson <53l8>
(Text 4120) /\nderS ÃlOl'\nSOn <llÛ0l> ------------------------------------------------- Mats Bende, 0500/30456 Ärende: Danska ABC-klubbens 64-K-utbyggnad
Ärende: Problem i FD4D (Text 4134) Bo Kullmar <1789> ------------------------------------------------- Enligt nr.1 1986 kostar "komplet instruktion
Har en FD4D, i vilken högra driven ( DRl=) Ärende: Nästa kassett/diskett (Text 4148) David Aronson <l83> og komponent-saet for ombygning af ABC80
aldrig stannar. Den snurrar oeh snurrar Av den anledningen att för att det skall Ärende: 64 kB i ABC80? til 54|< RAM" 250 danska kronor. Utbygg-
och snurrar.... DRO: beter sig helt normalt, bli några ABC80 program på kassettenldisk- För länge sedan diskuterades det någonstans narlen finns beskrlven l "AßC-nyt" dee,-35
°Cn det går äVen att läsa 0Ch Skriva med etten måste det finnas någon medlem som i någon tidskrift (eller var?) att det gick och fob__g5_ Man skall uppge om man an-
DRl:, men den stannar som sagt inte. Detta kan göra jobbet! Ett krav är då att veder- att bygga ut ABC80:n till 64 kB internt. vänder g0-teekenskort,
är 8lVefVl5 Ödeläšåande för dlskellïerne Så börande har tillgång till ABC80. Var kan man få veta mer om detta? Finns Adressen till danska AßC-klubben är;
$n'lånlnS°rn °Cll medför lrdllgen °Ck$å att Det faktum att det finns program, gör ty- det möjlighet att få/köpa byggbeskrivning Al3C-klubben
nätaågreâalel bllr Öærhellar efter längre värr inte att dessa kan komma ut så där till detta någonstans? Nordlandsgade 10, 4.th.
tids oavbruten drift- Vet någon var man av sig själv. intresserade kan anmäla sitt /Den gamla ABC80-räven har vaknat igen!/ 2300 Köbenhavn 5
bör börja felsökningen? intresse i brev till mötet progred. (jag har -----------------------------------------------“ Danmark
------------------------------------------------- inte med saken att göra). (Text 4149) Tomas Wikström <l393> h/Kjell
(Text 4121) Stefan Nilsen <6089> ------------------------------------------------- Ärende: 64 kB i ABC80? ----------------------------------------------
Ärende: UFDDOS (Text 4135) Stefan Nilsen <6089> Det fanns i MikroDatorn från nr 9/1983 (Text 4155) Kjell Svensson <5313>
Ska UFDPATCH.NY användas till UFDD05-A55? Ärende: UFDDOS 'och något nummer framåt. Jag rekommen- Ärenrle; Danska ABC_klubbens 6l:K-utbyggnad
IF 5vaI'$='J^' THEN ;'l'lUr Skall man då Jag har inget DOS som funkar! derar dock att istället köpa ett Gejo Ram- Det skulle vara nummer 1 _87 som annonsen
kl-Inna Pafcna l A55 filen UFDDOS? Jag använder den Dosgen som finns i Pro- disk-kort som man "bara trycker ner" i fanns l_ n/Kjell
Jag har nämligen provat UFDDOSET med grambankenitill UFD-dos. CPU-hållaren (+ löder ett Par líåtar) Utan .............................................--
enbart bekYmmer- Min dríVeUPP$ät'fning är= Det ska väl egentligen stå använde eftersom större modifieringsingrepp i ABC80:n. (Text 4165) Anders Johnson <40gl>.
DR0= år ÛRU är ddbbelsldlge mlCr°P°llS jag inte vill försöka sabba mer skivor innan Den gör samma sak plus ger tillgång till Ärende, Extra radfammatning 1 1-EDTERM
drivar. DR2= är en gammal enkelsidig l50l< jag fått tag i ett UFD-dos som tar 830- en trevlig ramdisk, samt kan enkelt byggas Närjag kor mot enVAX_oaror morl1'ED1'E_RM
drive drivar som default. __ ut till 512K !! (ABC80), följs varje skriven rad av en tom-
De är alla k°PPlade till Samma Stendard Mvh Stefan Tyvärr så blir kostnaden något högre vid ,.ad( åtminstone i inlägg lott MAll__system )_

kontrollerkort- ------------------------------------------------- inköpet, men ändå inte alltför avskräckande kan man utan att rota 1 maskinspråk ändra
Med standard abC30-dos fungerar de utmärkt- (Text 4136) Kurt Malm <3065> högt, om man räknar allt smått och gott, -I-ED-I-ERM, så att oonna effekt inte uppstår?
Felet med UFDDOSET inlagt är att jag Ärende: Nästa kassett/diskett som man gärna glömmer. /tomas som jämför-ojso kan nämnas att offoktrn
inte t-ex kan köra DOSGEN- Men lag kan Det vore onekligen synd om sista ABC80 ------------------------------------------------- inte uppstår, när man kör med TERM lf
ladda CMD1NT.5Y$ Utmärkt bra- Jag tror kassetten vore utgiven. Har varit med och (Text 4152) Peter Goldmann <5080> med dofaujtvä,.oon_ Förtydligande, not ver-k¿

att när lag laddar ln DOSGEN 1 ÛRÛ= för- t skrivit en fortsättning på Hjälpare-Lökaren. Ärende: PROMKORT ajjtsà som om TEDTERM lägger till ett
stör den de första spåren i DRl:. Sen stannar Där bland annat Err 29 RETUR utan GOSUB Jag har ett kort från DIAB som heter onödigt ,.adsk¿fto_
det hela. inte är något problem, vid stopp och åter- 3061. På det kortet sitter DOS till ABC80
Jag Vill Vela dm _UFDP^TCl'l-NY kan av- start av program. i en 2732:a Sak samma med drivrutinen
hjälpa dessa felen 0Ch hUr jag i Så fall till Printern. Men nu har jag et 2708:a
ska kunna patcha UFDDOS.ABS med den som innehåller IEC Hur ska jag på enklaste
filen- fi sätt få allt att fungera?
Mvh Stefan
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_ -___-_______--_-..----~.-....__..._.-.---_-_..-- _________-__..--__--_____--__.---________------_--_ ____"'_“"“_-__--_”__-"_"----______“-'__-----"_-"_-- --__-----_-___--_---___--_--._-----------___-_-_--(Text 4167) Anders Franze'n <5258> (Text 4186) Kim Löfqvist <3813> (Text 4204) Anders Johnson <400l> (Text 4227) Anders Johnson <4001>Ärende: Extra radfammatning i TEDTERM Ärende: kerm Arende: Ingen grafik i ABC80 Ärende; Extra radfammatning i TEDTERMDet är snarare så att VAX-datorn tolkar Hvordan begynder man med KERM ???? Glömde tillägga, att man maste Sätta Varle Har provat det angivna receptet. Det fun-de tvâ tecknen CR och LF som samma Jeg tror jeg har gjort det rigtigt men det rad i grafisk med °m man Vill fylla hela gerade bra, dvs jag slipper ifrån de extrasak, dvs radbyte! Enligt ASCII-standard be- fungerer ikke. Det er desvärre lidt dyrt at skärmen med grafik» men det Visste ni Val? tomraderna. I ett fall kvarstår dock entyder CR vagnretur och LF linefeed. Men blive ved her fra Danmark.(Hmmm) Hvis ------------------------------------------------- skillnad gentemot TERM-100 med standard-det är allmänt känt att vissa datorer beter der er nogen der vil hjälpe vil jeg väre (Text 4205) Anders d°hns°n <lfÛÛl> parametrar: När jag skriver " över kanten",sig på det sätt som du beskriver. glad. På forhånd tak. Kim Arendei mölligheter Vid fermatering/lnitin alltså skriver mer än 80 tecken utan attNej, det gar inte på ett enkelt sätt att .............................................-_ ering själv trycka på RETURN, då ser jag enbli av med det där extra radbytet. Naturligt- (Text 4187) Curt Sederlin <l188> l ett DÛSGE-N'Pr°8ram från Metric ( för extra tomrad vid efterföljande läsning medvis kan man alltid Pol<l3-a 1 programmet Ärende: en kß 1 Aßcso? D05 2-2, 1980 ) har man föliande möjligheter TEDTERM, men inte vid läsning med TERM-men då måste man veta var man skall Jovissst säljer danskarna utbyggnadssatsen. till tillägg efter kemmandet "DÛSGEN/"i 100. Detta kan man dock stå ut med,POKE-a. OBS enligt min erfarenhet går endast "gamla nämligen F» N» E °Ch Ü, där F star för tycker jag, så den lilla pokesatsen måste.............................................--._ moderkortet" att bygga om dvs version -2 formatering. Vad gör man med de övriga anses som en väsentlig förbättring!(Text 4168) Anders Franzeln <5z53> EJ version -5 Doek blir endast 32 k till- tilläggen? ~-

» -------------------------------------------------Arende: Extra radfammatning i TEDTERM gängligt vid Basickörning. eller 64 k för -----------------------------------------_-_------- (Text 4228) Anders Franze'n <5253>I programmet TERMl00 kan du välja hur att exvis ladda cpm Mvh Curre ( Text 4298) Kieli 5Venss°n <53i3> Arende= Ärende: ingen grafik i ABC8Ûdu vill ha detl ----~_-------------------------------------------- möjligheter vid formatering/initiering Jag nade lite för bråttom! CHR$(23) igno-_________________________________________-..._____ (Text 4139) David Aronson <183> Man kan t.ex. skriva DOSGEN,FD vilket rer-as inte av tolken så CHR$(23) och(Text 4169) Anders Johnson <400l> Ärende: 64 kB i ABC80? gör att man slipper frågan om enkel eller CHRS(l5l) medför tydligen samma sak. Var-
Arendeß EXtrê radfêmmatning 1 TEDTERM Kan du inte skriva och berätta hur det dubbel densitet. för det står att man skall använda CHR$(l5l)
Ja, svårigheterna med LF slipper man ifrån går till! Kanske i ABC-bladet eller här! F=formattering i alla böcker vet jag intel Jo, kanske kanmed TERMIOO, som jag använder för det Hur går det förresten med extra minnet D=dubbel densitet man tänka sig att man vill kunna placeramesta. Det är när jag sitter hemma ( tillsammas med TKN80? Blir det inte kon- E=enkel densitet CHR$(l3) i bildminnet. Det går normaltutan diskettstation ) och vill sända eller flikt med det "nya" bildminnet? N=?'i'??????????? inte (varför man nu skulle vilja det??) men
spara någon textfil, som jag använder TED- -----------------------------------------------°- l'l/Kieli om man skriver Cl'lR$(l3+l28) så gar detllTERM. (Text 4190) Morgan Lantz <4359> ------------------------------------------------- CHR$(l3) medför att kolumnpositionen noll-- ________________________________________________ Ärende, A5Cg0_program i ABC-Bladet (Text 4209) Arne Hartelius <2731> ställs och skrivs således ej ut på skärmen.(Text 4170) Anders Johnson <Ll00l> Hm jag vill säga så länge jag har kvar Arende: möjligheter vid formateringliniti- Genom ett skriva Cl-iR$(x.,.l2g) kan manÄrende: Metrics centronicskort till Luxor? min ABC80,somj ag fortfarnde har så ering skriva ett värde i bildminnet där 0 <= XJag har ett centronicskort av typ MIO ( A kommer jag att programmera de språk som Finns en halv möjlighet att man kan skicka <= l27_ABC80 - Metrics ) Kan jag använda detta är möjliga att köra på denna dator=Det med ett volymnamn med N-switchen. ________________________________________________-kort tillsammans med Luxorutrustning enl. vill säga förutom basic Pascal °Ch ferth- ------------------------------------------------- (Text 4229) Kristoffer Eriksson <5357>följande : Dessa språk är de som jag har. (Text 4213) Jan Lisspers <l774> Ärende, ingen grafik i Agçgg
1) ABC80 + ABC830 + ABC890 ( inkl det vidare vill jag säga att jag inte har tillgång Arende: Ingen grafik i ABC80 Koden for slut_gräfik Ci_iR$(l35) fungerarav Luxor lev. DOSkortet för ABC80) till Basic2,även om de flesta i dag som Ska kolla det... Hur fungerar grafikmoden inte ett pRiNT,ä om man drar ifran l2g,2) ABC802 + ABC830 + ABC890 har abc80 kanske kör detta eller något - är det så att de tecknen ligger på ASCII sä dä är det io naturligt ett presenteraKan jag över huvud taget använda M1Okortet annat språk. > 127, isåfall kan det (enl en bekant) Vara den andra koden (151) utan att dra ifråntill utrustningarna ovan, och måste jag i Hm annars så är det väldigt sällan jag så att den åttonde biten inte fungerar....?! där ocksä_
så fall göra någon förändring av MIOkortet, programmerar i basic nu för tiden-5a ------------------------------------------------- Drar man 128 från 135 blir det 7, ocheller bör jag se mig om efter något annat jag vet inte om det är så mycket ide att l'_l'ext 4214) Kjell Svensson <53lg> den koden tolkas vid pRlN-i' som pling_i_nög-centronicskort? skriva om basic i bladet detta är det då 1 Arende; ingen grafik i Aßçgg ralaren (kallar BEL i A5Cll_täbellen)_------------------------------------------------- alle fall inte för min del- Det brukar gå bra att använda CHR$(23) i l bildminnet lagras koderna dock som 7(Text 4171) Kjell Svensson <53l8> Med vänliga hälsningar fråm Moje stället för CHR$(15l) som start grafik. och 23, med l23..bitten borttagen. Den bittenArende: Metrics centronicskort till Luxor? ------------------------------------------------- H/Kieli används ju i stället för att sätta blink påOm jag inte tar fel så är MIOkortet avsett (Text 4194) Peter Thärning <3707> ------------------------------------------------- tecknen,att stoppas in i en FD2:a, i så fall passar Ärende: 64 kB i ABC80? ('_l'eXt 4213) Anders Johnson <400l> Det är inte alls onaturligt ett göra eninte kortet i en ABC890. Stiftplaceringen Det blir aldrig någon konflikt mellan bild- Arende: Ingen grafik i ABC80 viss översättning rnellen koden men använder
på kortet är helt annorlunda. H/Kjell minne och ramminne, de har ju olika adresser. Att testa chr (23) som start grafik går vid l:>RlN-l- eller rnorsverende och den som- ------------------------------------------------ I samband med ombyggnaden byter man bra i TED eller annu hellre TEÜl- l det används i bildminnet. Man har nämligen(Text 4172) Fredrik Sörensson <4930> ett prom som fixar detta, det är inte samma senare programmet kan man nämligen ut- lite olika krav nä desse koder_Ärende: Kermit.... prom till en abc40 som till en abc80. nYttla mölligheten att anVända Vänstermar' Den man PRINT;ar brukar helt enkelt varaJag har hämtat Kermit härifrån och (nästan) Med "byggsats"-prommet kunde man flytta ginäl- Men gör då fÖrSt ett CTRL-W ( ASCII, så datorn skriver med en standai-di-fattat hur det fungerar. Bara det att jag runt bildminnet lite, bland annat till de start grafik ) på första position på raden. serad kod_ Den när reserverat vissa koder
kan inte hämta filer. Jag skriver "Kermit,s högsta adresserna i minnet, alternativt plocka sedan kan man sätta vänstermarginal på (0_3l) for srvrändernäl, bl ä redbvte (CR,Kerm.Txt" och går över i "Kermitläge", bort det helt. andra Pesitien Pa radenideh sliPPer därigendm LF), pling (BEL), bakåtstegning (BS). Degör Receive och så får kag fram "Waiting...." ------------------------------------------------- risken att skriVa ÖVer CTRL-W med någ0t tecknen skrivs inte in i bildminnet, utanoch så vidare. Men när han kommer till (Text 4197) Bert Holgersson <560> annat- Genom att kopiera raden i godtyckligt srvr ver övriga tecken skrivs in_"Kerm.Txt Bad 0....." så säger Kermit Ärende: Kermit och UFDDOS.OLD antal, får man så mYCket 8rafik'area man I bildminnet har man däremot inte det"Option Not Part Of This Configuration" Jodå, det var som jag misstänkte. KERM Önskar- Sem slut grafik anVänder man styrbehovet, (inte med en normalt konstru-och går ur Kermit och gör tangentbordet och DOS krockar i POKE arean. Du kommer CTRL-R erad bildgenerator i alla fall) och ingetsådär "segt" som det kan bli. Jag har en ifrån problemet om du fixar doset med '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''“ standardbehov. Där kan man utnyttja allaAßcsota med Databise s. vad skall jag UFDPATCH.NY, var ddek oss pa DR off- (Text 4219) Eskil Dalenius <2977> koder till tecken som verkligen syns, särskiltgöra och vilka ev. fel gör jag??? seten. Den bör du sätta till 8" offset. ( Arende: DIM räcker intel då 0-31, och utnyttja somliga bittar försysdp Aßcvastlvldn ozl-555 837 se filen ul=pPATcH.Nv för detaljer ) Jag kör en samma! s0=a med 32 kn °°h att styra reeknens återgivning på skärmen_______________________________________________-- Har do problem med att bränna nytt PRQM, FD2 (checksumma 11273). Jag vill sortera (l5link)_
(Text 4175) Anders Franze'n <5258> så kan jag kanske hjälpa till med det. Hör ett st°rt antal strestrangar (ke_YW0rd_s)» tetalt Så i slutänden kan det hända att man fårÄrende l<ermit.... av dig i så fall. lvlvn BER mellan 10_00 och 2000 sf, vilka ligger nå olika kdder för speeialteeken vid PRlNT=ningAntar att du anvander l<ERM.ßAc. vad ------------------------------------------------- fil På Skiva-_s°rferinsSl>resrammet__ar lll den l bildminnet.använder du för paritet osv? Intressant (Text 4198) Fredrik Sörensson <4930> litet» men minnet flflls nar Jag _f°r$_t_>ker Varför man nu i det här fallet valt tvåproblem! Det fins förresten inga problem, Ärende; Kermit och UFDD05_()]_D dimensionera tillräckligt. _Med stranglängd koder > lzg, och inte tvä oanvända koder
bara utmaningar. UFDPATCH.NY, är det nått program som =25 kan Jag max få index Cirka 36d_(ben°Vde < 32, kan man fråga sig. Men i riktigDataDisk 8, vad är det? Har du något finns i basen? Nej, det behövs väll inte. alltså det dllhblal-_Kan negen fereslå ett ASCII är koderna < 32 trots allt upptagna,speciellt pos som skiljer fran Aßc-das? Far en hårddisk från Aßcstdekndlm (tackar satt att meka minnet far variablerna?? även om alla inte används pa just den här------------------------------------------------- ödmjukast) och då behöver jag inte den Om inte» finns annat trlek att sdrtera denna maskinen (ett ganska svagt argument dock).(Text H39) 5Ven Wiekherg <l33ll> drivern mer. Men tack i alla fall. Den nye stera °rdmängd??? De koder som har valts stämmer medArende: ABC8Û'Pr0gr3-in i ABC-Bladet ägaren till drlvern kanske vill ha det nya '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''“ Vldeotex, varifrån deras funktion också ärFinns det fertfarande någet intresse för prommet, men i så fall får den ta kontakt (Text 4229) Ar_ne Hartelius <273l> hämtad, och de har gått bra att bygga utPr°8rameXemPeliABC3Û'basiCiABC-Bladet? med dej. Arende: DIM facket lntel till att inkludera färg och andra finesserEller är alla så införstådda med hasiC2 att Sysop ABCVästMon Om det är QUlCks°l°t du använder så kanske på ABC800-serien, med bibehållen likhetdet går lika bra att skriva i det? _.............................................._- det kan vara ide att studera paragraf 2-3 till vldeotex, så nagot slags förutseendeDet vore intressant att veta om det finns (Text 4199) Tomas Wikström <1 39g> i manualen tryckt i Bladet §1 '86 sid 26. verkar ne varit inblandat
några kvar sem "bara" har och kan ABC80. Ärende; 5l2l< Gejo ramdisk ------------------------------------------------- _ ------------------------------------------------------------------------------------------------_ goda, i man av tid kan jag skriva en del (Text 4221) Anders Franze'n <5258> (Text 4230) kort Malm <3o55>
(Text 4182) Anders Franze'n <5258> nardvardartiklar till bladet. pe skulle också P-ren<le= Extra radfammatnins i TEDTERM Ärende: ingen grafik i Al-:lcsoÄrende: ABC80-program i ABC-Bladet kunna presenteras i bygg-själv-form då jag Pr°Va med att lägga in följande BA5lC_:"$ats Varför kod 23 start grafik och 3 (tre) slutVilket språk man skriver i är ointressant med hjälp av en ABC-CAD skulle kunna i Pregrammet TEDTERM Preeis innan grafikär så bra. Är för att man kan använda-egentligen, själva tekniken är roligare att göra layouter till kretskort osv. Cl"lAlN'satsen s°m gör Cl"lAlN "TE-D"= dem direkt i strängar rem o data-satser.titta på. Roligt att vidga sina vyer med Vad gäller 512K Gejo är den ombyggnaden POKE 5069_l3,239 Prova HLP finns på kasett 22 (monitorn)enkla programsnuttar i andra språk! Eftersom av lättgjord natur, under förutsättning att . Man kan aVen starta UPP både TED °Cn Skriv ctrl-g så uppstår alla ABC'ns grafiskaABC80-freak är så duktiga så kan det med kan löda loss de befintliga minneskapslarna TEDTERM» h°PPa till BASIC med Val "O" teeken,med start-slut 23 o 3 i början pålätthet förstå andra språk!!! utan att skada kortets folie. Kostnade blir På menYn i__TED» skriVa PÛKE-'satsen °Cn varje rad.' '''''''''''''''''''"_"''''''''''''''''''''''''“ i princip bara kostnaden för minneskapslar sedan åter_Vanda__ med "RUN TED="- Kanske Skriv ex. 5 rem gå sedan med markörstyrninggem 4184) Sven Wickberg (1381» (l6*lll256) samt ev. hållare. /tomas den lllla fixen l°$el' Pr°blen"'et? (ctrl-w,a,s,z) och hämta starttecken (medA d , Agggg ABC Bl d t ____________ _. . ..'en e "P'°3'afn l _ ' a .e __ -----------------------------------------------------------------“l'''''''''''''''''" hogerpll)- Tryck ctrl-u, testa SMÅ bokstavenJag hade mg inte tankt mig skriva mr (Text 4202) Jan Lisspers <l774> (lekt 4222) Anders Franzen <5258> hämta slut-grafik tecken och nu kan manfreaks ' de klarat ndg _ändå' Tldlgare Ärende: Ingen grafik i ABC80 Arende: ingen grafik i Ancgd skriva gemener igen.fanns ett antal blâbar som inte begrep sä En mig närstående Person ner-_ nvvs köpt Det kan kanske vara kul att veta att när Nackdelen är ett men inte ken lägre pro-
n"'YhCket °m Vad _ïm_ fanns dílndel' dnuvenh en begagnad ABC80 (på min inrådan!?)...sen man skrlVerBll:lStIlêlT l(l:<l'lR$šl5lål BAl5lC grammet i ascii-form (.BAS)oc gärna tog ti sig grun aggan e oc ~ d det - ett det var fel å den från översätter -to en et är ta et ti _______________________________________________--enkla beskrivningar. Man kanske inte får šêiíêiasl Detslââr inte att skrige grfeiskä 151 AND 127, dvs 23. Det som verkligen (Text 4234) Fredrik Sörensson <4930>
kentakt med dessa Via msål men det Val' l tecken (går alltså inte att ställa i grafisk Plaeeres l bildminnet när man skriver tecknet Ärende: ABCV24.alla fall ett försök från lnln Slda att se mode). När man skriver chr$(l5l) får man "start grafik" är faktiskt» nöt °Cn näpnav Finns det nått sätt (några små enkla POKES)
hur Stdrt det eV Eensvafet kunde bll' bara något tecken på skärmen (kommer Ascll 23l att ändra koden för <STX> i ABCV24 tillDet var ABC80 som en gång inspirerade inet ihåg vilketjmsedan skapas inga grafiska ------------------------------------------------- A5(;ll(4)_ Det är så att mitt modem upp-till blldandet av ABC'klUbben' men det tecken som är tänkt, utan de vanliga. Känner (Text 4223) Anders Franzeln 6258) fattar <STX> som en signal till sig självkanske inte finns anledning att ägna siglåt någon igen "symptomen"-_;

I Ärende; Ingen grafik i ABC80 och skickar inte ut den på linan, och somABC80-basicuom "alla" sysslar med bas1c2 ________________________________________________-, Notera också att pRlN-l~ Cl-lR$(l5l) och alla vet bygger in l=ll_'l'RANs på att näreller kanske annu mer Pascal °Cn C' (Text 4203) Anders Johnson <400l> PRINT CHR$(23) inte ger samšna resultat! det kommer ett <STï(> så skall det skickas'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''“ Ärende: In en rafik i ABC80
1 BASIC-tolken ignorerar CHR (23) medan eller tas emot en fi-ltext ”lll” Bert H°l8erSS°“ <56°> Det kan všl inte vara så att ni nar datorn! cHR$(l5l) översätts till Ascli 23. ii* sysdp Aßcvästlvldn 031-555 837 ***Arende: Kermit Och UFDDOS°Ol-'D ställd i "upper case"? I så fall ger den TED skriver direkt i bildminnet utan att --------°""*'“"""'“"""""'°""'°'"°'°""““Kdlla UPP så att inte KERM” °Cn UFD' bara vanliga skrivtecken. gå via BASIC-tolken så därför kan TED (Text 4236) Lars Michael Jogbäck <5862>

doset inte "krockar"iPOKE arean. ( 65408 -> ). skriva vad TED själv vill. Ärende: ABCV24.
Antagligen ar det det Prehlemet du har- Har inte dit modem något tecken_ som du
Behöver du nesrannare anvisningar, så hör kan skieka före srx tf? Eller skicka två
av dig, så får jag gräva fram gamla noter- STX i rad för få det att fungera.....ingar. Mvh BER ”
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0Ch för att listskydda program: är i textform, så finns det data utanför Ett annat trick kunde vara att mappa in
filerna, nämligen biblioteken, som ändå är RAM över optionsprommet om man låter

OPEN Filenan-.e$ A5 Fll_E l i binärform med 8-bittars-bytes. bli att användai/detsamma, och placera varia-
POSIT §l 2 Så vad man skulle kunna göra är en enhet bellistan där. Variabellistan får då inte
GET §l,B,yte$ (drivrutin) som konverterar alla fildata tilll- vara för stor förstås.
Byte$=CHR$(ASC(Byte$) OR 2) 1 satt status- från 7-bittars-bytes Då kan man bara lagra ----------------.-----
bit för listskydd. textfiler på en skiva via den enheten. Detta (Text 8080) Per-Arne Johansson <723l>
POSIT §l,2 är fullt möjligt att åstadkoma. Varsågod. Ärende: Basregister sabbar sektorer

_............................................_- PUT §l,Byte$ Å andra sidan kanske du kan nöja dig med Jag inr et rigister på baSregiS1Iel' SOFT! kliad-
(Text 8044) Peter Goldmann <5080> CLOSE 1 ett filkomprimeringsprogram, t ex HFM.BAC dar sektorer på- skivan. Vidusäkerhetskopl-
Ärende: kontrollern som finns i programbanken? ering blir kopian OK. Jag kor på 838 med
I ABC bladet 2-86 finns en artikel som Det man gör är att ändra i programstatus- --------------------------------------------~- det snabba kontr0llefl<0rtet- Har n5g°n n°rt
handlar om kontrollern. Det är tydligen så byten som ligger som byte 2 (räknat från lirext 80§.9) Mattias Eri°5°" <6615> °m Pr°i>lem med denna k°ml>~ Det går JUatt det snabba kortet har en del andra 0) i filen. Varje bit betyder följande: Arende: OKA ^RBET5MiNNET rätt f0rt ibland °Cn lag tr°r ett ete ken
styrkoder. I ett kopieringsprogram som jag Bit nr. Bitvikt Kommentar vad finns det för mölligneter att Utöka Vra Pr°l>lemet- 5°m sagt nar någ°n h°rtfiek an en kille gick det bara att använda -------------------------------__......-,_.......__ arbetsminnent På 806 upp till ca 2l<b mer talas om något i dena väsen- Mvh P/Udet mot gamla kortet _ på nya kortet låste àâ8 Ny error hantering anvands än vad som finns vid reset utan några allo- <723l>
det sig.
Det vore intressant med synpunkter.

\.>)4?\I|O'\\|
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HR-grafik används kerande program, .............__?-------------------------------
Program ligger högt i minne . /Mattias P.S Jag behöver bara en eller (Text 8081) Nils Hansson <5l9>
Flyttal finns i COMMON två dosbuffertar med jag har mycket dim- Ärende: Basregister sabbar sektorer

(Text 8045) Bert Holgersson <560> 8 Flytta! är allokerade made variabler så det går kanske inte att Det har hänt oss ibland (2 ggr/år vid
Ärende: kontrollern
Laddar kopieringsprogrammet maskinkod i
controllern? I saa fall, saa aer forutsaett-

OI-'N

I-'I\)-I?

Dubbel precision används använda dbuff. d.s Pp.S Det skall vara en daglig användning) att en sektor från ett
Programmet listskyddat mjukvarulösning då det endast är frågan register hamnat i ett annat reg. Ganska
Programmet är fixat (syntaxkon- om ett program som behöver det utökade lätt att laga om man upptäcker det. Man

.ningarna helt annorlunda i den nya kontrol- troll har genomförts) minnet d.s hämtar motsvarande sektor från backupen.
lern. Startadressen, portar och dylikt. Lad- ------------------------------------------------- identifierar vilken/vilka poster det är 0Cl'ldningssekvensen aer doek densamma, (Fr-aan.. Hoppas att du fått reda på något använd- (Text 8063) Per Fagerkvist <3862> kollar i sina uppdateringsunderlag om den
sett att man kan ladda laengre block i bart- Ärende* Wninenester till /'\BC300 posten ändrats.
den nya eontrollern ) l-laelsningar Bert Mvh Hasse Jag har en rodime 30M Winchester ,men I tidigare versioner av Basregister (och

------------------------------------------------- jag har inget styrkort. Går den kanske att utan snabbt kontrollkort) hände det rätt
(Text 3047) Peter Goldmann <5080> (Text 8053) Bo Kullmar <l789> köra till mitt unidisk kort ? I unidos finns ofta att indexen gick sönder.
Ärende, BAC _ filer Arende: Fördubbla lagringskapaciteten på ju HD.. Eller vilket styrkort skall jag ha ? Mvh Nils Hansson
Hur gör man för att avlägsna error 202? dina fl8XSl<lV0r~ Hjälp en nOViS l MVH Per. -------------------------------------------------
Jag har gjort ett litet program där jag Jo, använd Kristoffers packningsprogram --------------------------------------------- (Text 3032) Per-Arne Johansson <7231>
kan skriva in godtyekliga tal från 0 _ 254 så kan du packa filerna! Kommer inte ihåg (Text 8066) Bengt Alme'n <64l5> Ärende; Basregister sabbar sektorer
på filen i önskad position med posjt och ; vad det heter just nu. Det finns en instruk- Arende: Whinchester till ABC800 vad är senare version då ? Själv har jag
§l,Cl-lR$(l<)_ Men det lönar ju föga om tionsfil också. Den packar som PKARC/ARC Du kan inte anväda ett unidisk kort som 2.4. Mvh PAJ <723l>
man inte vet vad som gor filen list-skyddad_ men tar bara enskilda filer och är inte interface till någon winchester. Till det -------------------------------------------------
Det gäller systemprogram som i äldre upp. riktigt lika effektiv. Det finns både en behövs ett ABC-winchester interface (alt (Text 3083) Nils Hansson <5l9>
lagor var o_skyddade, som val knappast basicvariant och en assemblervariant. Använd Databoard 4107) . Dessutom måste du få Ärende; Basregister sabbar sektorer
kommer att underhållas, men kan förbättras den sneare. tag på prom till interfacet (varje winchester- Jo 2.4 är nog senaste versionen. (P-data
_ exvis anpassas till TANGbord 99, etc, '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-~ typ har en egen Pl'0gl'8.mV6l'a med ViSSa har dock uppdaterat programmet Utan att
_.............................................._- (Text 8054) Peter Goldmann <5080> data, som ligger i prëmmet). Har du något ändra versionsnummer). När jag tänker efter
(Text 8048) Lars Michael Jogbäck <5862> Årendei Listskydd C°ntr°ler'k°rt till Winenen 7 l'lar den stan- var det någ på ABC80 vi hade mest problemÄrende; BAC _ filer Har försökt att använda de tips jag fått: dard snitt mot interfacet ? Frågorna är med för störda index. Men på 800an med
Är programmet ai fraga squeezat som maste Resultat: Om jag tar en egen fil och sätter rätt många men inte ölösliga. Mvh Myabs turbo (eller vad de nu kalade det)
du köra någon form av Unsqueez eller Des- skYddet så får lag errdir 202 °Cn kan el Bengt och 8" drive har vi råkat ut för fÖrStÖrda
queez på det, Om det bara är listskyddat llsta Pl'0gl'amfneIC- Karl Sedan ta lI>0l'1C Skyddet ------------------------------------------------- sektorer (eller snarare en sektør som Varit.
så hänvisar jag till program som sätter/tar igen- (TeXt 3067) Bengt Ålrne'n <64l5> kopia av en annan).porrsadanaiprogrampanken (l=iNl) l_i5'l'5KyD) Men för ABC:s systemprogram och andra Arende: Whinchester till ABC800 Mvh Nils Hansson

Så tyCkS det inte gå - de måste då troligen Glömde att det lättaste är om någon har -------------------------------------------------
(Text 8049) Peter Goldmann <5080> ha använt SQUEEZE - jag har då inte en sådan här winch, så kan du kopiera prom (Text 8084) Sven Wickberg <1384>
Ärende; BAC _ filer lyckats i alla fall och nåpgon UNSQUEEZE + en massa tips. Efterlys i mötet 'annonser'. Ärende: Basregister sabbar sektorerJag har tagit hem den rekommenderade har inte jag tollgång till i vart fall. Mvh Bengt När jag läser din beskrivning av felet slår
filen - men det verkar vara ett ofullständigt -------------------------------------------------------------------------------------------------- det mig att jag stötte på precis detsamma
program. Jag tog hem både LISTSKYD och (Text 3055) Nils l'lanss0n <5l9> (TGXT 3063) 50 Kullmar <l739> iett jobb för SÖ för flera år sedan. DJdag
LSTSKYDD (som bara går till abc80) Efter- Arendei TED,T Arende: Inget blir public domain så där hade lagt upp ett ganska stort kursregister V

som jag kör på en g05;a sa blev det inget Det låser sig i alla lägen, direkt efter RUN utan vidare! ooh råkade gång på gång ut för att infor-Fler tips valkomna_ TED och RUN TED,T både på min 802a Nej, det är tyvärr inget som blir public mationen dubblerades samtidigt som det för-
och 806a. Jag har hämtat det. med K.BAC domain så där utan vidare! Problemet är svann information. Tolkade det som att

(Text 8050) Peter Goldmann <5080> (sem binärfill- att Nokia (fd Luxor) inte själv äger några ett spår skrev över ett annat spår.Ärende; Fördubbla lagringskapaciteten på Version 3.1 av TED har jag inte haft några program utan skall det bli något så måste Sös servieebolag ville snacka bort sakendina flexskivoi-_ problem med. någon medlem (och det behöver inte vara med okunskap om Basregister) osv, men så
Jag u ptäckte att man kan lagra en byte "----------------------------------------------~- någen i Styrelsenl) ta kontakt med den hände det en gång när de var där och
= chrš(0) - chr$(254) i varje position på (Text 8056) Lars Michael Jogbäck <5862> som har rätten till programmet och be att skulle kolla grejforna, och då sa de attdisken, Det är kanske inget nytt för manga_ Arende: Listskydd klubben får rättighet att distribuera pro- det måste vara fdhârdvarufel och bytte ut
Men min fråga blir: Det ligger någdn fdrm aV DE-SQUEEZ i grammet! skivspelaren. Sedan var det lugnt.
Skulle man inte med en algoritm kunna Prdgrambanken- l l>ll>li0tel<et ÅBC300//'\5lVl Vad gäller Pascall800 Så är det DIAB som -------------------------------------------------
spara all text på halva utrymmet? Antag tr°r lag-, Sitter på det och når någon på DIAB ger (Text 8085) Peter Goldmann <5080>
att allt vore lagrat i text eller .BAS format MVn /l-M3 klartecken så är det ok. Ärende: Hjälp -806 har säckat
- då skulle man ju få plats med minst två ------------------------------------------------- OBSERVÅRÅ d0Ck att det tar tid att trycka 806:an är ej stendöd, men den går ej attBYTE, per position _ d v s över 500 (Text 8057) Kristoffer Eriksson <5357> manualer och det behövs t ex till Pascall800 resetta så att promten syns på skärmen.tecken per sektor, Går det? Nackdelen är Arende: BAC - filer om det inte redan finns sådana som är Istället så ser man markören scrolla nedifrånatt man ej kan lagra i _13/(C format pa Som <5862> redan berättat, så finns det färiga. Därför kan och bör programmen och upp diagonalt på skärmen från nederkantskivan _ men för arkivändamal kanske det minst två orsaker till error 202: inte distribueras eller ANNONSERAS förrän till v. övre kant.
spelar mindre roll -dessutom vet man ju l) Vanligt listskYdd, s°m kan åStadl<0rnfnaS den är klar- Tips emotses. Har dragit ur kontroller kortatt det går attbearbeta programmen med På några Olika Sätt ------------------------------------------------- och provat med nättillslag utan tangentbord.
editor/ordbehandlare vilket ju inte går i 2) 5<lUe2ning aV Prdgram (Text 8070) l-arS Gjörling <6325> Men promten dyker ej upp. Hra försökt
de flesta fall i .BAC format. De sYstemPr°gram s°m ger err°r 202 ^rende= Vlde0teX till ÅBC306 att ge out komando för att exvis tända enSäg att man har 200 disketter _ det ar ju (UFD.BAC, SYS.BAC osv) är squezade, inte Isamband med gratisprovningen av videotex lysdiod på ABC99 -bordet ( out 34,16) meninte likgiltigt om man bara behöver hälften bara listskyddade. Då hjälper naturligtvis har jag kört en hel del med VTEX.806 på inget hände.
så många, Dessutom - kör man med lägre inga program som avsedda för fall 1. min 806:a. Allt fungerar helt oklanderligt Har möjlighet att flukta med oscilloskop.densiteter än 640kb så är det väl ännu 5qUeZnlng innebär att radnummer, ":" och då jag bara har termopt inladdat som enda ..............................................._-mer intressant, _ mycket annan onödig "kosmetika" i ett pro- option. Om jag dessutom har optrosh inladdat, (Text 8086) Nils Hammar <434l>

gram avlägsnas, i avsikt att krympa pro- får jag en hel del 'krapp' som du säger på Ärende; Hjälp -806 har säckat
(Text 8051) Hans Holmberg <2838> grammet stdrlekl med biVerkningen att det skärmen- kolla att alla adresbitar från cpu flärpar,
Ärende: Avlägsna kopierskyddet på ord800 Oekså blir Omölligt att lista- l remsatserna till Prdgrammet står att man därefter kan du kolla om rd* wr* iorq*l nat /-\l5C-plad (årgång l937) sa finns det Vad man kan göra åt det är att desqueza inte behöver ha optrosh inladdat. Det borde memrq* flärpai-_ gör alla dessa det kan duutdrag ur msg om just detta_ Men jag kan programmet, varvid dummyradnummer och stå att man inte SKALL ha optrosh/linladdat. kolla CS på ROM, är det någon som inteupplysa om att det är mycket enkel-t_ För- dummy-variabelnamn genereras så det blir Kan det vara detta som orsakar dina besvär flat-par där kan avkodningen ha ballat ur.
resten, hittade just denna tidning. Skyddet listbart igen» men det k0mmer inte att se med Prdgrammeti-7 fortsätt sedan med RAM. CAS* och RAS*.ligger i BASASM.ABS nånstans. Om man ut exakt som originalet- Inget av de bra ------------------------------------------------- där CAS* flärpar bor Ras* finnas, du kangår igenom inladdningsrutinerna för 5/\5A5M _desqueze-program som finns, finns i program- (Text 80?_7) Kristoffer Eriksson <5357> dock prova att byta onu lorst_ Det händer
så ska man hitta nåt call som hoppar till banken- Någdt "amatörförsök" finns d°Ck- Årendei OKA ARBETSMINNE-T väl något om du håller in RESET. , d.v.s
det Sist inlästa blOCket. Där på byte 117 ------------------------------------------------- Det går att Ornfördela minne från d°5_l3l-l” Cu-sorn slutar att fara som en skållad överligger ett villkorligt relativt hopp som man (Text 8058) Kristoffer Eriksson <5357> ertarna till arbetsminnet genom_att andra skärmon_ Annars är det vldeokorte som
ska andra till ett vanligt relativt hopp_ Arende: Fördubbla lagringskapaciteten på vissa pekare, som demonstreras 1 prošram- huserar med tolat_ kolla dessutom att reset
Men observera att detta bloçk är koda-t, (lina. fleXSl(iVOl'. met MERMlNNE.BÅS S0m lagTilNl.. DÅ_n. på cpu går låg då du rt-trycker in reset-
ooh jag har för mig att det bara var Riktigt så enkelt är det inte... Jag garanterar inte att det fungerar till knannan_ känn na kretsarna med fingrarna
xor:at med låga adressdelen. Taldmrådet för en i>Yte är 0 - 255, inte l00%- Egentligen b°rde det göras i eUt°' är någon så varm att du inte kan hållaMvh Hasse 254. starten, men det orkade jag inte. Då beh- kvar fingret på denna kan du högst sannolikt
------------------------------------------------_ L-agI'lgSUtI'yIT1l'1'iet föl' En byte bestäms av ÖVCI' man bara ändra de Pekafe 5Ûm berör pensioner-a denna_ m.V_h nh
(Text 8052) Hans Holmberg <2838> antalet bits (eller "bittar") i byten, inte dosbuffertarna. Gör man det Senare Som i ..............................................._-
Ärende: BAC - filer ~ av dess talområde. Antalet bittar som krävs MERWNNE, blir man tl/lingen att ändra (Text 8088) Gunnar Faith-Ell <2733>Bara ett påpekande: när du använder PUT för att lagra tal från 0 - 255 är 8. Antalet en maSSa: andra data s0m sätts UPP efter Ärende; Hjälp -806 har säckat§f,x ska du också använda GET §f,x$ vid som krävs för tal från 0 - 127 är 7. En att DOS:et initierats, och som man då Har du 555 cpu sa prova med att byta
läsning och PUT §f,x$ vid skrivning. nalVering aV tal°mrådet minskar antalet måste Cnansa På ser Ut s°m man Väntar den. SGS tycks ha vissa problem med sinaFör att ta bort listskydd på osquezzade bittar med E-Ni på en hel Sel<t0r Vinner du sig- ldetsar. Vidare har Luxor alltid varit kändaprogram för ABC80x:

e då 35 l>YteS, inte 255- På en hel 640k-disk lVla$kink°d för ai-ltdstarten kan läggas direkt för att alltid använda sämsta möjliga soklar90kB. i BASICINI.SYS eller t ex i en ABS-fil tlll sina lC_kratsar_ provar att trycka na
OPEN Filname$ AS FILE I Alla data På en disk är iU n0rmalt inte i s°m laddas al/ ^DDOPT~^B5° alla kretsar som sitter i soklar och se omPOSIT 51,2 \textform, vilket förklarar varför man inte Man kan inte göra sig aV med alla d°sbUff° det fungerar. Jag kan nämna att jag har
GET §l,5Yte$ redan från börlan nöjt sig med 7'l>lttarS- .ertar °rn man ska kunna använda DOS:et två Luxorkontrollers av långa modellen och
BYte$=Cl'lR$(Å5C(5Yte$) ÅND 253) l Maska l>Ytes- Ûen att na °lika bYtest°rlel< l Olika efteråt: så 2 kB kemrner men inte "PP på en av dem har jag bytt tre styckenbort statusbit för listskydd. slags filer, Skulle göra att maSSOr av befint- till- 40-pinnars IC-hållare för att få den attPOSIT §l,2 liga program skulle bli oanvändbara. Och fungera,PUT §1,Byte$ även om alla data inuti filer på en disk

__ __-_--_-q-_--_--_----_-----_--_--_--.---_--_---_

_ _ __-_-_---_--__---_-------___---_-_---_--------_
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Jag menar hur sker inmatningen och accep- fabriksformaterar. Motsvar ej PC:ens DOS VTKÄRNA är synnerligen snabb på sjalva(Text 8091) Fredrik Sörensson <ll930> terandet av komandon till datorn. När FORMAT utan de speciella program för råmottagningen för att vara skriven i Basic,Arende: UFD jag skriver ;chr$(7) då tolkas ju dessa tecken hård formatering som finns till PC. tack vare en liten strategiskt placeradKan nån hjälpa mig med UFDn? Jag skall och exekveras - vilka videokretsar måste Programmen kommer från Nokia, Linköping, maskinkodssnutt. Tolkning av escapekoderöppna ett ufd (ufd nr 38). Jag gör poke vara intakta för att just detta skall fungera men ni för använda dem på egen risk och tar lite mer "normal" tid.65527,38,swap(38),8 på en ABC802;a med - även om jag 'skriver i blindo' d v s att inte ringa Nokia och fråga. Det var villkoret Det finns tangenter för att sända BREAK,ABC832:a disk (ufd ver 6.2 eller 6,3) men jag har kopplat ur det mesta av videon i för att jag kunde lägga ut dem. göra ett avbrott på DTR-signalen och brytafår bara Err 131 (Index utanför tillåtet övrigt? l övrigt så tycker jag att Nils kommentar sig ur sändning stoppad av XOFF.område. Vad gör jag för fel? Min tanke är att om jag bara kan få datorn i inlägg 8107 verkar vettig. ~ Om någon undrar över bästa sätt att läggaFredrik Sörensson att tolka kommandon från tangentbordet ------------------------------------------------_ till någon finess, så är det tillåtet att------------------------_---___-__--------_ och utföra dessa så borde jag sedan kunna (Text 8110) Arne Lager <5798> fråga,

(Text 8092) Kristoffer Eriksson <5357> ringa in felet. Ärende: Meny0 ----------S---------------------------------------Ärende: UFD I Måste dessa 61+ bitars RAM vara intakta? Det här är en kommentar till B. Kullmars (Text 8117) Håkan Wallenthin <523l>Varför POKE:ar du över huvud taget? lVlåSte Pl-Å - kretsarna Vara det? text oekså. Ärende: 800 -> 806Går tillett UFD gör man med ,pi-ogremmet Jag skulle gärna vilja höra chr$(7) - pipet Nej! Det är som jag skrivit tidigare biblio- Jag har satt dit ett 806 videokort på enUFD eller kommandot CD som man kan eller se out 341,16 tända lysdioden på teksinformationen som förmodlige har rad- 800:as cpukort av variant -01. Vissa modi-ladda in med programmet CD som finns ABC 99=an - då funkar ju själva datorn erats. Så jävla dum är jag inte att jag fieringar måste då göras. Enl. vad jag funnithär i programbanken. och ROM - då kan man gå vidare sedan. inte kollar sladdarna. - ut är det PICE-2 som skall dragas, ädringPOKE:ar man måste man veta Ul'-'Dgets ------------------------------------------------- Apropå abc-852/856 så har jag inte kommit av avkodning föt KEYDTR plus de ändringarstartsektor på skivan, inte något ordnings- (Text 8100) Per Fagerkvist <3862> i kontak med med dom benämningarna förut, man gör enl. anvisningen för montering avnummer eller liknandåie. Och för att vet Arende: ABC80 BASIC I ABC800 om det är diskettstationen du menar har internt minneskort i ~800:an avstartsektorn måste man antingen avläsa bib- Jag hörde talas om nån som hade modifierat jag en abc-832'a, eller är det hårddisken? variant -01.lioteket vilket inte är en smasak, eller -ABC80 basicen så att den gick i ABC800 MVH ARNE Viduppstart av datorn är denill-0-teckensmod.fast programmera in den i sitt program . Kul tycker jag ,Så jag frågar om någon -----------------------------------------------~~ Grafikupplösning 512 fungerar inte alls. Detvilket gör att det bra kommer att fungera Vet mer MVH Per- çrext 3111) B° Kuiimel' <l739> ligger skräp i bilderna i 240-teckensmodtill just den disketten, och t ex åiknappast ------------------------------------------------- Arendeï MenYÛ och det går inte att radera dom helt. CPMtill en filvis kopia av den. (Text 3101) Bo Kullrnar <l739> Ne), ABC352/356 år beieekningen På i-UX°f$ .går att ladda in och funkar. Ramdrive fun--------------------------------------------_ Ärende: ABC30 BASIC I ABC800 hårdiskar/Winchestrar. Den första hade betck- gerar. vad kan det vara jag glömt att(Text 8093) Lars Gjörling <6825> Det finns ett Program i monitorn Som gör ningen ^BC350- Om dU nål' nå8°n annan ändra? Någon som har erfarenhet?Ärende: UFD detta möjligt för ABC800 C med grafikminne. dvs Tranfor disk så fungerar nog Luxors -------------------------------------------------
1 ditt inlägg skriver du att du använt Dock fungerar då bara tangentbord och bild- program om du ei har Tranfors egen kon- (Text 8118) Per-Arne Johansson <7231>swap(38).... istället för swap96(38). Är skärm. Programmet har nog ABC80 och troller. Ärende; g3g_pi-oblem
detta bara ett skrivfel i inlägget, eller ABC800 i namnet på något sätt. Du får En fråga till hur Vet dU ett det år biblio- Jag har tidigare skrivit om mina problem«kan förklaringen till 'index utanför tillåtet leta själv om du vill ha det. teksinformationen Som har raderatS7 Kan med en 838:a. T.ex. gick det inte attområde' vara så enkel? Mvh Lars Någon annan ABC80 BASIC för ABC800 du låSa Sektorer På hårdiSken med CM-l-7 döpa dokumentnamn med stora bokstäver---------------------------------------------_ har jag inte hört talas om. Jag hörde talas om en medlem Som trodde ibland. Basregister sabbade sektorer o.s.v.(Text 8095) Bo Kullmar <l739> ------------------------------------------------- sig ha hårddisk krasch på en PC. När han Efter att ha kört testprogram visade detÄrende: ABCForm (Text 8102) Kristoffer Eriksson <5357> hade raderat nåSTen alla filer UPPT-åekïe sig att ingen adressmarkering gjordes påÄr ett formateringsprogram för ABC352/355 Ärende: Hjälp -806 har säckat han ett k°n'fr°ilernå både lågt eV- spår med högre nummer, men i en annansom vi har fått från Nokia. Det ligger i Något som kan lasta CPU:n är avbrott. ------------------------------------------------- dator gick 838:an utan problem. Då visadeABC800/SYSTEMPR/ABCFORM, ingen får Kolla på INT- och NMI-ingångarna att de (Text 8112) Gunnar Faith-Ell <2733> detb sig så småningom att busskontaktenringa Nokia och fråga om detta programmet, inte aktiveras mer än hundra gånger i se- ^rende= l'llålP '3Û5 når Säekåï till kontrollerkortet vek sig undan så kon-Det är det villkoret som gäller, Håll tid kunden. NMI ska rent av vara stilla, efter- Om de blir Så Varma Så kan det be'CYda takten hamnade snett och vissa stift fickgodo. som inget är anslutet där. att någon/några aV kretsarna krasehat oeh dälig kontakt. Inte lätt att se utan att ha...............................................-_ Något annat som kan hindra CPU:n från ligger 0Ch drar Så Pass myeket Ström från kåpan av på datorn. Liten tuva o.s.v....(Text 8096) Fredrik Sörensson <li930> att fungera rätt kan vara klockfrekvensen. ihopk0PPlåde kretsar ett deSSa 0CkSå blir Dålig linje idag. Dumt att ringa vid 15-tiden,Ärende: UFD Kolla att den är 3 MHz. Vårfnå- Nermelf Ska inte någon kre'CS bli då får man hålla tillgodo med de sistaJo, så enkelt var det, 96 saknades, hehe, Jag tror inte markören syns om inte CPU:n så pass varm att det inte går att ta på resersnörena som lurverket har. Mvh PAJMen jag hade desutom fel drivenumm er, har aktiverat den, så att du ser den visar kretsen. <723l>
3 istället för 15, att CPU:n har kommit till teekeninmatnings- Det behöver- alltså inte vara så att alla i -------------------------------------------------POKEet används i nya ABCVästl\/lonitorn rutinen. Om markören blinkar, så visar det dessa' kretsar gått sönder. (Text 8119) Arne Lager <5798>och det är ju knappast nått man kopierar definitivt att CPU:n fortfarande arbetar ------------------------------------------------- Ärende: Meny0av eller byter diskett så där ofta, som den ska. iïiiext 3114) Arne Lager <5793> Ja det var många frågor, ska försöka bes-"Frodo" Sysop ABCVästMon 031-555 837 Om markören glider nerför skärmen, så är ^rende= MenY0 vara dom.
________________________________________________ monitorn felinställd, eller möjligen synksig- Att är Så Säker På det är att hårddisken För det första kom varken jag eller Tranfor
(Text 8097) Peter Goldmann <5030> nalerna från datorn fel. UPPf°l' S_i8 _PreCiS Sem förre gången: Då fram till vad det var för orsak förra gången,Ärende; Hjälp -goo här säeket Om markören hoppar nerför skärmen radvis, Startar Soknlngen normalt men sen lagger för det andra har jag tittat på den därLägesrapport: Jag tänkte prova att fixa så är det sannolikt så att datorn tycker den bara av- Det__lnnebar att lampan Som lampan som du skriver om, jag tyckte upp-felet på en månad annars blir det serviee. sig ta emot radmatningar från tangentbordet. indikerar att den Soker efter Program blinkar förde sig som den brukar göra, därför troddeFöljande är gjort; l-lär bytt monitor _ samme Signaleringen från tangentbordet och avbrotts- 1 Snabb takt oeh Sen lySer__ den i ett fast jag att det var biblioteksinformationen för-fel visade sig med den, Bytt 230/\ .epu signalen därifrån (INT-utgången på DART:en) sken__någon sekund sedan dor den. inte ens störts, som förra gången.men felet kvarstod, Känt pä värme kretsar; bör absolut kollas. Och byt tangentbord markoren kommer UPP- Nu har jag fått tillbaka winchestern, detlß oeh ll) som är pi-ogrämmed logie om du kan. deg har en _Trån_f°r ?0 mb- Men Jag Vet visade sig att det var startfilerna till meny0erräyer är neta, Liksom 15 25 lF 2F Ingenting i videodelen behöver fungera för inte Vad det ar for drlvar 1 den- som hade raderats den här gången, jag
som heter 7LiFl39 5li_bit RAM minnen, att CPU:n ska kunna exekvera kommandon. MVH ARNE hade alltså fel.
När jag trycker reset går signalen fram Enklaste testet på att CPU:n tar emot kom- ----------------7-----------j-------------------- DU frågar mycket om 'enheten ei k_lar',till Cpi_j;n_ Qen det verkar som om den mandon är att skriva något tecken plus (Text 3115) Kristoffer Eriksson <5357> att jag fick det berodde på att jag a_nvanderesetips, men att något laster CpU;n så RETURN och kolla att man får ett pip Ärende* lVlenYÛ__ min systemskiva med meny0, dar fick jagatt den inte tär reset mer än en stund, pga syntaxfel. Får man det inte är felet H_Ur Vet dU Sakert Vad Som Var orSaken 'enheten ej klar' när jag försökte med lib.abs,ett nåt hindrar den från att inte resettät antingen i exekveringen eller i tangentbordet. forra gången då? alltså läsa på hårddisken.
läge. - Jag kanske inte uttrycker mig så ------------------------------------------------" markoren aldrig l<°m_mei' UPP: tyder Varför låg inte fiCl< UPP ma-l'l<°f'en har Jagklart, l-lur som _ markören syns på skärmen (Text 8103) Bengt Alme'n <6#l5> Val det På att datorn aldrig får klarslgnal ingen aning om, det verkade som om detoch för sig negirråp och upp pm och om Ai-ende, Aßggg ßA5l(; l Aßcgoo från wincnesterkontrollern, såvida det inte hela låg kvar mot hårddisken så inte mar-
igen ganska långsamt ooh ej sä regelbundet, Det skall finnas en ABC80 basic under rent av ar fel på datorn. - Men var det kören kom upp.
_ videre så vfjopparv de flesta av ädressjed- CP/M. Men det är under ett helt annat inte dU_ som fick "Enheten ej_ klar"? Hur Puh, hoppas jag fick med allt.
ningarna mer eller mindre. Datorn intar Û5- lVlVn Bengt går det 1h°p med att markmen inte k°mme" MVH ARNEdock ej viloläge - eftersom den ej accepterar -----------------------------------------------" fram? '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'komandon, (Text 8104) Nils Hammar <434l> Har du for resten jämfört winchesterlampans (Text 8120) Gunnar Faith-E11 <2733>Det är riktigt Spännande att tips från Äredeä BÅSIC I biinkningar med hur den blinkar av sig _5jä-lv Ärende: ->er vie monitorn oeh ABCg0/'l'ERlvll00,l5k_ filen heter x80x800.bac (extentionen är inte V_1d UPPSfert?___lVlån__ge WlnCheStrar blinkar Skräp på vissa delar i grafikminnet kan
Vilka delar av videomlnnet är absolut nöd- Säker)- Hume av sig slalva aj_Ve"i-'tan datef' ansluten- man råka Uf för Om någen Pinne i enVändiga för att behandja inkommande k°m_ ------------------------------------------------- (Vet inre" Vad de gor, kanske laser de ln minneskapsel inte har ordentlig kontakt med
andon? (Text 3106) Arne Läger <579g> tabellen over dåliga spår eller något_ sån't.) sokeln,
Om jag exvjs ville testa ;Qhr$(7) så behöver (ärendet MGHYÛ Om det var du 5°m fick "Enheten el klar", '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'ju bara seqtsen exekveras, Det spelar ju Ar det någon som vet hur jag ska göra ? så ska_du ve_ta_ att det får man__ INTE av (Text 8121) Kristoffer Eriksson <5357>
ingen ['01] Om Vjdegmjnnet Visar nåt Vaj på Det är nämligen Så att blbllOt8l<SlI'1f0l'm8.- Ûverskril/e_t_ bibiiotekk Och man b0r liite få Afedeå SÛO -> 806skä,.mep_ tionen när for-sto,-rs till HDQ, sä jag kommer det av olasbara biblioteksspår heller. Det Har du bytt ut Basic-prommen - särskiltDet vore ju bär om man kunde isolera inte in i hårddisken. Senåre ber ge fel 35- optionsprommet - då? Annars blir det väl
felet. Alla kapslar är ju inte i socklar Jag når redån PrÖVå'f diSkCneki då fiek låg ''''''''''''''''f'''''''''''f''''''''''''''''''“ life SVål°t ell rätt UtnYfÜa håfdVa"en-utan måste jödas 10s5_ De som gör Ser-Vice bara enheten ej klar, (TEXT 8116) l$_I'lSTOffeI' EFIRSSOH <5357> -------------------------------------------------
har ju ofta fungerande prylar ooh kan testa Finns det inget formatteringsprogram så Årendej VTKÅRNÅ “ Pr0gremnYneTll (Text 8l2#) Anders Johnson <li00l>kort för kort, Krets för krets _ det är ju att jag kan formattera HDO? Det nånder då 0Cb _då att någon frågar Arende: Kramade filer
bara att lyfta ur och se om de fungerar Jag kdfn ll-'ST På, Sår det med fefmaitefings' har efter _någ°n ff* VT10o'emulat°r for Det föfekefnfnefiPf°8"emba"ke"-i_^BC80X")på ett i övrigt juste korg programmet till meny0? ABC3Û0'Ser1en, VårV1d det k0nStateraS att filer, som är "squeezade". Det forekommer

MVH ARNE det bara finns några kommersiella sådana. även filer, som måste "squeezas" for att
(Text sosis) Gunnar Faith-E11 <2733> ------------------------------------------------- Nå, nu har jag konstruerat grundstommen få Plats i datorns Primärmine- MåstefnenÄrende: Hjälp -806 har säckat (Text 3107) Nils Hammar <434l> till en sådan emulator, och lagt den i , för att kunna laborera med dessa f1l_er/-Bland de kretsar du räknade upp _ är det Arende: Meny0 ll_\lLÅDAn._ program, ha tillgång till det kommersiella
någon Spm pin. så pass Varm att du knäppt Enheten ej klar tyder enligt vad jag har Aven om jag kallar den en grundstomme, programmet SQUEEZE, __ell_er finns det _;
kan ta på den ? kommit Underfund fned På nåfdVarUfe kellå så är det inte någon kort_ programsnutt. programbanken något likvardigt hjalpmedel.

__ att alla sladdar ar justa, och att alla mat- Den är på 11460 bytes enligt SYS(3), och ------------------------------------------~--“'-
(Text 3999) peter Goldmann <5030> nlngSSPånnin8er finns där de Skall finnas- innehåller allt som berör V24- och tangent- (Text 8125) Bo Kullmar <1789>
Ärende, Hjälp _g06 har säckat Du får ju enheten _ej klar nar du glomt bords-hantering och emulering av d_e flesta Ärende: Kramade filer
Ja de jag räknade upp blir mycket varma ett Si°PPe 1n__ en _d1Sl< 1 din fi°PPY- kdllå vanligare V_Tl00-es_cape-kod_er som_jag kom Nja, program som ar squezade kan rnan
_ så att jag inte gärna näjjer fingret kvei-_ om du kan kora_ lib.abs på __HDO: ger det på. VT52 ingår ej. Textfarg enligt ANSI inte squeza_ upp m__ed squeeze. squeezc-(nan
Men å andra Sidan är många kapslar speoede också_enheten __ej klar_,_ så ar det mycket ingar på__g06, enbart anvanvas for att packa orgina lenför 70 grader pch är en kapsej 'over 50 sannolikt (mer an de forb UBATARNA) att Filöverforlng, "anv_andarvanlighet och andra (i .bac format).
grader jär man knappast gärna hålla kvar det ar hårdvaran som har flippat- m-V-h specialfunktioner ar vad som saknas. Dem Det finns program som kan delvis återskapasin ñngep nh får var och en som har lust och behov squeezade program. Man får dåå;illbak_ï_en
sägas kap också an innan datorn säokäde ------------------------------------------------- lägga __ti11. _Progr_amrnet går dock utmarkt del men e1_var1_abelnamn- Inget S Dont rlktlët
har den stått på dygnet runt i månader. (Text 3103) Bo Kullmar <1739> att kora i befintligt skick, om__ man ar program finns 1 programbanken. åe ar om-
Vet ej hur PLA är uppbyggda oen nar svårt Arende:_Meny0 nöjd med vad som fi_nns._ Att se_ over V24- mersiella och svåra att få tag p .
att förstå att 64 bit ram-kretsar ska bli Ûfn Tidigare ner meddelais 1 deïie ln°'fe parameterstrangen, sarskilt hastighetspara-
så värma, Så finns det f°rfnå'fef1n85Pf°8f"="'n fel' ABC metern, och PF-tangentprogrammeringen
Men en väsentlig fråga är: Vilka video kretsar 352/355 i ABC300/5Y5TEMPR/ABCFORM- rekommenderas dock som ett minimum.
är aktivt inbegripna 1 det som gör ett Detta är program som hårt formaterar eller
CPU:n kan fungera?

-____-___________-_---__

r\
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(Text 8126) Gunnar Faith-E11 <2733> (Text Släglolâristoflfer E(riksson <5âå7ÉUTE (Text 3169) Kristoffer Eriksson <5357> (Text glygl Krlstotter Eriksson <5357>
Ärende: Kramade filer Arend_e= ernl-I af0r annan än 2 Ärende: basreg-850 Ärende; lvlenuo” mm
Finns inte DESQUEZ i programbanken '? VTKÄRNAI) Vad får du för felmeddelande när du försöker Menar du att du skrev in FF i filnamnssek..
Det är ungefär likvärdigt (buggmässigt) med Det kan inte vara mer än 10-20 inlagg radera UFl);erna? torernaq Stog det alltsa nagot annat dar
UNSQUE-programmet som är det andra alter- sen jag berättade om min VT100-temulatorl... klagar den på att UFl);et inte är tomt, innan? vad-_;
nativet om man ska unsqueza. Den heter VTKARNA.BAS. Kör Arende, och trots att du inte kan se några filer i det Amïs flnns det l första sektorn en raknare
Båda programmen trillar lätt ur på de skydd leta reda på inlägget om den så får du med LIB? for var ooh en av de 'sexton sektorerna
s°m görs m°r l-'nsqUeZnlng° llre lnr°rmarl°n' Det skulle kunna bll fel l UFD=el5 räknare för antalet filnamn, som skulle kunna bli------------------------------------------------- ------------------------------------------------- för antal befintliga filer, men jag förstår fel,
(Text 3127) Jean Tombach <li283> (Text 8153) Lars Gjörling <6825> inte vad som skulle orsaka det. .............................................-_
Ärende: Kramade filer /\rende= SQUEZ ------------------------------------------------- (Text 3179) Peter Goldmann <5080>
den Desquez som finns i programbanken är SQUEEZTMP.BIN hör inte till paketet, det (Text 8170) Rainer Grieser <l9l7> Ärende, ABC 305 med spatt i

inte den som du antagligen tänker på. Den är en hjälpfil, som SQUEZ skapar varje Ärende: basreg-850 Fler tips mottages garna för att kunna
andra desquez som finns är uppdelad i flera gång det körsiför att mellanlagra nödvändiga Det är mycket riktig basregister-800 som bota karran_ Följande diagnos; puls normal
olika filer deszuezl, desquez2 osv data för att skapa den slutliga filen. Den körs på 850 hårdisk Registert är eliminerd _ epu gar med 3 l(ll.lz_ Nlvll oen [NT ligger
_------------------------------------------------ kan du ta bort. I övrigt är det lätt att som vanligt men när man lägger upp nytt stadigt. Adresserna fladdrar fint på bussen.
(Text 8128) Bo Kullmar <l789> köra programrrlet. Rerrd only betyder att registe så står det att enâ del sektorer är Men som sagt markören vandrar nedifrän
Ärende: Kramade filer programmet en ast tar ort remsatser, men upptagna vilket man kan f efter kopiering oen u at sa att man samtidi t kan se
För att utrycka det i klartext så ger den det är väl inte det man vill ha. Frågan och då förmodar jag att avsikten är att flera mlarkörer på olika stallen pga skärmen
DESQUEZ som finns i programbanken inte om Link besvaras vanligen också nekande. disken sedan skall formateras om för att och vid ett tillfälle lag de alla i en kolumn
BASIC-kode ut utan någon slags internkod Det som kan länkas in i programmet är radera allt. I ufd som har används till _ men efter reset så lag de mer spridda_
som 1 varje fall jag inte begriper mig på. flerradiga funktioner (som dock inte får basregi finns det tydligen rester kvar som Det gar ej att ta maskinen att ta emot------------------------------------------------- innehålla globala variabler), som inte har inte har försvunnit för felmedelandet blir komando fran tangentbordet_ om man löser
(Text 8129) KrlSt0ffer EriksS0n <5357> fått rum i ett ev alltför stort program. att ufdn inte är tomt och då går det ej tangentbordet från datorn oen gör reset sa
Årendeß lVlenY0 Denna länkning skrivs då på ett speciellt att radera. hur göra? MVH Rainer kvarstår telet_
Arnes problem tycks ha varit det gamla sätt, se ABc-h1adet 4.l9s4 sid zl. Mvh ...............................................-_ Hur ska man isolera felet?
Vanllga lVlenYÛ'Pr°blemel där man efter att Lars (Text 8171) Kristoffer Eriksson <5357> Ett steg vore att få datorn att utföra
ha stängt av i ett program som ligger i -----------------------------------------------_- Ärende; i>asreg-s5o komandon utan att det syns på skärmen_
ett UFÜ» far lVlenYn arr l°°Pa nar man (TeXt 8154) Karl Lindström <837> Och med LIB ser man alltså inte några Men det har el gatt_startar igen. Ärende: SQUEZ filer kvar i UFD:et, är det rätt uppfattat? Kan felet ligga i pRQlvlMARNA7 EftersomAntagligen har hans kontrollerkort så pass För den S0fn el så Ver kan Val Üllaggad Om det är så, så verkar ju onekligen BASREG kärran aldrig kommer i startläge för att
mYeker bllfrerrmlnne arr den nar Menyn att Pregrammet k°mPrlmerar l5^5lC"Pr°gram något undermåligt, och då lär du verkligen kunna ta emot något från tangentbordet.loopat ett varv inte behöver accessa win- så att de tar mycket mindre minne. Det behöva nagot som tar bort Uf-'l);et anda, Annars _ vllka kretsar är det som fungerar
chestern mera, och därför blinkar winchest- är samtidigt ett mycket bra listskydd. Det om du kör DISKCHEK, får du då inte som register för att lagra de tecken somerns lampa till bara l början för att Sedan finns iofs program som unsquezar men det något meddelande orn att bitmap är fel, sedan tolkas som komando efter RETURN?
vara död. ger inte speciellt läsbar kod. Se bara till med anledning av de dar upptagna sektorerna? De ska ju visas på skärmen. Men är detAtt han dessutom har fått oroande "Enheten att behålla åtminstone ett exemplar av ori- Qm du inte far det, bör det betyda att de i själva öildrninnet som avkodningen sker?
el klar" Weks Vara nag°t man får °m man glnalfllen» annars sa sitter du där- fortfarande ingår i någon fil, och i så fall Detta har jag e' lyckats klura ut än trots.försöker stšrtakhans llnílnšhester eftïrålatoš-P' ------------------------------------------------- kan ffiställas genøm att den/de flle/fllefa att jag har ServiJcefnanualen_
Den n1ef° en an a rs inte anvan as °r (Text 8156) Rainer Grieser <l9l7> raderas. I Bit för Bit står pâ sid 76:arr k°rnma ar Wlncnesrerm Det när gör Ärende Basrag-359 Jag skulle vilja rekommendera kommandotockså att han inte kunnat köra LIB från Är det någon som kan tala om nur man "kommenterar-, l stället för nlnlaggn nar du Subrutlner l Bnslc
diskett °en nltta nagra fller Pa Wlncnesrern' fiXar fill en 359 drive efter det att man kommenterar tidigare texter i en diskussion. Adr 05(Decimalt) COREADDet _ber§_>r alltså inte Pa art blblleteker har kört basregister och tagit bort registret. Pâ så sätt kommer texterna att hänga ihop Läser en rad från tangentbordet
har f0rS'tnl"Cs- Det blir tydligt alltid lite skräp kvar som l en kedja, så läsaren kan följa den bakåt in HL= Buffertpekare
Man får lsräller sla Pa anlaggnlngen» rYCka plockerar sektorer vid borttagninga av re- eller framåt i efterhand. Se vidare "hjälp BC= Max buffertlängdut busskabeln till winchestern, trycka på gister_ l-lar ringt p_data men dom kunde komrnn_ ut (HL) _,
reSe1I på d8._,1C0rrl S0m Tydligen inte allïld inte säga, något och man kan ju inte for-_ _ ______________________________________________-_ utnyttjade register; Dl_=_,AF
lägger aV bara för arr kabeln är Ur: sälta matera om skivan för då försvinner ju all (Text 8172) Jaan Tombach <li233>
i kabeln igen 0Cn köra RUN X50 eller programvara. Ärende: Menu0 mm Det vore ju roligt om det gick greja feletSOFT! Vi kOm fram telefOl'1. Rainer Jag har också råkat ut att det inte enbart med från Ett problem''''''''''''''''f"'°"""'f'"'"""°'""°"°' "“"°'“'“““““"“"'““""“"-“~------'" går att radera UFD=en trots att d0n'l Var är ju annars att jag saknar extra kretsargexl 3l33) Krlsteffer E-rlkss°n <5357> (Text 8157) BO Kullmar <1789> tomma. Har aldrig kört basreg så det beror att byta och prova med. Om exvis feletrande ll(len)'0 Arende. Basreg-850 nog inte på det programmet. Dlskchek hittade ligger 1 FROM så kan jag bara lyfta kap-Jamen nar dU startade nela anlaggnlngen Prova med DISKCHEKI Den bör fixa sådant inga fel. seln ej testa med en fräsch.samtldlgrhä-ngde 5_lg alltllwp (eller l°_°Pade)1 S0m är all0l<el'at i bltmappen men inte Rader-ade det hela genom att skriva in FF ...............................................__så då fick du lu_ inte "enheten el klarl'. används av en fil. Möjligtvis ställer den ibiblioteket med dump. (Text 8181) Per-Arne Johansson <7231>Det Val' när dU g]OrClC På nå-g0lï annat V15 några frågor för att återställa utrymmet _________________________________________________ Ärende: ABC 806 med spatt
se du kunde se några k°mmand°n' s°m du men da maste du sVara la På dem- (Text 8173) Stefan Gartz <2600> Går det ut sync från videokortet ? Är allfick "enheten ej klar", kanske starta datorn ..............................................._- Ärende, C55 i matnlngssnännlng riktig -_; Mät ute på diverse
försr °en Wlnenesrern senare» eller starla (Text 8158) Arne Lager <5798> Jag har skickat in en liten demo på hur kretsar, det är ju de som ska ha rätt spänning?dem med kabeln llrdragen °Cn sensatta l Ärende: lVl0d6l'nSlaClCl man kan utnyttja CSS. Den heter CSS.INF -----------------------------------------------"
den» eller nur? Jag undrar hur jag ska löda en sladd mellan och är ihop packad med BUNT,BAS som (Text 8182) Lennart Jansson <620>-----------------_------------j------------------“ en ABC-306'a och ett hayes-kornpatibelt lag också skickat in_ C55_lNl= kan altså 'Är-ende; EFTERLYSNING - Stavningsprogram
(Text 3l3ll) Krlsteffer Erlkss°n (5357) modem? packas upp med BUNT men det går bra Jag undrar om det finns något typ av
Ärende* 309 -> 395 MVH ARNE med en vanlig ordbehändlare också (TED). program för ABC80O som kontroll av stav-Med 806:ans Basic-PROM, kan skärmen init- ..............................................._- MVH sol ning programmet skall användas i utbud-
ieras till 40 eller 80 tecken beroende på (Text slöa) Nils Hansson <519> ------------------------------------------------- ningssyfte för att kontrollera om eleverna
läger På ingången RIÅ På Ü^RT=en» Plnne Ärende: Modemsladd (Text 8174) Stefan Gartz <2600> skriver rätt. Det behöver inte vara alltll- Visserligen Verkar den aV senemana inte Principen är att det skall vara en sk rak Ärende: Sma1lC för avancerat då det skall användas på
Vara k°PPlad till en bYgel» men du kan lll kabel. Dvs stiften med samma namn skall jag har sänt in smallciinlådan. Läs smallc.inf grundskolenivå_
kolla ändå- kopplas ihop. Jag har flyttat Smallc ver 2.03 från cpm Finns det någon som känner till om det-''''''''''''''''''''''''''f'''''''''''''''''''"" till abc806 och samtidigt har jag byggt ut finns något sådant program och i så fall
(TeXï slllz) Per FagerkVlsr <3862> TxD < --- > TxD variabeltyperna lite så att man nu kan var man kan få tag på det? 'Ärende: ABC8ÛOM Terminal vztls RXD < --_ > RXD använda Static i funktioner, Pggphole op- .............................................--Hej l Jag undrar Om man kan aVslUta en . meringen är förbättrad. Variabeltypen char (Text 3133) Anders Johnson <l+00l>
m°Üi'-lgnlng aV lll snlfggrf Jag kör °P°n . är ändrad så den kan inte flagga -l, det Ärende; Stavningsprogram
V2ll=VÛ^30^2ll-55 °en Jag skrlVer fllen Pa osv går lite snabbare utan den möjligheten, l-lar du tittat på GLOSSARY.BAS (för
dlsk eller skärm» men när lnk_°mmand° _fll det går inte så förskräckligt fort ändå. ABC80) det är ett glostränings och självför-är SlUt __-så aVl>rYls inte reeelVe_ Utan lag Vilka stift som är vilka har jag dock inte Kompilatorn är kompilerad genom sej själv hörsprogram, som väl också borde gå att
maste g°ra CTRL C- l'lUr skall lag gera 7 i huvudet men det brukar inte vara några och assemblerad med asm800. Den nuvarande använda tillenspråkiga rättstavningsövningar.
MVH Per- problem att hitta i manualerna. versionen är 4.01 Kompilatorn består av Jag skulle tro, att det är tämligen lätt'''''''''''''''''''''''“_------------------------------------------------------------------------ två program, smallc.bac(/.806) och smallc.abs att anpassa det för ABC800(Text sl-43) Nlls Hansson <5l~9> (Text 8165) Nils Hansson <§l9> Basicpl-ogl-amgt laddar in C-abskoden i ram ...........................-......:.............-_

Ärendnl' V-H00 lemulatrfr d tt'llABC806'? Ärende: BaSreg'850 och sedan anropas basicen av C för io (Text 8l8ll) Bo Kullmar <l789>
VilkaV len emn sterer lnns e l - Vad är egentligen Basreg-850? Jag använder rutinerna. Eftersom interuptet är disablat Ärende: EFTERLYSNING - Stavningsprogram
338 nar fdr mlg arr det nar sagts nar att Basregister 800 på en hårddisk och jag har så står klockan still under exekveringen av Nej, vad jag vet så finns det inget stav-
APCUTE ar användbar pga alla fel I den' lnre naft nagra Preblem med art ïörnrna smallc koden i ram. Kompilatorn genererar ningsrättningsprogram till ABC alls. DetFinns det nagra andra? register. För att ta bort ett registresystem kod som man kan assemblera med asm800. glosträningsprogram som Ansers JohnsonVTl00 fermlnalen skall anVanrlas s°rn dl-'ml har jag först eliminerat alla registren, var- nämner i kommentar 8183 är inte alls sammareserermlnal nll en UNlx'bllrk Vla tele' vid programmet frågar om systemet skall MVH SGz sak.
natet- tas bort. Gör man så blir det inget slask _______________________________________________-- Jo, om du kör CPM på ABC:en så finns'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''" kvar å disken. Däremot om man försöker - ' er <1917> det no .(TeXt xllllf) Be Kullmar _<l789> rader: *.KFG filerna kan det bli problem, gríïdålíâêrïgígšå Gnes .....-E-----------------------------------
Ärende: ^ÉC8oqM Terminal vzlnmf Det var rätt uppfattad. Det hände vid upp- (Text 8185) Sven Wickberg <138l+>
Jag nar f°r rnlg att m°nlr°rn sklckar en ------------------------------------------------- läggnlng av registret vi defbas att det Ärende- EFTERLYSNING - Stavningsprogram
N.Uu" vid lslut när man gör type På .en (Text 3'l55) Klell 5Venss°n <53l3> h d år det e' att radera Ett stavn' o ram behöver enormt utr mme. 1 d oc se an g 1 ln8sPr 8 Ynl' ul kan testatn på ldïttâg tšílâg teeïletn Ärende: M°d°msladd aUï1dl:r lib (bas elle abs) finns det inga som inte finns i ABC. Jag känner inte
r°r'“'“a PE°sra"'°° avs" ° ' Jag tf°f att ^BC=n inte har sfwnd På - ° 1 bibloteket men vid försök att heller till ha ot för Aßcsoo, tror inte det
il9fl<.af.-f.?.r.-fff..'§.Éç.fl1-.Éï-iÉÉ-f?.T..E.9íl srlfr ett s°m n°rmala maskiner nar' Den ralššramdïlt kommer felmedelandet att biblo- finns eller ešs är praktiskt möjligt att ha.
(1-ext gliij) go Kullmar <l7g9> skall man n°g Vara- f°rslkrlg med- l'l/Klell teket ej är tomt. Så tydligen "nar basreg; ------------------------------------------------
Ärende: V'l'l00 emulator (andra än ABCUTE /- lagt ut reservationer på Sekt0rel' s0m el (Text 8187) Kristoffer Eriksson <5357>
*den är väl UTE?/) ''''''''''''''''''"_"'“:'''''''“"'r''''''''''''" försvinner. Det är ju ett pr0l>l6fn På en Arende: ABC 806 med spatt
DIAB:s VTl00/VGl00 och Autocodes samt lirext 8167) Fredgff S°r°nss°n (4930) hårdisk för rnan Clral' sig lll arr fermatera (Även kommentar till vår diskussion i brev
Kristoffers nya fria. Autocodes klarar inte Afendei KERMIT" _ _ ._ _ den med fölld att man maste lnsfalera all (nr l0027l))
av högre hastigheter men det gör olAß=s. F"'“$ det “ås°“ bra lfermn “ll 8°* har ' prosramvaf isen- Enligt Samtal med P-data lm ska inte vara stilla om cPu=h kommit
Kristoffers vet jag inget om. a Basen s°m "fan kan hamta?? fanns ingen lösning Gen Vid samtal mde igenom reset-rutinen och initierat periferi-
_________________________________________________ 5Ys°P ^BCVästM0n Ü3l'555 337 tdx så viste ingen om någon dylig SyStEl'n- kretsarna. CTC ska generera avbrott (INT)
(Text gllig) Nils Hansson <5l9>

T """°""""°""“°"""°"'“""°““""“'--°-'--~-“ skiva som fixade till detta. Vem kan fiXa 93 gånger i sekunden om den är rätt initi-Ärende: V1-too emulator (andra än ABCUTE ,(:l'eXt 8168) BO Kullmar <l789> - ett program søm Ordnar till en hd. Mvh el-ad, och DART ska generera avbrott vanle
-° " ? Ärende* KE-RMlT?? - Rainer ån du trycker på nå on tan ent. - Ar/den ar val UTE /) .. .. . g 8 g gKristoers fria-_, Det later noppfult hans K/KMMN ar neg den basra: men lag skall ------------------------------------------------ du säker på att du kan upptacka en kort7 d d K . . .. .program är alltld val fungerande oen an_ .lllllällaåerabeerårsgla-årlaemitgägršersngssïbler (Text 8176) Kent Berggren <60l9> avbrottsslgnal på den 1 ovrlgt lugna INT

S Ugg' Ä d : S a1lC _ledn1n en?
vandarvänhga” lgare' Läger? mreln jag hittar inte din info fil. g

Kan du skicka in den igen. Låter ganska
kul. Har du kört mycket på den?



20 2. 1988

Har du gjort det enkla testet att skriva in ------------------------------------------------- -..............................................................................................._-
nonsens och kolla att datorn svarar med (Text 8206) Rainer Grieser <1917> (Text 8216) Kristoffer Eriksson <5357> (Text 8226) Nils Hammar <ii3tll>
ett pip? Ärende: basreg-8508205 Ärende: HEX'l'OFIL.BAS -- Programuppdater- Ärende: EFTERLYSNING - Stavningsprogram
(Får du ens pip vid spänningspåslag? Det Det har gått att radera ufd nu . Jag använde ing!! Inte helt nödvändigt, men det hjälper med
indikerar dock bara att tangentbordet fun- sd10 som är modifierad till 806 och la in Jag har upptäckt ett fel 1 maskinkedsrutinen mer minne. Annars kan man utnyttja RAM:
gerar.) ascii 255 på några ställen som det fanns i den nuvarande version 2 av HEXTOFIL eller HDx: till att lagra dessa data.
Om den inte piper, och INT är stilla, kan andra värden Efter det gick det att radera som gör att det kraschar när det konverterar _.....................-_......................._.-

_vi nog utgå ifrån att CPU:n inte har lyckats ufd. Men fortfarande så får jag uppmaning en rad som innehåller ett udda antal siffror, (Text 8227) Nils Hammar <ll3lll>
genomföra reset-rutinen, och skärmen arbetar att städa eller kopiera över registerdata vilket inte är riktigt meningen. ' Ärendet basreg-8508205
med fel (oinitierade) CRTC-parametrar. till en annan skiva för ca: 3000 sektoer är Jag har sänt in en rättad version 3 till Jag har varit med om ett UFD som inte
I så fall är det reset, CPU, PROM, RAM tydligen låsta för något om det är gamla INLÅDAn. har gått att radera p.g.a det har varit
i arbetsminnet och bussen mellan dessa raderade register eller annant vet jag ej. HEXTOFIL är som bekant det program som filer kvar i det enligt UFD.ABS. Efter det
onheter sêm“äl_r rnisstänkta, om nu klockan MVH Rainer omvandlåar tillbaks filer överförda i HEX- att jag tittade på den sektorn Som innehöll
Ungerar l 2 - -----------------------r------------------------- form fr n monitorn till ori inalform. ufd:ts namn i faderbiblioteket kom 'a fram

Får CPU:n alls någon resetsignal vid påslag (TeXt 3209) Kristoffer Eriksson <5357> (Den upptäckta buggen berör? inte FILTOHEX till att en av de två bytes som valnlgigtsvis
eller tryck på resetknappen? Ärendet basreg-8508205 eller motsvarände maskinkodsrutin i moni- är 0 efter filnamnet inte var 0 Utan något
Arbetar CPU:n? HALT-signalen är väl inte Körde du XSUFD när du försöker radera torprogramvaran.) annat. Efter det att jag hade satt byten
aktiv (låg)? Arbetar RD- och M1-signalerna? UFD:et tidigare? Provade du inte vanliga -----------------------------------------------_- till 0 gick det att ta bart UFD;t, Inte
Observera att adressbussen kan arbeta med UFD.BAC? (Text 8217) Per Sten <6366> mycket till hjälp vid det här laget, men...
refresh även om CPU:n inte exekverar något. Jag har kollat i UFD.ABS (som ju startas Ärende: ABC305 släcka $|<ärmen??? -------------------------------------------------
Arbetar chip-select och bussarna borta vid av ul=D.ßAc) ver s.oo, och det enda som på sozran släcks skärmen efter en viss tid (Text 8228) Nils Hammer <'l3'+l>
PROM och RAM? kan få den att klaga på innehållet i det om man inte använder tangentbord nu är ^rende= Cl'lR$(l) l TE-0300
----'-------------------------------------- UFD som ska raderas är det som UFDCHECK min fråga följande; kan man astakamma Det kan vara ide' att göra ett program
(Text 8189) Kristoffer Eriksson <5357> kallar "Antal ej tomma filnamnsplatser", cætta på 806:an ex. bygling på datorkortet 5°rn läser dln lll: öVer$äller dlne tecken
Ärende: basreg-850 som ska vara noll, och av ditt inlägg att eller styrs det mjukvarumässigt? Üll andra tecken °Cn Sedan $Parl<ar Ul allt*
Jag har lagt in programmet UFDCl-iECl<.BAS döma var den det. ------------------------------------------------- ihopa på skrivaren- Alltså ett speciellt ut-
i inlådan. Med det kan du kolla filräknarna Om UFD-A55 klagar På detta formulerar llrext 8219) B° K“l_l_'"nal' <l__789> 5l<rlfl$Pr°graln- Då kan dU enlfända dlg eV
i ditt UFD, och eventuellt rätta till dem, den sig "Biblioteket måste vara tomt!". Arende: Ancsne Slaeka $l<ern'len?7? t-eX- "-1" Si<iCl<ar Chr$(l) "-0" Si<iCl<ar Chr$(0)
om det nu är dem det är fel på. Jag bara Utöver det, så kan det förstås inträffa fel deg ner fdr rnlg ett det flnne ett Pregram 0-S-V- m-V-h NH
hoppas att det fungerar, for jag naoo inger på disken oon fel i det bibliotek som Upniot 1 programbanken som_ kan- fixa detta på -------------------------------------------------
trasigt UFD att testa på Själv-r ligger L 806:a. Kornmer inte ihåg. vad det hetter, (Text 8229) Nils Hammar <l43lll>

Om UFDCHECK händelsevis skulle påpeka (Du stod väl I det aktuella UFD:et när du -men ner f°r rnlg elr det är Karl l-lnslfömi Årendeß UFD-D05
att det finns skräp bland filnamnen, föreslår körde UFDCHECK? Hm, oc-h du måste stå 837) 5°rn ner Skrlvll del- lflen läser MSC Det flnns ett Pregram 5°rn ellekerer UPP

jag att du inte gör någon justering, utan i det när du ska radera det med UFD.BAC så l så fe_ll kelnnler nen n°g l en l<°mmenïal' ett antal logiska enheter Som definieraS Som

rapporterar här, så kan jag göra en version också, annars försöker du radera fader-bib- ell bekräfta della- dina UFD. SYSTEM.ufd blir då 5Y5= Hör
där man kan titta närmare på "skräpet". lioteket.) ''''''''''''''''''''ej--------------------------- mer med Björn Linderson. Han kör här i
-----------u--__--_-_----------__-_--_-_-_---- vilka ställen la du in 255 pa? (Text 8220) Karl Lindström <837> bland, men om du kör 75/lzoo kan du ringa
(Text swo) claes Hedberg <63io> ________________________________________________- ^ren<le= ^BC806 Slaeka Sl<ärmen??? oil/239260 och skriva brev till honom där
Ärende: EFTERLYSNING - Stavningsprogram (Text 8210) Rainer Grieser <19l7> _ Pr°g_rammet neter 5lM8o2°AB5 °C.n nns l Under P$eUd°nYmen Møxllï- Pmgralnrnel
Jag har gjort ett sådant program (efter Ärende: basreg-8508205 bl_llll°lekel_ Ancgnn/Ulllrlly/l'lJ^l-PÅREf heter GO.BAC m.v.h NH
glossafy för 8Q;an)" Det funkar- 8Q6;an Kan inte Svara exakt var befann Kallkøden till Pl'0gl'a-fniïlet Va.-l' Pl-.|bllCel'?.d I -------------------------------------------------
(gjort på en sådan)... Men om du vill, kan eller vilket ufd jag använde men försökte ell Ancnlad Under l93ll Om Jag inte mlnnS (Text 8232) Jaan Tombach <li283>
jag göra ett till dej om du vill.. Det går flera gånnger utan lyckad resultat. Jag fel- Arende: UFD-D05
snabbt att göra.. körde dit ufdchek och fick då fram var Ons att Pregrernlnel lnâsle laddas från ett Det flnns någe* llknande Pregrern l Pr°grern°
_.............................................._- ufd låg, på den sektor såg jag till att det P_r°SralT_l 5°m kan ladda ln ^BS'fllel'- Det banken. Tror att det heter CREDEV eller
(Text 8191) Fredrik Sörensson <ll930> blev ascii-kod 255 och efter det gick det Él_n_ll_$__§§lf_e_r_lf__n§_g_¶_fêïfnt l banken- något likandefoch var nog skrivet av

Ärende: Hjälp! att radera. Var det fel? Mvh Rainer . ''''''''''''''''''''" l-ide'n- Det innS även en verSion P

Om man vill hämta ett tecken från Tgbrd ------------------------------------------------- grl:,):1tr¿,e8:22clr2rr%l(°1f)lI:rfrsëD:âl())°9> Systemskiva som Motny gjort och heter
på 80:an skriver man: A$=Chr$(inp(56)-128) (Text 8212) Kristoffer Eriksson <5357> Tack för ti sen Lars, Ja har MÅKDEV.
Då stannar inte programexekveringen. Om Ärende: basreg-8508205 att utbyta En-RL_A rnot gc-rRL_gu rgrïat Men anger tex all blblldlekel l'lDllCUTE/'
man vill göra samma sak på 800 skriver Men det är ju just det som UFDCHECK ditt' lina program så lån t fun dä BREV/KURT netel” l<UR= Della Var n°g
man: If sys(5) z=sys(6) : get a$ Om man kollar, nämligen att bibliotekssektorerna bra men då jag läfg övå min gteïttr få inte det som frågan gällde från början.
vill hämta tecken fran V24: pä soo utan innehåller 255=orl och enligt ditt citat av editorn on fu får jag problem med oHRš(0'; Där passar nos l<rlSt°fferS CD bast-
att stanna programmet skriver man: UFDCHECK=S UtSl<rift Stod det "Û" På alla (a,,stängn¿ngon)_ Doset tror ju att men är '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"

uppgifter, vilket innebär att det fanns 0 slut då chr$(o) erhåu h kl. fl (TeXt 3233) Jaan Tombaeh <ll233>
lf peek2(peek2(e55oo)+6)<>o Get §N,a$ platser där det INTE stod 255. ft d .. _. S °° lPP°' lf'-_" Ärende: uro-Dos

Hur var det använde du UFD.BAC eller -e er en narnlast mregående enr_$(l3l- Ner Forklara lite narmare varför du inte kan' ldd ._ _ . ..

Hur ser samma rad ut för PR:porten på XSUFD (dvs via Meny0)? ():gtS_a När Égnlgjeanghâgtïlñsívâšxïën ššggln ta hem det. Ange "kermit,sl foo.bar" for
Aßcsoz? -----------------------------------------------_- sätta t ex CrR,__r, å ng t..U d.. l att få monltorn att Skicka en -BÅC fil- Se

sysop Aßcvästlvlon osi _ 555 237 (text szlu) olof Frisk <5oo9> önska, ohrsrn och hpsrg) a âfrenf ar lag aven help kermlt-
Arende. CHR$(l%) I TED800 dl C r OC are ter f°r° _.............................................._-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''" ' d't _ Ef " . _

(Text 8195) Sven Wickberg <138ll> Jag har bekymmer hur jag skall åstadkomma i/rïjgodïringlej odiltšrnpgågålrïršl tm lä-;.-Rlïgiygg llext 823ll)[šrlstoff1er Eråksson <5357>

Ärende: EFTERLYSNING - Stavningsprogram ^5Cll NR l lill min Printer E-PSÛN lVlX"lÛ0 aktuella ställen varefter utskrift skor om ärende: CH (U I TD8 0.
Du menar väl att du gjort ett glosövnings- 'fYPe lll l edll0l'm0de- Chr$(l) ger ju en d lb r - :SPARA F e._ fnrndu sälfer på att *nte “ifran "l"_duger
program, väl? BK fnlssuppfattade frågan tror mefkörförllvttnlns ett Steg år vänster, ver- lvïn anrog :lir det lite kriilrilgliguillniiflliair [niin I stallet f°r CHRSUW Det brukar gå ibland'
jag - det som efterlyses är ett program förnågonchr$(1)aldrig kommeri'filströmmen' gjort i TED80 7 D- h dl.
som går igenom en ascii-text och kontrol- llll Prlnlern- Det nlälPer lU lnle neller ell lyckats bemästra ovansnclåenâe. lgniilnlillii sišlncri gextd 82âJ5|?1DLêgå Michael Jogbäck (5862)
lerar stavningen av orden mot en ordlista Prdgralnrnera °ln någen tangent ' Ved Jag att stryka CTRL-A från TED800 har jag Al-en e f. -d S BAS fl _ /Aßcsow
och pekar på de ord som inte finns i ord- förslår- ännu e' t_ M d -- k nnars lnns et en ° l l °
listan, och som alltså kan vara felsskrivna. l $lYrl<°der llll Prlnlrer anVändS lU dfla om niaiirti/lill blieråv enlšd rnöllliehteltílnsaånci '-SUBRUTIN so-m het-nr TFPLlFD'BAS den------------------------------------------------- chr$(o) resp chr$(l) for att slå av och till nytta markören på detta sätt Mgvh oi f innehåller funktioner for hantering av UFD=n
(Text 8196) Kristoffer Eriksson <5357> I funkticger ( t ex undergtrykning, chi-$(27); ' ° Mvh /LMJ
Arende: Hjälp! '-"Chr (1) eller kontinuerlig bredtext T . -------------------------------------------------------------------"'
Det finnS ingen anledning att göra 5Y5(6) chr$(27);'W'; chr$(l)). Understrykningsfallet çgreofrtdâzígbkfggšn Sandberg <6882> (Text 8237) Lars Gjörling <6825>

i ditt 800-exempel. verkar min rinter klara ' alla fall då d n - ° -- - . Åfendel UFD-D05
PR: har inte som V2l+: någon inbuffert går över i unclierstrykningsrnode vilket teck:n åâggogåsoçågïaalïšnbyša bålbläotek Pmgrernmel CD Skall köras efter UPP$lerr
som du skulle kunna kolla antal tecken i. som än följer på 'bindestrecket'. Men chr$(0) tex CD dir-> Holst utan attgladoa šrogígmet före övrlga Pr°3rern° Det läânker då Zl a
Vad du möjligen kan göra är att att kolla vill han ha ch d t å ' tt å t dk ' l - ln l<°rnrnand°t CD l llsfen P l<°lnn'lan °n
om (INP(33) AND l)<>0. I så fall finns ett med CTRL '? Däršmonc lbrleldtaext-kscllïtinilirelrliiâ uden' varefter det fungerar ungefär som på PC:
tecken färdigt i DART att läsa. Detta för- har jag inte hittat något sätt att kr-in gå, Personligen är jag förtjust i programmet
utsätter att sändande enhet inte är stoppad Där finns inget annat alternativ än chr$(l)! (Text 3223) per Sten (6366) UDEVIN, som lagts i biblioteket ABC800/-
av XOFF, för i så fall kommer aldrig XON Vad jag kan minnas fanns inte problemet i Ärende. UF.-D_DO5 SUBRUTIN, fast det egentligen inte alls
att sändas, för det görs först i mottagnings- ver. 3.2. I TED80 behöver man inte skriva Det finns ett ro ram 1 ro rambankon som är menat att läggas $°rn Sllbrlllln l ett
rutinen för PR: som du ju inte anropar så chr$(l) där åstadkommer '1' samma sak i T Kristoffer Erilirssân har-P ~ogrt ro ramm r Prdgrami Utan lsfällel l<°n'lPleÜere$ rned
länge» inget finns att läsa... motsvarande fall . Jag antar att detta heter CD BAC ooh nnsglunáorl) šBCg00E;_ satser enllgl förenlld een f°rt$ällnlng5Vl$
Varför ska du ta emot data på PR:? ligger i mjukvaran. U-I-ILI-ry/í_UÄ-LPARE För inf f. köras separat efter start av datorn. Med
Möjligen kan man öppna V2ll: och ställa Har någon något tips? Mvh Olof även 1oniCD_INFi_ ' 0 mns det programmet kan man ge sina UFD=n

Omtport-adrfïen få? aåt från kör på F"1R- ------------------------------------------------------------------------------------------------ separata šrebolâšaviga Baron šom t ox PRGi
por en l sta et or en rivrutinen ar (T r 3215) L Gm 1- <5g25> . DTA U 1 U etc. essa namn äggs in
buffert. Då kan, förstås inte riktiga V24- Är-eolndei Cl-lR;(lls96) ]l,rTlErl]lš800 Äirïhtdåzzhíödlïrniïlåldnlmmar (4341) i enhetslis,tan som en utökning av denna,

lmrten användas samtidigt' 1) Du kan disassemblera ted och ta bort stift 1 är inte särskilt norm lt fö ° d. tillsammans. med adresserna till motsvarande------------------------------------------------- - - -- -- - .a r lot UFD, I dina program behover du sedan
(T szoo) s w' kb lasa ?P°°*a”““k“°“°“ f°' °"l'.^' T°'d° d°°k da'°'“°l “ln 7 Pi* de" 25'P°ll3a- S°'“ l“'F°' - il lo b'i>l' k ll kt' era olika
.. ext Vin 'C erg < > inte vara någon latt uppgift. hade reducerat till 9-pol ABC-ns 9-pollga mte a S yta I '°te e er a lå' 1.
Arende: Kalkyl. -- -- -- -- - -- -- -- UFD. Du kan behandla dem som e van iga
Jag har fått frågan om det finns något 2) Eärslíïšl fåvzzdïnæåäzteraügât gäkïoâg arhangenom lattare att overmra från 25_p°l' enheterna (dvs HDO, HD1, MFO, MF1 etc),

kalkylpr.°gfaln Ü pg.m'banken eller på mark' efteråt köra ett kort prdgram som i abc: exempelvis:
nadenâi ovrlgt)7for ABC800. Jag vet ej. byter ut detta mot Chl,$(l)_ ' D-I-R QpEN iD-|-A:DA-1-AFu__DA-r. AS

Vet n gon annan' Om du exempelvis använder ctrl-P istället'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"' för ctrl-A, när du skriver filen, kan ett
(Text 8201) Rainer Grieser <19l7> -- -
-- program som andrar chr$(16) till chr$(l)
Arende. basreg-850 se ut så'hän
galg kàórlde dditt ufdcheck och fick följande 10 integer extend : ; chrsuz)

e me ean en 20 open 'printfil.txt' as file 1

Antal filer i ufd enligt filräknaren 0 30 °n.e"°r goto wo
. _ _ 40 while -1

\ßO0\|G\\n4?U)I\)l_

TXD CHAIN 'PRG:NEX'l'PROG.BAC'
RXD -one

OSV

CTS Kanske skulle det behövas en UDEVIN.DOC?
DSR (+12V) Och flyttning till annat bibliotek??
GND Alla program av typen CD, GO, UDEVIN
DCD etc lägger resident maskinkod i minnet
(-12V) och minskar programutrymmet (oftast får

Ãnttall fllnïmn mešllfllpekarïl “fn fd 00 50 get §i,A$ dock programmen rum). Om man inte vill
Uçldefel Ofšlfgd lf2'emnÉPe a3r2e6¿ U 60 if A$,,onr$(15) and 5$<>enr$(9) then Som synes är det pin 1 och 9 som avviker göra detta, så KAN man använda följande

'nns P "ve se mr oosit §i,posit(i)-i ; put §1,enr$(i) från den 25-poliga standarden! Kom nu inte metod= Byte av UFD Sker genom att tre
T dl. å h b . t t 1.. d k 70 B$=A$ och säg att _detta avviker från standard. tal läggs i adreSSel'na 55527-§5529 (i ordning

Y__ lgen 5 nr asregls 'fe amna var gg wend Snarare IBM i så fall... (om nu inte någon Ufd-Offset-l°W» Ufdeeffset-nlgni Ufd-dl'lve)-
skräp Vld radering Mvn Ramel" 100 close visste det, så finns det fler kopplingar för Ûm du med UFD-BÅC al<tlVel'al' ett Ufd»

den 9 poliga, till t.ex, VAX , men det är sedan med PEEK(...) tar reda på de värden-
llexl 3205) Krlsleffer Erll<$$°n <5357> Det där med B$<>chr$(9) beror på att i en annan historia.) som finns i ovanstående adresser och an-
Arendel l>a$reg'35Q textfiler används chr$(9) följt av chr$(anta1- m.v.h NH tecknar dem på ett papper, så kan du
^V Utriften att döma, är UFD=et 0Ki mellanslag) som ersättning för space$(...). (ps pin 1 i 25-pol är lchassiejord vilket Senare l ett Pl'°gl'am byte Üll delle “fd
°Cn lnge l<VarglÖrnde filer döller Slg någen' Om det skulle råka vara just 16 mellanslag INTE är samma som signaljord Dessutom lleltenkell gen°m PÛKE- 55527iTall»Tal2iTal3-
Slïanns- Vad mer Sem Sl<Ulle l<Unne nlndra så skall givetvis detta inte ändras till 1. , är pin 1 sällan ansluten i vilket fall som.)
radering kan jag inte förstå. Mvh Lars
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Programmet blir dock bara körbart på DIN Om man hanterar maskinen oval-samt, glöm- anVända för gött sa skall man betala mer --------------------------------------------------
dator, och om ufd:t ligger på diskett, så mer att parkera huvudet vid transport etc. 'eller mindre- (TeXt 2556) 5Ven Wickberg <l33l*>
måste backupkopiering ske med program, kan man skada skivan så att man får nya Det Verkar atminstöne söm öm tlllraekllgt Årende= QÅ
som. genom kopiering sektor för sektor ger trasiga spår, eller så kan man fo,-dä,-va många hittills fhar betalat __för flertalet Lägg in FILTER eller PR7. Med 7H inladdad
en exakt kopia. driven helt. Men nyare hårddiskar är ofta Prögram för att det skfulle lena sig- Man Skriver datörn aöa S0m aseii 9l,92,93 i
Med alla förslagen utom CD går dock lätt självparkerande och ska inte vara så känsliga. far_k°mma inag att anVandaren sliPPer en ramminnet, men eftersöm QA trOligen gar
känslan för trädstrukturen förlorad, om man Och om man hela tiden hittar nya trasiga fasllg___massa köstnaderi reklam bl a- (Jag direkt Pa bildminnet kömmer inte aaaö Pa
har byggt upp en sådan. Man tappar begrep- sektorer är det definitivt dags för en åtgärd. nar slalV erfarenhet a_V hur sVårt_ det ar skärmen utan vinkelparenteser och sådant.
pen underbibliotek och faderbibliotek. Man kan försöka med att hårdformatera att na ut med införmatlön dm en_f°rtraffllg Vid utskrift på en
Mvh Lars om hårddisken, men troligen kommer felet bek sem lag skriVit ' det bllr_ erimligt då rätt med åäö-
...............................................-- tillbaka, den da fordras det teknisk service, dyrt och varan blir så dyr att ingen vill Om du INTE har
(Text 8239) Lars Gjörling <6825> som i regel innebär att hårddisken måste betala för den-l Sa kanske det anda lönar l5Ms aSCiiVarden

SVENSK printer blir det

7H aktiv skrivs åäö med
som ger rätt åäö på en

Ärende: CHR$(l) I TED800 bytas. sig att släppa ut forsta upplagan av ett IBM-printer. Med FILTER eller PR7 inne
Nej, det går inte att aterladda en fil som ...............................................__ program på heder och samvete. När den får du åäö även på en svensk printer.
innehåller chr$(0). Är då inte förslaget att (Text 2478) Arne Hartelius <273l> Val bliVit kand kanske det kan Vara riktri_gt ---------------
stryka ctrl-A från ted ändå det bästa? Ärende: ANSI.SYS att ta betalt för senare Verslföner- Tla: ('_l'eXt 2579) Bo Kullmar <l739>
Att stryka CTRL-A från TED tycker jag Kan någon förklara för/nackdelarana med det ar en awagningsfraga- Ma Vi i alla Arende= Pr0C0mm +
inte ger nån saknad. Du kan ju .ha en extra att ha ANSI.SYS inladdad ? tall skarPa össl Jag nar nu fatt Pröeömm +- Manualen ar
version av ted (kallad t ex ted1.bac) för ------------------------------------------------------------------------------------------------“ flera gånger tjoekare än den gamla 0Ch
detta. Ctrl-Pf3 har ju exakt samma funktion (Text 2483) Per-Arne Johansson <723l> (TeXt 2495) 5Ven Wiekberg <l33ll> det finns 'en hel del S0m år förbättrat
som ctrl-A, och vänsterpilen nästan samma Ärende: Basregister ABC800 ^rende= 5Parra ndin Samt att den klarar några överföringsprotö-
funktion (och på tb99 paddeln). Om detta Jag har lyckats föra över innehållet i ett Jag nanVisar till text lll39 l PCHÅRD för k0ll mera bl a Sealink.
inte räcker, kan man ju dessutom med register genom att sända utskriften till V24: den sem Varlt intresserad av att göra det Döek kan man inte köra lzdd/75 Vilket i
hjälp av 'Tecken.ted' programmera om vilken och skickat till en PC med en kabel till ömölligt för anVandare aV ndin att "ga Oeh för Sig inte
tangent som helst till att tillsammans med RS-232 och pesen ladda med KERMIT. Det lösa" l DOSE-T- göra man inte i

är så konstigt för det
USA. Support finns dock

ctrl-tangenten ge samma kod som ctrl-Pf3. blir som sagt textfiler av det hela, Finns ------------------------------------------------- för hastigheter upp till 115 200 bps om
Ty annars måste du väl använda olika koder det något PC-program som kan göra det til-ext 2590) 5Ven'Erlk Berggren <l43lt> man nu har någöt att köra em0t i den
(ctrl-Q och ctrl-P) för chr$(0) resp chr$(l) till register igen så att man kan fortsätta Arendei Publle Dernaln fartenl
och enligt tipset i inlägg 8228 konvertera att lägga till poster o.dyl.? Nlaø du nar nög lite fel nar du ferklarar Hanteringen av Svenska teeken måSte Ske
först i samband, med utskriften. I program- Mvh PAJ <723l> begrePPen- Det du beskrlVer ar sk- U55 S0m tidigare, med t eX Sevenh- Supp0rt
banken finns programmet TXTPRINT, som _________________________________________________ (USEF SUPPOrted S0ftWal'e), medan PÛ (PUbliC saknas tyvärr för Stora Kermltpaket.
lätt kan utökas så att konverterlngar av (Text 2485) Ulf Hedlund <6988> b°main) är lust GRATIS-Pr°8rann S°fn man Jag har ännu inte provkört programmet
koder sker i samband med att en rad skickas Ärende ANsi.sYs inte förväntas att betala för- Begreppen eftersom min AT är på service och jag
till printern. Men pröva min andra förslagside' På de flesta maskiner är ANSI.sys ganska blandas °fta ln°P Vllket är beklagllgtf efter' nar bara Startat det Pa en PC- Det ar tVa
först! slö, vilket ger långsam skrivning på skärmen. Sfln de flesta tr°r att alla Prögram man disketter man får Oeh det finns en massa
Mvh Lars Det finns ersättare, bland annatNANSI, som latt kan få tag Pâ ar PD' USS kallas eXemPel Pa seribtfiler-..............................................._- är helt PD, även för Shareware ibland. En preliminär slutsats är att programmet

-------------------------------------------------------------------------------------------------- är något mera användarvänligt än den gamla
M"l (Text 2489) Arne Nordenberg <ese3> (Text 2511) Anders lvl olsson <_1ol9> prebmm den att manualen är bättre. De

O e Al-ende; ,L\N5l_5y5 Arende. Program som går forbi BIOS extra funktionerna som finns får mest anses
PD = Public Domaln pl-og,-am_ 5ä kallade Ja, det är inte alls svårt att svara på vara kostmetika. För de flesta, duger. nog
fria pl-og,-am_ varför de flesta editorer/ ordbehandlingspro- gamla Prcomm.
..............................................._.. gram som finns går förbi DOS/BIOS och Programmet kostar, har jag för mig, 75
(Text 2493) Al-no Nor-donborg <5553> skriver direkt igbildminnet. Snabbheten! USD och kan köpas direkt från Datastorm
Ärende; public Domain PCns BIOS-rutiner för video är helt enkelt mot debitering på intermationellt kreditkort.

------------------------------------------------_ Det beror ju på vad man menar med hacker! för långsamma Om man Ska hålla på att Man kan också beställa några Procomm+
(Text 2463) Börje Gustavsson <3374> En del anser att alla som inte enbart kör serölla runt i alla riktningar- trölörl Har man betalt för gamla Pröeömm
Ä,-ende, Katäsn-ofl med för-dlga nl-og,-om är nacke,-S, andra Det går att göra ett översättningsprogram så får man köpa nya för 25 USD. i

Om man ska experimentera med olika städ- anser att det är en besatt, finnlg yngling SOITI ligger reSlCleI'lt l tlmerlnterruptet OCh -------------------------------------------------
ningsalgoritmer på en hd så är Vopt Com- som sitter hela nätterna igenom och hackar. öVersatter teeken direkt l bildminnet- innan ilekt 253ll 5Ven'Er ik Berggren <lf*öll>
press och DiOG helt harmlösa eftersom de Så det beror på hur man ser det hela. l-etus l'2'3 fanns 1 sVensk Variant, Var Årende= Pr0C0mm
bara bollar med en fil i taget. Att rekom- Många (en del) PD-program är gamla ver- det enda sättet att fa sVenska teeken l Hastigneten Pa ll5

+

kBit/s är mycket använd-
imenderafär dock att lägga alla städningsjobb isioner av kommersiella program, en del är l-f°tus°_Men man kan inte "stlala" nur mYCket bar när man kör med n0llm0dem, Vilket är
ii en batch-fil som först innehåller program fullt i klass med kommersiella program mas_klntl_d s°_m nelst till att bara ligga öen Vad man tänkt Pa nar man infört nastlgneten-
som listar , l-osldonta pl-og,-am, dessa bor samt l vissa fall även 5Ä'l"l~RE__ En del avsoka bildminnet efter tecken att översätta, Andra förbättringar är att man implimenterat
helst tas bort innan man städar. Därefter programmerare föredrar att sprida sina pro- sa det ser ganska märkligt ut- Först skriVs fler terminalemulerlngar öen att dessa
lägger man CHKDSK/F och sist lägger man dukter den vägen hellre än att låta någon det en hakparentes, och en sekund senare emuleringar väljs automatiskt från DIAL-di-
själva städningen. Min batch-fil till Vopt stor mjukvarufirma ta profiten. I staterna byts den magiskt ut m°t_ ett A- reetöriet (Vilket lag saknat tidigare)-
sol- ut så när; är du ju mora vänligt att folk betalar ln Sjalv skriver jag alla filer med en editor Annars är förändringarna mycket riktigt

den begärda Summan for om man vlll använda utan att ha 7H inkopplad. Och sen omvandlar kosmetiska. Det verkar dock som om man
echo off dem, Den onda l 5vol-lgo som jag känner jag dem till "svensk Ascii" med programmet försökt anpassa programmet bättre för de
C15 tlll som när betalat är allas vår Bo Kullman "OMVANDLA" (som jag förresten har ändrat Multi-Tasking emulerand miljöer som finns
echo Städar på 961 Det är tänkt som så att programmen skall så att översättningstabellen blir komplett, till Ms-Dos (typ Deskview, Windows).
mapmem få spridas fritt så att man har en möjlighet och likadan som i 7H och ABCDISK). 7H -------------------------------------------------
echo Bryt med Ctrl-Break eller tryck på att få testa ett progam fullständigt innan anVander Jag bara nar lag ar uPPk°PPlad (Text 2533) Ferdinand Miean <9l2>
en annan tangent. man bestämmer sig om det kan vara något med PROCOMM- Arendei QÖCA
pause >nul att ha. Detta ger en bättre insikt 1 om ------------------------------------------------- Visst är det ett bra grepp som ABC-klubben
chkdsk 961/f programmet är något att ha än att köra (Text 2519) Börje Gustavsson <3374> har tagit när dom erbjöd reducerat pris på
vopt 961/f någon "slaktad" demo-vel-s1on_ Sodän är det Ärende: ANSl.SYS Q<StA. Tyvärr är priset fortfarande för högt

tänkt att man skall betala in en summa Program som är skrivna på så sätt att de för mig som privatperson som inte tjänar
Parametern /F till Vopt har liknande funktion till programmeraren om man tänker fortsätta lägger ut styrtecken på skärmen för ANSI.SYS några pengar på min dator. Det är tyvärr
som i CHKDSK. att använda programmet. Denna summa kommer att se konstiga ut. De är väldigt bara smålänningarna och user-supported soft-
Jag kör alltid CHKDSK/F vid de tillfällen brukar variera runt en 35 - 50 dollar. För ovanligt att program numera kräver ANSI.SYS. ware som jag har råd med. Men för att
jag laborerar med städning, både för och denna summa blir man registrerad användare l'l0giaRed är ett sådant. Kan inte påminna ubbtaeka Prögrammet raeker dem°Versi0nen
efter! och får ofta en nyare version samt manual. mig några fler just nu, men det finns fler. av QócA alla gånger. Och det är ett program
------------------------------------------------- Dessutom får man erbjudande om att köpa °"""'“""'“"'““"'°“"“““-“~------------- med nya ider som är roligt att testa. Har
(Text 2464) Sven Wickberg <l384> nyare versioner när dessa kommer fram. ltext 2524) l~ars'Onni Wik <l394> försökt att beördra Sökning i talspråk "Leta
Ärende: Katastrof! TYVÄRR fungrerar detta förfarande mycket Arendel SC^NDlN^Vl^N PC SYSTEMS reda Pa den l'a Nilssön i 5t0rstan"=-l Detta
Det låter ju harmlöst - jag kan då utgå dåligt pga dålig moral bland oss användare l'lar_ ett Prdgrarn ORD fran evanstaende uPPdrag Var naturligtVis dömt att misslYCkas-
ifrån att det inte var något av städningspro- vilket gör att fler och fler programmerare butlk' Det fungerar sa utmärkt att lag Kanske nå't för nästa Version att den till-
grammens fel att en sektor pajade. ckar sig bort från det här sättet att distri- Starkt funderar Pa att köPa mera ifran dem- later "utfYllnads°rd"- TYVarr nar lag aVen
Finns det någon som har erfarenhet av att buera sina program. blagra fel l den Verslen sem lag nar nar kört fast med uPPdrag sem inte innehöll
hårddiskar plöstligt kan visa upp massor Såg i Mac-World om en programmerare som jag inte lyckats att hitta. Den version jag fula ord. Förmodligen är det ovanan med
av "nya" fel? Att gardera sig mot sånt släppte ut sitt program på det här sättet. nar är 1-1- Prögrammet s0m är orsaken - men man
går förstås inte, men dt kunde vara bra Efter en halvår så fanns programmet 1 de mVh ÛNNI ska väl aldrig behöva dra i den röda knappen
bmed en prognos på risken. flesta BBSar och det vart mycket uppskattat. ------------------------------------------------- när man gör fel, så där är jag lite skeptisk
------------------------------------------------- MEN: endast 36 st användare betalade in ilext 2525) l-ars-Ûnni Wik <l39ll> till programmet.
(Text 2465) Per-Arne Johansson <723l> något. Då drog han tillbaks det i samband Arendel Dlöl-OG Kömbi ÄVen Ordbenandlingsbrögrammet ar i störtÄrende; Bas,-oglstor Aßçggg med att nan kom med en nv verslon och Undertecknad har ett st DIALOG Kombi. sett lättskött. Enda felet var att ritdelen
Jag har lite register upplagda med ovan- började sälja det kommersiellt i stället. Det kan varmt rekommenderas- Det enda inte gaV linler utan streek °Ch ör men detstående P,-og,-om_ Gäl- det att fo,-a över l-län Sålde visst närmare lg_000 program man skall se upp med är att det ej går är bara installationen som brister. Somtlll ll/lD-DQ5_väl-ldon 7 l så fall med vllket på kort tld_ pl-lsot han tog var Ca 50 att skriva ut enskilda poster ur systemet sagt Q6cA var bland de trevligaste program-
eller vilka, program? Går det att använda dollar - alltså den samma som de förväntade utan att na lagt in ett sökbegrePP Pa men att lära känna - taek Åkademidata.
ABC-disk t.ex. _"avgiften" för den gamla versionen. Det är denna enda Pöst- -------------------------------------------------
Mvh PA: <723l> beklagligt att talk inte kan betala för sig En enskild "Si<ln" av registret kan dock fås (Text 2593) Ulf Hedlund <6988>
-----------------------------------------------_- utan bara tar emot dessa pn-pragrarn den ut hur latt som helst. Systemet är lätt- Arende= PROCOMM.
(Text 2466) Lars Jansson <l772> tycker att det är helt naturligt att do arbetat och kan hantera ganska stora register Man kan oxo notera att Procomm+ tydligen
Ärende: ßasregister Abcsoo skall vara GRATIS. Men det är inte tanken redan På enbart disken- Jag minns. inte nu släpptes den 15/2. Fyra dagar senare fanns
Kor ut dltt roglstol- som en textfil, Qcc mod pD, det är att man skall få prova hur många poster det skulle bli på diskett den i ett par Opusar här i Sverige. Men
hanvänd sedan Abc-disk. Har fungerat för det för att sedan betala för sig om man resp' narddlskj enligt manualen får programmet inte spridas
mig otällgä gånger, vill fortsätta än använda det Priset var overkomllgt så du kan lugnt via BBS-system utanför USA, så jag plockade
------------------------------------------------- (Om ett program kunde gråta skull KIX köPa Prögrarnmet 0beSett- bort den från min Opus.
(Text 2468) Anders M Olsson <10l9> göra det över detta inlägg :-) MvH Arne mVn Ûblbll Den är i varje fall riktigt trevlig att köra,
Årende: Katastrof! -----------------------------------_--------------------------------------------------------------- det enda jag fortfarande saknar är Zmodem,
Det finns alltid en liten risk att det går (Text 2494) Sven Wickberg <l384> (Text 2529) Sven Wickberg <l384> Man kan dock lägga in tre externa protokoll
rejält åt skogen med diskoptimeringsprogram. Ärende: Public Domain Ärende* SCANDWÅVIÅN PC SYSTEMS så det löser sig på andra sätt.
Så se alltid till att du har (minst) en kom- Tänkvärda ord. Visst behöver de flesta av l<öP allt Vad du nar rad fmed öen t)'Cker En lUStig fineSS är att programmet själv
plett backup på din hårddisk INNAN du oss skärpa oss på den här punkten Men en a_r kul fran dem- Det kan man kösta Pa försöker hitta ett
börjar labba hej vilt med optimering. l formell korrektion efterlyses: Jag hade för slgl man ska göra en

filnamn på skärmen när
download. Om jag t.ex

Dessutom verkar du ju leva farligt, genom mig att PD innebar att "hackare" släppte ------------------------------------------------- vill hämta en fil' med Xmodem från en
att du har en del felaktiga spår på hård- loss sitt program för allmänt bruk (bara (Text 2556) Patrik Bengtsson <3227> Opus, skriver jag (i opusen) "DX Filnamn.foo".
disken. med reservat att ingen annan skulle ta Arende:-QA Därefter trycker man PgDn i ProComm,
Det är inget gott tecken om det börjar betalt för dem). Hur får man åäö på en Epson MX 100 och väljer Xmodem. Normalt frågar ter-
dyka upp nya dåliga spår på en hårddisk. Däremot finns väl- sedan något som heter tillsammans med programmet QA. minalprogrammet då efter filnamnet, men
Några spår är ofta trasiga från fabrik, i stil med "användarstödda program" som Har försökt med SSPRT och 7H men inget P'roComm+ ger som default "Filnamn.foo"
och de finns angivna på en etikett på innebär det som Arne säger: man får kopiera hjälper. i! Den söker tydligen i bildminnet efter
hårddisken. De flaggar man av när man foch sprida och prova, men ifall man tänker Tacksam för snabbt svar lll något som liknar
hårdformaterar disken. Patrik B. <3227> detta.

ett filnamn, och föreslår
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-----~~------~~--~ f f 1 ---------------- han hadesfått gamla versionen 1.2 (i varje Kanske man då och då skulle göra om Jag skrev att handboken till SPCS Kom-(Text 2615) Peter Goldmann <5080> fall en etta förstl) omorganisation med t ex DOG där man munikation inte var med, men däremot ettÄrende: Textbaser Lil<aså fann jag hos en annan återförsäljare dels kan bestämma var man vill ha vissa korrektur till den, så det är inga problemFinns det något databasprogram som tillåter - tror det var Televerket i Sundbyberg, program, likaså i vilken ordning man vill att köra programmet.kompakt lagring av text med varierande FJOLÅRETS skatteprogram när jag ville ha dem. Det vore ju en-fördel om texter --------------------.-----------------------------längd? ha årets. De hade också just fått hem och bearbetningsprogram, som man alltså (Text 2732) Bo Kullmar <l789>Vad jag menar är typ patient journaler. dem! flitigt ändrar i, tar bort, lägger till, befann Ärende: Hur går det till?Varje journal har ett fast huvud där namn Som svar på en förnyad annons från Växjö sig "i slutet" av programblocket och inte Nej, jag tycker att PCTOOLS backuppor-adress mm lagras - lika för alla, men ringde jag och beställde ORD 2.0 och fick hamnade var som helst. Att ha en stor gram är det mest prisvärda som finns påcrefter ska det kunna skrivas text löpande. veta att det inte kunde levererat förrän programfil, som aldrig ändras, t ex Procomm, markanden. Kostar mellan 400-1000 SEK iExvis för varje besök. Det betyder att en vecka ll eller 12. Undrar om de månne sist i raden leder bara till att programmet sverige och då får man allt, dvs PCTOOLS,del barïhar några rader - andra kanske börjat göra som så många andra: sälja pro- ständigt och jämnt måste flyttas vid varje COMPRESS och BACKUP. Med andra pro-flera sidor. dukter som ännu inte finns? städning. Sådana program skulle förstås ligga gram, hur bra de än är, så får man BARANär jag frågat om program typ dBase etc. I varje fall får man vara modest med still "i botten", backupprogammen och de kostar alltid överså har jag fått intrycket att man måste anspråken pâ varan när priset är så lågt. _______________________________________________-_l 1000 SEK. Billigast är som vanligt Dustinbestämma en max längd på texten - och Jag tycker dock gränsen är överskriden (Text 2643) Bertil Wall <4227> AB när det gäller USA-program.det går ju ej av naturliga skäl. när de levererar gamla versioner utan att Ärende; Btrieve -------------------------------------------------Har du något tips? Idag går det till Såhär tala om det - speciellt gamskatteversifoner Är det någon som skulle vilja berätta lite (Text 2739) Magnus Thelning <58l+0>(nÖdlÖSning?) Med ett ordbehandlingsprogram som ju är HELT värdelösa. (Det gamla ord- om Btrieve? Är det lätt (vad som nu menas Ärende: Hur går det till?har 100 filer lagts upp År 00 to m År programmet är ju fortfarande användbart.) med det) att använda tillsammans med Om man ser det ur den synvinkeln så har99. Sedan hämtar man filen fÖl' aklellt ------------------------------------------------- exempelvis Turbo Pascal? Är det snabbt? du förmodligen rätt! Men Om man Ser tillfödelseår och skriver in pat. löpande med (Text 2624) Bertil Wall <l+227> Jag håller på ganska mycket med Foxßase, programmets kapacitet och användarvänlighetett enkelt 'fast huvud'. Vid återbesök hämtas Arende: Textbaser och det tycker jag är vrålsnabbt, och ganska så är FastBack Plus oerhört bra! Har dufilen för födelseåret och med sök på namn Det finns en firma som heter Swedsoft lätt att programmera i. förresten provat den ???actess eller annat kännetecken med vanliga Systems AB 08-734 96 80 som säljer ett _________________________________________________ Hälsn... Magnussök-funktionen på ordbehandlaren finner man fritext- databassystem som heter SIR. I (Text 2650) Jaan Tombaeh <4233> -------------------------------------------------den sökta patienten, och kan fortsätta skriva sitt reklamblad har de just ett patientjour- Ärende; PC-tools (Text 2747) Sven Wickberg <l384>där man sist slutade. nalsystem som exempel på ett lämligt an- Det går bra att ha både PCTools och Ärende: Procomm+Fördelen är att detta är enkelt att förstå vändningsområde. Procomm i minnet samtidigt. Fungarar bra Jag har provat programmet och undratoch ger mycket kompakt lagring, om man En grundmodul kostar 9600 kr. för mig i alla fall. Har 640k. vad det egentligen är som gör det så mycketkör i DOS-textmode. På det sättet kan ------------------------------------------------- _._____________________________________________-_ bättre än föregående version av Procomm.man ha kanske 1000 pat. på en enda 3.5" (Text 2625) Lars-Onni Wik <l39l+> (Text 2651) Nils Hansson <5l9> Det skulle vara ALT+Z som onekligen liggerSkiva (720k). Ärende: Texttelefon Ärende: PC-CACHE. vättre för handen än ALT+F10, nu närFrågan är om det finns något annat sätt Finns det någon som har ett program som Jag brukar få en träffprocent på ca 50% F10 åkt långt upp till höger på nymodigaresom ger samma höga lagring? kan göra min pc kompatibel med texttele- när jag kör tex registerhantering. Vitsen tgb.Det förutsätts att programmet finns på en fonerna ??? Pris ??? med fickminnet är inte att ett program Provade nyss att få DIAL att fungera.särskild diskett. Onni råkar ligga där vid ett anrop, utan att Det gick inte, kan inte förstå varför, förDet SymPa1IiSl<a med den beSl<riVna me1Z0den ------------------------------------------------- block som användes ofta i en tillämpning inställningarna var så långt jag kan se exaktär att det inte går att samköra eller göra (Text 2627) Sven Wickberg <1384> inte behöver läsas om oc o igen, t (ex likadana som i mitt gamla Procomm, därbearbetningar av de lagrade personerna på Ärende: Texttelefon indexfiler vid registerhantering. det går alldeles utmärkt, i varje fall innannågot enkelt Sätt. Samtidigt är det ju lite En,kelt - ställ bara om parametrarna: 300, ------------------------------------------------_ jag försöker få den att läsa en inloggnings-tjatigt att inte på ett snabbt sätt komma halv duplex, jämn paritet samt för det (Text 2652) Nils Hansson <5l9> fil-direkt till nästa patient - helst på namnet. mesta CR-LF, dvs en extra radmatning Ärende: Btrieve i* Tycker också att det är en naCl<<lel êlvvAvslutningsvis: Jag har för mig att det vid mottaget rad slut (alt+F3 i Procomm). Jag använder Btrieve tillsammams med det blir sådant tidsfördröjning: 5 sek innangår att programmera WP så att man direkt ------------------------------------------------- Turbo-C och är mycket nöjd med det, Det någonting händer både när man skall sättakan få °r<lbenendlin85Pl'°8l'- ett införa en (TeXl 2536) l-ars Janssen <l772> finns dock ingen bra databashanterare till, i gång och näe när man vill avsluta.Serie av komandon. Ärende! PC-'t00lS Xtrieve som går att koppla till Btrieve- Vore intresserad av att höra någon expert
Då kanske det Sår att få den beskrivna HUF lägger man l PC°t°°l5 resident» een registren man lagt upp är väl inte mark- som kan avslöja vilka revolutione extrakonsterfnefeden mer Snllsiå- Men På en Vanlig PC hUr 'I-lnr0Par man del? nadens bästa databashanterare precis. som + kan utföra och som motiverar klass-är vissa av WP:s komandon förödande lång- ------------------------------------------------- Ang snabbheten, man kan köra i 'accelerated skillnaden mellan + och Procomm.Samma (å1CminS1IOne Utan hål'dC|iSl<)- (Text 2637) NilS l'lanSSOn <5l9> mod', vilket innebär att de normala säker- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Ärende: PC-tools hetsrutinerna (som fö inte finns i andra (Text 2748) Bo Kullmar <l789>(Text 2620) Bo Michaelsson <9l3> Du måste ha Deluxe varianten av PC-Tools. progra) kopplas borl_ lnläsnlng av drygt Ärende; procomm+
Ärende: Textbaser Del? slår På siden l2 0Ch framåt l l3rUXen 2000 poster med tre sorteringar tar ca Framförallt är handboken/manualen mycketDet Du söker är något som jag länge har hur man gör. l0 min på en AT. större och bättre. Den är ca fyra ggr såletat efter. Att en databashanterare har Men Du kanske har tappat din brux! Du gokning på lndexfäll går -snappyk llock som den gomla_ Fler över-foringsproto_
många fält kan man ofta lösa med att kan tex skriva /r75k när Du Startar 0Ch ..............................................._- koll finns och man kan använda egna. Manskapa flera databaser och där hanteraren sedan CTRL-ESC. (Text 2559) Börje Gustavsson <337¿l> kan definiera om alla specialtangenter, dvsfår arbeta växelvis med dessa. Att ha en - ----------------------------------------------“ Ärende; PC..CACHE du kan sätta egen text på Fl-F10 Shiftfritextdel är dock mycket knepigare. Ingen (Text 2639) Sven Wickberg <l384> pC_CACl.lE är nog del sloaslc av alla kom_ Fl_Fl0 CTRL Fl-Fl0 och på piltangenterhar mig veterligt gjort någon riktigt bra Ärende: PC-tools mersiella disk_Caol-le program_ Jag har tre mm. Denna funktion finns dock inte med ihanterare för MSDOS. dBASE3 har fritext- Den gamla PCTOOLS la man in resident ollka program som jag nal. hall mojllgnol PRQCQMM pi_U5 TEST DRIVE (Demo ver-delar men de är besvärliga och förefaller genom att skriva PCTOOLS/rl28, där siffran att jämföra under samma lornållandom sionen som tydligen inte får distribuerasosäkra. Man kan skriva texten med den visst anger hur mycket minne som skall Här är exempel från ell l-tool.-l utanför U5A)_
inbyggda editorn men man kan också koppla reserveras. Den nya tar en faslig massa l-lostmode är bäffre_ Elf enkelt brevprogram
i eXen"'PleVi5 Werdslef- Det lYCk$ inte gå Plats l minnet-, Man kan tex inte köfe PC-Super KWIK träffprocent 86% finns med så den som kör kan skriva brev.att att enkelt kopiera texten i fritextdelen Procomm samtidigt som man har PCTOOLS Vogono lrälforooonl 37% Editor av enklare slog finns med, Man kantill en vanlig ASCII-fil och då kan man ju inne. Men man kanske inte kombinerar dessa pC_Cacne träffprocent 11% anropa två egna program.inte exportera data. saker., Man vill ha Tools resident medan Man kan använda flera filer for lelefonum-
BRS-Search är en annan som nog skulle man jobbar med programmen och stökar Jag fick l fredags ell loslprogram för mer och registrering av nummer är bättreduga. Jag har inte provat den, bara sett om i minnet, kanske. Det finns finns någon dlsk_cacno program jag ska rosta lllo mer med lite flera finneser-_
den på mässa. Den finns för PC, Unix och kombination som tar bort det ur minnet mod det ooh återkomma om någon är ln.n.os_ Kommendosprâkef är utökat Man kan bl aDigitals VMS tror jag. Agenten finns i igen - minns ej nu, men det syns på någon sorad_ (loslprogrammol är lnlo pD) få ett kommando ett ligga och vänta tillsDanmark och någon representant finns ej i meny. ________________,________________________________ ett visst klockslag. Man kan rita rutorSverige. -----------------------------------------------~- (Text 2669) 5ven_Erik Berggren <lLlgLl> mm med kommandospråket. Jag trodde attOm Du ingår i en organisation som har (Text 26l+1) Sven Wickberg <l38l+> Ärende, pC_CACl.lE ATL-R var nytt men det finns tydligen iråd med en Digitals Micro-VAX och vill Ärende: PC-CACHE Tja, ett cocne_mä inne fungerar inte riktigt gamla också. Det är en funktion som görhålla med en riktigt bra databashanterare Det vore roligt att höra om era erfarenheter som du nor (om lnto jag mlssuoolattat all man kan skap kommandofiler for inlogg-och som jag är säker på skulle räcka till av ovanstående (eller liknande program. dlg)_ Caono_mlnnot fungerar så att de ning_ Eftersom vissa tydligen nade problemså finns dock bot. Den heter TRIP och Det tycks fungera så att man läser in sektorer som SENAST lästs ln från drlven med della så trodde jag arr det inte fanns_görs av det svenska företaget Paralog i något hundratal sektorer på en gång i ett även kooloras .dll RAlvl_mlnnol_ När man lvlotsvarigneten till l)Q5;s DIR kommandoStockholm. Kalkylera med det hemska priset "fickminne"; när nästa gång det begärs läs- sedan vlll läsa något från hårddisken så är blixtsnabb genom att man läser bibliote-av minst en halv miljon kronor! ning på skivan kollar programmet om det kontrollerar oaono_pl.ogl.ammot om del llnns ket i förväg, (Al_T-l=)_------------------------------------------------- begärda redan ligger i "fiCkan" 0Ch 1 så i R/\lvl_minnef och man får då snabbare Screen Pause, ALT-N är nog nytt också.
(TGXI 2621) Anders lVl Ûlss0n <lÛl9> fail ieVel'ei'a$ det Pmmt Utan att mami access. Cache-minnen är till störst nytta 5elUPfUnkll0nefne är flere een UPP5nY88e<le-Ärende: PROCOMM + behöver läsa på skivan. Detta spar naturligt- när programmen jobbar mod samma sektorer Numera väller man färg blad selupfunklion_
Jag fick detta program igår och sitter nu lvis tid, det påstås också öka skivans livs- mycket som l_ox_ dalaoasorogram som Skrlvol. erno_
och kör mot monitorn med det. Eftersom längd. och läser sektorerna i databasen ett flertal Sluten så kan man välja kommando menyliktjag såg att det var någon som hade skrivit En förutsättning för att det skall vara någon gången på en menyrad överst, men så måste manett inlägg o hade problem med att få 7H vits med ett sådant program är att man / lvllkaol starla menyn med ell skrivbort teckenatt fungera så kan jag meddela följande: vanligen Söker andra &Pr0gr&rn s0rnf ligger _________________________________________________ och då kan man inte skicka detta till värd-Det finns en parameter i SETUPEN som inärheten av det senast inlästa programmet. (Text 2679) Nlls Hansson <5l9> dalorn_ Man sällcr på denna funktion i sef_heter "SNOW REMOVAL". Om man sätter Speciellt om man har program som inte Ärende: SPSC Kommunlkatlon upen och väller lockcn_ Som del är default
denna ON så verkar det som om 7H fungerar, får rum i minnet, utan ständigt måste byta provar nu sändnlng av A5Cll_llll mha SPCS så är det nog svårt all l-lilla den langentensätter man den OFF så kommer 7H ej att .programdelar, borde detta vara en stor fördel l<ommonlkallon_ på en svensk pC_ l varje fall så har jagöversätta tecken till bildskärmen. Tydligen - under förutsättning att dessa delar liggar För varje abononl man vill ringa lill defi_ misslyckats så jag har ändrat den.har denna parameter funktionen att bestäm- intill varandra på skivan och alltså samtidigt norar mon, ocn sparar dess överföringspara- Vad gäller hastighet så klarar man UPP 'fillma om man ska skriva direkt i bildminnet hamnar i fiekan- metrar och ev filter_ ll5200 bps om man vill föra över någoteller via BIOS- Dette Weks inte gälla för mig' Under en Filtren skrivs i en vanlig ordbehandlare mellan ïvå maskiner-Meddela gärna ni som sitter o kör om ni tid har jag testat programmet. När man oon lnnonâllol. loljando tabeller (häl. tomma Detta var nog de viktigaste skillnader somkommer fram till samma resultat som jag, begär laddning av det då det redand är nalorllgtvls) jag kommer inâg_
eller om ni har avvikande mening, jag har inlêddï får man se en liten Statistik På ; -------------------------------------------------inte hunnit att testa så mycket än. träffsäkerheten. Hos mig har det pendlat j -l-aboll l l_lN:ll=_ lN tlll skärm (Text 2749) Sven Wickberg <l3g1l>------------------------------------------------- mellan ll- och 396, 0Ch det tYCl<er jag l<n«3PP3Sf l Ärende: Procomm+
(Text 2623) Sven Wiekberg <l33i#> lönar fnödan att enVän<la Pregfelnmet-__ ; Tabell 2 _ LINJE IN till fil TÄck, Jag är vederbörligen imponerad. SedanÄrende; SPSC _ varning! Möjligen kan det också vara mindre behovligt l är det en annan sek om man tycker man
Det förträffliga växjöföretaget Scandinavian på en AT som i sig själv är ganska snabb l Tabell 3 l_lN3l;_ lN lill skrivare behöver dessa finesser.PC Software. kommer efter hand med nya att läsa På hrl=n- Kanske är Vlnten mer ; ------------------------^-------------------------versifoner av gamla program. Om detta märkbar på en PC? ; Tabell 4 - Tangentbord till LINJE UT (Text 2757) Lennart Jansson <620>kan man bara tycka bra; men smålänningarna Numer använder jag regelbundet compressions- ; Ärende: Q<ScA-koderärkanske litet väl näriga, varför en varning program som COMPRESS och VOPT. Jag j -l-glsoll 5 l:.-ll till LINJE UT (gäller Någon som vet hur man får ut sidnummerär befogad. har tyckt mig märka_ att deras regler for endast vld "A5Cll.._Sändnlng*) l Q¿¿AlS ordlsonandllng-_;-_;-_;
Jdag var hos Björnhem och hörde att han att stuvaq ihop programmen inte tar någon
just fått hem en laddning av SPCSORD. hänsyn till hur programmen ligger från början. Dot glok ju bra lorotom att jag skrlvll
Det har vitt och brett gjorts reklam för Biblioteken har en tendens att sprida sig for långa radon
version 2.0 varför jag på stubben ville köpa över disken. Är det någon mer som märkt SPCS Kommunlkallon verkar mao vara klart
den; men för säkerhets skull sprättade detta? prisvärt
Anders Bj upp paketet - och vi fann att



2. 1988 23

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '° Och slutligen - direktkompileringen och den ------------------------------------------------- keybsw oCh anger ganska ordentligt vilken
(Text 2760) Nils-Gunnar Westermark <1378> direkte syntexkontrollen med hjälp.- lovar (Text 2349) Bo Kullmar <l789> av dem som pasar vilket tgb.
Arende CAD gott. Ärende: ZOO ett arkivprogram Vad har du för tangentbord? Key tronics?
Her någon erfarenhet ev både Generie Cedd Do Loop med Exit Do gör det som inte är kompatibelt med ARc/PKARC Nr een namn?
Sami dl'8.flX l PlUS eller Dågra l<3.l'15l<e har möjligt att lämna sljnggl- Qch tes-ta Vjjkør har jag nu skjgkat in för PC, Det finns ----------------------------------------...___
erfarenhet av det ena? Nå du som svarar fore eller efter att men exekverat en sats, just nu i INLÅDA/MSDOS som filnamn (Text 1464) Göran Westlund <5976>
önskar jag kunna ge svar på följande: Qeh det går att gora nestade slingor, där Z00200_E)(E_ Det är ett självuppaekade Ärende: Keyboard.sw
Vllker aV dessa Program bör man Valla? man lämnar en slinga och då går till närmast paket. En info fil från USENET ZOO200.lNF Jag har ett Esselte WS7400. Av AT-typ,
Red0VlSa några för' Oen naekdelar för re$P- högre nivå/slinga. Överskådligt - lättläst _ finns där också. fast med en massa extra tangenter, t ex
Program- begripligt. ZOO är ett arkivprogram som fungerar i helaippsättningen av funktionstg för IBM3270-
------------------'--7--~"“°--------“"-"'-"'- Avslutningsvis kan nämnas att i och med olika miljöer. Bl a Amiga, PC UNIX och kompatibla terminaler, samt ordbehandlings-
(Text 2762) Arne l'larIeliUS <273l> FUNCTION så har det paradoxala inträffat MVS. Jag har dock inte någon UNIX-version. tangenter enligt Scribona-standard.
^rende= ÛUPlíCa'fe att behovet av LABLAR och onummererade ------------------------------------------------ Hur funkar Keyboard-filen? Är det något
nerer ett Pregram Vars UPPglll ar(all $Para rader nästan bortfaller. Alltså nu kan man (Text 2355) Curt Sederlin <ll33> slags tabell?
ddööleïfer aV Program På en narddlsk- Någon köra som med DEF FN i BASIC Il. D v s Ärende: Boot?=bootstrap ursprung. ----------------------------------------
Sem nar det Oen kan lägga ln der, lag den kan läggas var som. Men man slipper Kommer av uttrycket bootstrap loader. (Text 1467) Sven Wickberg <1384>
antar att det är public domain. numerero raderna lnom l:l_jNC~l~lQN_ dvs Arende: Keyboard.sw
------------------------------------------------7 Goto blir närmast överflödigt och därmed lyfta sig själv i kängsnörena (engelska) Vet dinte exakt hur KB-filen fungerar, men
(Text 2765) Per Holmgren <52l3> har QB blivit ytterligare 'PASCALLISERAT' lyfta sig själv i håret (svenska) kan inte tänka mig annat än att det är en
Arende: Filhantering i TurboPascal Vad man nu får hoppas på är att QB även Med det avsågs att med hjälp av en mycket tabell. Varje tangent avger en specifik kod
Jag har för första gången kommit i kontakt görs för andra miljöer med samma uppbygg_ kort hårdvarufixad programsnutt ladda in vid nedtryckning och en annan vid uppsläpp.
med TP, genom ett litet filter som jag nad sä ett källkoden blir portabel _ är det datorns operativsystem ~.~. lyfta sig i håret Soma tgb-leverantörer sänder med en över-
behövde skriva åt en vän. Filtret gör då GDOD BYE PASCAL? hål-remsan kom in på ett senare stadium, sikt över dessa koder. Sedana gäller det
Ungefär det här -----------------------------------------------_- Mvh Cut-re (som var med redan då) att tala om för datorn hur dessa koder-

(Text 2779) Anders Olsson <6ll36> ------------------------------------------------- Skall tolkas, dvs vilka tecken som skall
Assign(f1, Infi1); Ärende; QB (Text 2869) Anders M Olsson <l0l9> skakas fram när just den koden kommer
Assign(f2, Utfil); Jag såg i senaste numret av Svenska BIT Ärende: PC - MAC överföring från tgb. Det är vad KB-filen fixar om
Reset(f1); att de hade testat QB 4.0 mot Pascal och Eftersom folk vet att jag har skrivit program jag förstått det rätt. Du måste väl få en
Rewrite(f2); C. QB programmet var snabbare än Pascal- för hantering av ABC-disketter i en PC, KB som passar ihop med tgb.

programmet men QB programmet blev får jag alltsom oftast förfrågningar om ------------------------------------------------
Read(ll,l=oo); mycket större (EXE-filen alltså). C vann jag inte skulle kunna skriva ett program (Text 1470) Sven Wickberg <l384>
W,-lte(f2, l=oo); förstås. för läsing och skrivning av Macintosh disk- Arende: Jet och hårddiskar, kapitel XX

------------------------------------------------- etter i en PC. Keytronic tjyvhåller på F11 och F12 för
CloSe(fl); (Text 2785) Ulf Hedlund <6988> Några planer på ett sådant program har kommersiella ändamål. De vill sälja speci-
CloSo(f2); Arende: QB jag absolut inte, jag vet så gott som inget ella program som ger macros m m - och

Tyvärr är den fortfarande mycket långsam alls om Macintosh, och den tid och de som då utnyttjar dessa tangenter. Dt fick
Det funkar fint förutom det att det tillför jämfört med program skrivna i t.ex TurboC pengar som skulle gå åt för att skaffa jag vet för några veckor sedan när jag
några extra records i slutet på utfilen_ eller TurboPascal. Faktum är att Basic mig den kunskapen vill jag nog inte lägga talade med dem om andra saker beträffande
Jag har ingen manul, så jag kan inte kolla II/PC i många fall är snabbare än Quickßasic, ner. deras iofs mycket förnämliga tgb.
om jag har öppnat och stängt allting som bland annat när det gäller stränghantering. Nu såg jag att Central Point Software har För den som vet något om hur Keybsw
det är tänkt att man skall göra. Någon ------------------------------------------------- en annons i Senaste PC Magazine, för en fungerar (jag tillhör inte dem) borde det
som känner lgen problemet 7 (Text 2794) Per-Arne Johansson <723l> produkt som de kallar CopyIIPC Option Board vara en enkel match att peta in F11-12 i
_-----------------------------------------------_ ^rende= B°°f'-' DeLuxe- Såvitt jag kan förstå är det samma listan.
(Text 2774) Ulf Hedlund <59g3> lSå fall är väl Sparka igång ett bra svenskt "gamla" hårdvara som de tidigare har sålt ---------------------------------------------
Ärende: pl.OCOmm+ uttryck. Eller geidatorn en stövel där bak. för kopiering av särskilt svåra kopierings- (Text 1471) Sven-Erik Berggren <lLl8ll>
En kraftfull llness som Bosse mlssade att (Som gamla hästar som bara går om man skyddade program. Men de har skrivit ny Ärende: Keyboard.sw
nämna är "Record mode" (ALT-R) Där kan Sparkar på dem). programvara, och kortet kan användas för Det beror på vilket DOS du använder,
men få proeornm.. att automatiskt skapa ---------------j_-------------_-------------------- att kopiera Mae-filer i en PC- Antingen behandlas det som ett rent COM-
en "inloggningsfil", dvs en .ASP-fil. Prova lïext 2795) Goran Sundqvist <1255> Att de säljer sitt option board för det program, eller också fungerar det med en
t ex genom att rlnge upp klubben, tryek Årende Boot? andamålet får mig att tro att det inte är fil där alla tabeller är lagrade,
Al_'l'_l:¿ så fort modemen kopplet upp, ooh nelfe från borlan (1950-talet) bootstrap tekniskt möjligt att läsa Macintosh disketter -------------------------------------------------
ange ett filnamn, tex ABC_ När gu loggat (=kangsnore). och syftade på den skosnöre- med PCns normala floppy-kontroller elektronik, (Text 1476) Per Andersson <5581>
ln trycker du AL-l-_R igen, ggn nal. då lätt långahålremsa som lnneholluppstartprogram- liksom det inte går att läsa enkel densitet. Arende: Jet och hårddiskar, kapitel XX
en automatlsk lnloggnlngslll med namnet met for att kunna lasa ln andra program. Men Mac-disketter har 800K kapacitet och Det låter väldigt klantigt, finns tangenterna
Aßc_A5p, som du kan använda nästa gång ------------------------------------------------- är knappast enkel densitet. på tgb så borde de ju gå att använda.
du ringer upp. (Text 2802) Stefan Berg <2l6> Det verkar i alla fall inte redan finnas Men ok, den som står för klagomålen har
..............................................._- Årendeß Boot? någon produkt på marknaden som läser skrivit en Plato-emulator till PC ( nån

(Text 2775) Ulf Hedlund <6988> Ordet "boota" lär stomme från nbootstropn, Mac-disketter i PC enbart med mjukvara. som vet vad Plato är , utom jag ? ) så

Ärende: Q<ScA-koder skosnöre. På Den Gamla Goda Tiden var Llte längre fram l Samma Üdnlng flnns en nan kan Säkert fixa det På nat Säll- Om
Sätt en brädhög '§' i texten där du vill bootstrapen en hålremsa, som väl närmast »annan ann°n$ °m ell Pregram Sem k°Plerar det är Så enkelt Skajag la Oen titta Vad

att Q<S<A ska sätta sidnumret. Eventuellt kan liknas vid ett gigantiskt skosnöre. Det MAC - PC» men det använder Serieporfafna Som kan göras- Annars muttrade han nåt
gäller det bara för "Headers" och "footers". är i alla fall en förklaring jag har stött -°Cn en kabel- Om att BW39 Saknade eXtended mode eller
____________----___----------------------------- på. Kanske går det att "vända på kuttingen" nåt sånt.
(Text 2777) peter Qoldmenn <50g()> ...............................................__ .och göra ett program som läser PC-disketter -------------------------------------------__...-
Ärende, QB (Text 2305) Anders M Olsson <l0l9> ien Mac... Någon som vet lite om Mackens (Text 1477) Sven-Erik Berggren <l48l4>

Har under några dagar börjat ögna igenom Ärende: Boot? dlkeformal 0Cn kan förklara för OSS? Ärende: Keyboard.sw
de manualer som hör till QB 4.0. Vi köpte Man kan normalt inte boota om maskinen -------------------------l------------------------ Den stora skillnaden ligger mellan DOS

3.0 i höstas och för 250:- fick vi nu från och ha kvar de residenta program som man 3-30 0Ch äldre D05- l DOS 3-30 Så kallaâ
UNITEX en komplett ny version om vi sände har lagt in. Visst går det att boota maskinen .. ïangenïl>0rdSprogl'ammef KEYB 0Cn är gene-
tillbaka 3.0. med Int 19, utan att avbrottsvektorerna Møte rellf för Samtliga länder, då man Sklekar
En del av de invändningar som tidigare ställs om. Men om man tänker efter så O med en Parameter till detta program för
nämnts här har nu eliminerats. Förutom finner man att det inte kan få något annat att ange vilken layout man vill använda.
DEF FN finns numera FUNCTION som kan* resultat än att maskinen hänger sig. De °llka tabeller 5°m Pregrammet l>enöVer
anropas utan att vara deklarerad innan. När man laddar något självbootande program för de olika layouterna ligger i en fil Som

De restriktioner som finns för FUNCTION finns det ju inget som hindrar att det heter l<EYB0ÅRD.5Y5-
- d v s att man måste skriva DECLARE programmet tar försig av minnet där de ---------------------------------------------------------------------------------------------
så att de moduler som använder FUNCTION residenta programmen ligger. (Text 1453) Börje Gustavsson <3374> (Text 1489) Sven Wickberg <l384>
kan samarbeta är en rimlig sak som ju Om det ska lyckas måste det residenta Ärende= Varning för DISKTE-ST, 'feSlía CÛM- Årende Spärfra ndin
förekommer i andra språk som kompileras. programmet lägga sig HÖGST UPP i minnet, PRESS Någon gjorde ett inlägg för ett tag sedan
Dessutom så sätts DECLARE IN automatiskt. och ställa ner "takpekaren". Sen måste det COMPRE55 i PCTools-paketet, har en funk- och frågade hur man skulle spärra hårddisken
Jag har ännu inte börjat köra QB men det återställa ALLA övriga avbrottsvektorer så tion (alt 3 i menyn) Som de kallar SURFÄCE för obehörig bearbetning. Det förutsattes
verkar mycket lovande. Dessutom finns möj- att de endast pekar till ROM-BIOS. Därefter ÅNALYZE. Den gör ett stort antal läsningar att man fick använda hd-programmen, men
ligheter att anropa moduler skrivna i C kan man boota om maskinen med INT 19. av samtliga sektorer på disken. Skulle det att användarna inte skulle få göra en massa
och även att från C anropa moduler i QB. Det går således inte att använda den vanliga bll felläsnlng Vld na8°t aV dessa tillfällen» bus med Pr°gram °Cn dara-
En fråga är om det är rätt ett ändra CGA-simulatorn, eftersom den (l llkhet med så flyttas innehållet i denna sektor till en Jag har en tid provat det menyprogram,
reserverade ord och göra tillägg oeh änd_l de flesta program) laddar in sig på LÄGSTA "godkänd" sektor. Men detta bara om sektorn PC-MENY som IMP säljer. Man ser ju bara
rlngal. och på så Vls Skapa ylterllgare ldla_ lediga mlnnesedress, istället for högt upp l används av någon fil. Sedan prickas sektorn det mana vill se, så först i dag upptäckte
lekter' av ßA$iC_ minnet. av som felaktig jag på allvar att man kan förse sin meny
Men Om djalgkterna gel' de gamla Vgfsjgnel-na -----------------------------------------------__ CHKDSK gör' inte l'\âg0l') SOITI hel$1I l<Ol'ltl'Oll med Spä-l'fk0del' för å-tl<0ff1S'lI- I Så fall fll-
som delmängd må det vara hänt_ (Text 2809) Christer Weinigel <24l0> av det fysiska mediet. Det gör bara en gerar menyn efter vad jag förstår som ett
Det men får l utbyte är ett Språk som är Arende: Boot? logisk kontroll av fil- och biblioteksstruk- effektivt skydd: bara de program som finns
mer ooh mer lättanvänt ooh som ger mer Jag har för mig att det handlade om att turerna. i menyn och undermenynerna kan köras,
strukturerad ooh överskådlig källkod_ lyfta sig själv 1 sina skosnoren, mao kora Lita alltså INTE på disken bara för att man kan inte lämna menyn och gå till
Med den nya versionen av QB har du fått ett program för att köra andra progremm CHKDSK_ inte hittat något logiskt fel! DOS eller fingra på systemparametrarna
ett arbetsredskap som gör programmering -----------------------------------------------__ mVn Börle GU$laVS$°n» OSÖY Utan att kunna den ratta k°den-
till ett nöje. (Text 2817) Bo Miehaelsson <9l3> ------------------------------------------------- kanske något att Prova?
En rad finesser finns inbyggda och det Ärende: ABCDISK? (Text 1454) Börje GU$raV$$0n <337ll'> '''''''''''''''''''''''''''''''“'°°°-°°'“-°'°"
finns drivning för grafik. Ett gott råd från Eftersom texten är flyttad från mötet ABCSO Arende: PCT°°ls (Text 1490)" Per'A""e J°ha"5s°" (7231)
ett 'blåbär': Skippa all annan basic på PC! kan *jag komplettera med att berätta: Jag kan Visst hålla med °m att lnlämlngs' Arende: SPar"_a hdm
Det är bortkosted tid ooh kraft ett fort.. Det finns ett pgm från Myab meg namnet tröskeln är högre än den första versionen Det var nog jag som frågade. Vi har PC-
sätta härva, Den för de som her gamla ABCDl5l<_ Det arbetar unool. op/m och flyg av PC'l'ools. Men nar man val kommit over MENY från Ericsson. Dar går man ur _menyn

program som ske över till pg, Det lnnebär tar filer från Al3C_format till cp/M_lol.mal_ . tröskeln, är det väl mödan värt. Den senaste med ett enkelt Alt-X. Ska prova Växjö-pro-
ofta arbete hur man än bär sig åt, 5Å Det finns alltså två Agcnlsk men de är versionen är starkt vanebildande och inne- grammet så småningom. Tack för tipset.
varför inte ta chansen att få struktur och helt olika som alla förstår. ~ haller MYCKET, MYCKET mer än Ver$l°n Har nâ8°n tänkt Pa Vllken laffle Sfalmlng
möjlighet till att underhålla programvaran -------__________________________________________ l- det är Pa Växjö- Varför inte VäCl<$jÖ eller
genom att överföra den till QB? (Text 2843) Börje Gustavsson <3374> ------------------------------------------------- dYllkf-
Det kanske är för tidigt att innan man Ärende: Boot? (Text 1461) Göran WeStlUnd <5976> -~-----------------==---~===17:r rfrrrrffrr" l
ens kört Url9rYta l en l°V5ang " men Om Ioch för sig ett relativt ointressant påpek- Arende: Keyboartksw l-rext 1491).. Sven-Erik Berggren (lösa)
det man fått sig till livs stämmer så är ande, men BQQ1' 5'l'RAp betyder inte $ko_ Jag far lnre rört Pa alla rangenrerna- Kan Arende: 5_Parrra ndin
det svårt att låta bli, Snol.e_ 5001- 5-l-RAP är den vallgen förekom_ man mixtra själv med keyborad-filen? Kan man inte BOOTa på en vanlig flexskiva
I tidigare version av QB\ var det svårt att mandeo lan - b -- ------------------------------------------------- 0Cn komma in Olagligt på l'lD=I'l På det
slå ihop oeh använda delar av andra program som mšš anàänilkelïalnän sšnrntäfnšš gång; (Text 1463) Sven Wickberg <l384> sättet? Det brukar vara den största bristen

- så icke här- känga eller stövel. uttrycket Boot srk/xp ^'e“d?* K°Yb“?a“l'SW 1 d°““a WP av skydd'
Markörer - ll Sf kan läggaS in 1 ett Större i datasammanhang kommer ifrån liknelsen Det finns tyvärr ett otal keybsw (och ett
textsjok så att man direkt hoppar till det att dra på sig en känga med hjälp av en Otal rgnl- Det Verkar 5°m °m man Ofta
markerade Stallet- mindre ren. Dvs att dra i ån ett t" e kunde fixa tab gemm att yöa några tan'

g 5 S °" t f ll d fprogramsystem med hjälp av ett mindre. gen er' I val-le a Om e mns 1 sammarad. De flesta fabrikanter av alternativa
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(Text Ißrß) Sverl Wickberg <l38ll>

|\)|-0

= + 5 volt 9 = + 5 volt ------------------------------------------------------------------------------------------------__
= switch Il 10 = switch 6 (Text 1524) Sven-Erik Berggren <lll8#> (Text l 555) per Andersson <558l>

Arende: S ärrra hdm = P05 0 ll = P05 2 Ärende: lBlvl'l<°rnPallbel ???? Ärende: Nätverk för MSDOS-maskinerP
Nejnej, inte Växjö-programmet utan IMP-
Paginas program! Jag tror finte SPCSmeny
har några spärrar av det slaget.

\lO\-Pb-I

= ground 12 = ground Att IBM har flera olika tangentbordslayouter Dessutom är det naturligtvis en fördel ern
= pos 1 13 = P05 3 betyder_inte att de inte är_IBM-kompatibla. man kan skleka man mellan rnaskine'rna_
= switch 5 14 = switch 7 Alla mjukvarutillverkare av betydelse tar Även om man trer att ens PC är en Ö sa

~--°------"'~°°'°°°°°°-“°------------------~- = + 5 volt 15 = + 5 volt hänsyn till att det finns ett flertal olika vlll man torr eller senare kennla men dem
(Text 11495) Nils Hansson <519>

00

layouter från IBM och anpassar program ( nätverk lll lr een varför skulle man da
Ärendet 5Päfffe ndtn Med hoppfujl h lsning ett n gon vet hur programvaran därefter, medan de inte på - t n n t tt k- k b ll
Spärr med password i me_ny_ är det" väl det skall vara. Patrik Bengtsson <3227> långa vägar kan ta hänsyn till alla kompa- gill: daatrggerg :ann :an sr:-fnšrnertevarneefï
inga Pf°l>le'“ att k°mma f°fl>1- Det af JU -""---------------------------------------- tiblers olika layouter- Tänk t.ex. på Lotus jäsnlngen na de när problemen och om
bara att avbryta .BAT filen som startar (Text 1516) Rainer Kaasalainen <1783> 1-2-3 och på vilken tan ent som tri ar - 'g gg man skrapar ordentligt kan man t.o.m. köramenyprogrammet. Arende: MS-DOS 3.2 menyn. Det kan vara mycket enerverande uuo a sln pc dvs k- k b -- n l
rr'''°'-°°°'°“°'°°"f''''''''''' 'F'''''''''''" Hat ltlaß fått __l>el_<täfta<l att C°PafnS M5- att hitta rätt tangent på olika kompatiblef, värlrlienl? Jag erkänner fnfg: etrfvleëvšr fâ:

ext 1496)" Sven Wickberg <1384> DOS ver 3.2lb ar inte helt kombatibel med och dessa sitter oftast inte alls lika val gad av ~l.löeskole/universitetsvärlden den
Arende: Sparrra hdzn generic MSDOS. Vid en programtestning till som på___IBl\_/_l:s. _Inte för att “IBM:s attmansettattmellan uuen/VM5_sunet/E:kRN_
Ja, har man sett. Nå, det kanske inte med DOS-rutiner fick OS Error = Illegal tangentbord ar battre just, utan darfor att Bitnet vla ethernet ete_ fungerar jsor-nn-njni-
eleverna upptäcker...men någon säkerhet finns Funktionsanrop på Copams Turbo 401 mo- man valt en tangent som är lättåtkomlig katlonen hyfsat Vllka pC_nät kan köra TCP-
ju inte. Kanske man kunde komma runt dellen. Kan kanske nämnas, att samma pro på IBM:s tangentbord.

I 'IP ? i
det genom att bara ha MENY i autofilen? gramsanrop fungerade på annan Taiwanesisk ________________________________________________________________________________________________
och sedan kora A : den gamla autoexec kopia flaclfrittl (Text 1546) Håkan Wallenthin <5231> (Text l555) Hakan Wallentnln <523l>
som forsta åtgard? Det går val fortfarande ------------------------------------------------_ Ai-ende; Nätverk för M5D05-me5l<1ner Ärende: Nätverk för Msbosnnaskiner
att avbryta men det blir så kort stund (Text 1519) Anders M Olsson <l019> Jag vill gärna ha lite info om nätverk. j-lur ar molllgheterna att ansluta kloner )
som den mojllgheten ar öppen att det l Arende: F11 och F12 Finns någon med erfarenhet vore jag tacksam till Token Ring
alla fall försvårar. Keybsw ersätter helt alla BIOS-rutinerna för lite uppgifter om vad som finns på 1-

Säkerhet är svårt. Det måste ju alltid finnas för tangentbordshantering. Så ska F11 o marknaden och var man kan få prisuppgifter 1- - 5

en möjlighet att göra "alltin och det finns 12 fungera så ska de finnas i KEYBSW och dylikt. Tanken är att använda kompatibla šl(r:)ntrle1,5ï\j9åtše':jP ?ölr1kM%,gåšI:lf,la:j<ljln:Lrl->
inga bombsäkra mojligheter att hindra den (eller vad den nu ka1las.... varianterna är PC och AT. Möjlighet att koppla upp sig vad är -l-Cp_ll;> da? Ett nretekell eller
företagsamme från att gora just det. många). mot VAX måste finnas. en databas-> och -a tror da inte att
Men det måste finnas__andra dprogram som Jag har själv ett KEYTRONIC-bord där de Mvh Walle Ethernet slår IBM -I-ekeå Rin a n rarna
låser systemet. På SO har man i flera år levererade med FLERA varianter av di-1vru_ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''" när det anar kommnnikaügonp Dä kan
haft tvånget att avge ett id för att komma tinen. Bl a en där F11 o 12 fungerar! Men llexl 1550) Per Andersmn 6581) mycket enkgett skicka man till alla användare
in i en 386 som de har kursregistsrering sen gäller det ju förstås att APPLIKATIONEN Arende: Nätverk för lvl5DÛ5'me5kinel' . .. ._ .

på. Jag har dock inte haft tillfälle att kan ta hand om dessa tangenttryckningar! N_ål5 slags ethernet kÉnSke° Tlll fleln brukar I-patverke-F' Dr! kan aven kolipla ihop flera
d ~k det k gl -- gl t k finnas programvara for kommunikation med natverk laven ldke Tdken rlng l-AN) tillun erso a om oc s ar n go man an -----------------------------------------------_- n .Ik _ . n d r

- - - riktiga datorer. Ex. Vax/UNIX . Vax /VMS en en el» Vl el Vl gl°l'l_°C el Ungefärkomma runt genom att avbryta inladdningen g;free>I<1tde1:5t\2gJSSven Wickberg <138Ll> det borde nnas_ bra. (Fråga Mytech på ditt kara uucp).

çfext 1493)" per Andersson <55gl> gšgßharj fåtlt3¿.ogiteclgs busarirluârattt fungera :olleathielsíletfall att vaxarna kör rätt version

Arende: 5Parrre ndtn °" we ' men ara ll ln °WS' lnte Arende: Nätverk för MSDOS-maskiner
Det enda säkra sättet är väl att köra ett till någdl annat Pfdgram- l'llälPel” inte ell äuïrnl-ššl-)--sten-_-1;rn:ger--:e'n_:l_j:šn:-nu Riktiga cloner skall man naturligtvis kunna
fikligl 05 På maskinen- Så länge man köl' Skriva MOUSE °Ch am vad de föreslår l "ex . -- -- gg ~ koPPla in till nätverket men det oftast
rn5'd°5 kan man bara få P5eUd°'$äkel'nel- manualen' .. âxrendlïi Nallatverk for Msljaots-maskitvter nk lt där som clonerna missar kompatibiliteten.
DVS. det finns inget sätt att på befintlig vel el dm det ar fel På hårdvaran eller ag ar --ara er aren e av e - e e _ Det är väld' t å 1 " åCORVUS-natverk samt IBM Token Ring LAN lg m nga Cdner 5°m al' SV rehårdvara göra en riktig säkerhetskontroll mlllkvaran- CORvUs är väl så gott sem utdött nu; att koppla till nätverk, vad man än väljer
----------------------------------------------- “'''''''''''''''''''"_"-------------------------- . ._ f" t --t_
(Text 1499) 5ven-Er1|< Berggren <j43q> (Text 1521) Sven Wickberg <138l+> medan T°_k°n Rlng ar vlldrsl aktllelllf _ ff_ïânce_lÉ_ na. ________________________-_
Ärende: S ärrra hd:n Arende: ll3lVl'k°fnPafilï>el? T°kell Rmg.tyck.er lag är en bra losrllng' _ _ -ell p----Är-d <5581>P t bl bl t kt l (Text 15 ) er nersson
Det frnns ett program som heter Watohlgog Det kan inte vara ratt...kompatibiliteten :dm lnte al: besllírmlâïlt e Disa; Arende: Nätverk for M5DQ5_..rnasklner _

som skall klara av säkerheten på HD:n Skall lll gälla lNUTl burken- vad men hänger or a ._ .. .. .. _ ethetnet
tämligen bre- Filefne kan kt'YPlel'e$ nät' på utsidan måste lu vard' påhängarens pm' antså'ett lagt nâtvärk med hlïg overfonngâ Till PC har jag ingen aning ' har sett en
de läggs På hårddisken och sedan dekrytperas blem. Om man har ett fristående tgb måste än/Pïšltlfåketsagmššliån/ânermäñ Élatlemvlššrnedrgt massa på mässor bara Crn man vlll koppla
när man accessar dem, vilket hindrar att leveranldren av detta Skieka med Kevbsw- -- - sig ut i världen så visades till de ethernet-ndra natverk (vilket kommer att utvecklasman BOOT:ar på en annan disk och accessar l Övrigt bör Väl lVl5D05 fungera lika bra É ) korten programvara för att använda UNIX/-
filerna (all l<t'YPlerlng/del<l'YPlel'ing Skulle fmed det bordet S°m med allting annat' šgrdrdnmšr °-u detta nätverk den lösnin som VMS maskiner som fileservers. Dessutom
ske automatiskt via ett resident program) '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''“ l tror jag att man kunde skicka mail tills d k .. ._ 1.. a nbl. (Text l522) Anders M Olsson <l0l9> IBM kommer att supporta, vilket gör atte an an man aven satta osen p i iote __ p(;n_ -

.. _ . . Arende: lBM_kern atlbel -_;-_;?«_,~ man kan kanna sig tamligen saker om att
for att hindra ottlllâíen access' Har Inte --P ' te bli över iven med ett m cket ovanli t '''''''''''''''' 'rovat ro rammet salv_ Du har både ratt och fel! Om man drar ln_ 3 v 3 T l585 K t B <5gl9> V

P P 8 l det där -med närdvarukornnatlbllltet in ab_ natverk, vilket kan handa med udda marken. krlätlder Nåtvåln röfr§r3šgl6S_maSkiner

(Text 1505) Börje Gustavsson <3371+> sufdum ÅR faktisk de olika PC-modellerna ''''''''''''''''''''' 'T''''''''''''''''''''''''" Tgp/jp är ett r°tr,j<°l1_ Ether net är en

-___ ----_-_--_-__------_-__----____-----------___

k -bl d d IBM (Text 1552) sven-Brik Berggren <i4sa> P
Ärendet F11 0Ch F12 lnte °mPatl a me varan ra' 5 egna -- . -- -- - kabel som följer 802.3 standar. Token ring
Problemet ligger inte i KEYBSV utan i rnddellel' är inte k°mPalible med varandra- šlrenïeeklïatllårlëf:nMšDO:t_t?ta:lkm:l:d att är ett pollande när medan Ether net är en
Bios. Många tillverkare har Bios 1 maskin- Det af it' inta" ans Samma la>'°Ut På tan- ag Y .. -r - .. "I V f kr ironsmilion bus eller om man vill en koll-
erna som inte reagerar på scan code från genlb°r_de"1r så hur Skulle 'de klmna vara šçnïrrreenlëålâït šlrïlläodaererrelreïinšlšr-arsläktlgï tions detekterande nät.
F11 och F_l2. Det kan inget tangentbords- k°mPallbla-

_. datorer antar ja ???). OK?
Program gora något åt- Man måste få ett Det som då har ansvaret for att slata ut l så fall kan då ta och sto a u dina '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""
BIOS som klarar av att särskilja dessa tan- 5klllnaderna_är Bløs eller KEYBSV °m man - - -- Pp pp» (Text 1587) Börje Gustavsson <337l#>
genrer-_ nu har den inladdad. Så det kan bli problem mlnldamrer nrå_g°l_lstdrns dar de Passar battrf' Ärende, Fll och l:l2

med de fåtalet Program som sår förbi ßI05/- 9°hbSkafš? dlktlga s.'§'f'falf°'e"d Xnrx ar Det går inte au säga an KEYBSV for
(Text 1507) Börje Gustavsson <3374> KEYBSV °Cn läser lengenlbdfdel dit'ekl På ge ,,¿:_lr:,d(:,, : sïatïdnerâaakglrnmera hand om all tangentbordshantering. Det finns
Arende: MS-DOS 3.2 hårdvaran- .. g Pp ju närmast oändligt många olika versioner
Troligtvis finns MS-DOS 3.2 i hundratals, Jag har Sagt det förr, och jag säger det påd stoglštgâllfšïr Soèn IBA:-'blA)mdahl och av KEYBSV. Jag gjorde en liten resident

. s o o ' 0 " _ a- e Ûkanske tusentals, varianter. Varje maskintill- lgen- KEYÉSV af lNTE_eln dell__«'ítVlM5ÛO5, ällalrêtaende styeåšgvarolllrgniškt menat, een snutt som skulle reagera på F11 och F12,
verkare, distributör har egna varianter. Om aven °rn_ en av Pra l_l5 3 5 3 evereras - men det ick inte alls eftersom BIOS i
vi tar eepam från IMP som exempel så på pos-diskonon. Den innehåller INTE na- Jag .lvfdker mat" skaftrâslnålderïninlåadaffed rnln çopef, nr inte ner support för ett
har de minst 6 olika varianter av MS-DOS gra D05"l'Utinel'_> Utan beta BlO5'fUllnei'» ânštï: âïft Ldearn aDâ afvndan inte i en ens känna om dessa två tangenter finns
3.2. De är inte på något sätt unika. Tillver- avsedda all ersätta den lnl3Yggda tangenl' šd n nä lklí bb' att öra t ekar -a Det eller ej.
k k" l- Vls d -- d bordshanteringen i BIOS. 5_ a _ r__ U 5 ' v l g'_arna Opel' ICQHS a,V 1 SE 8.11 gOl" E -------------------------------------------------

ta en M
maskiner bättre. Sedan uppdateras dessa 3.2- en llllverkdres maskin °Cn_k°ra den På _en ' -- -. Arende: 360 kB drivar
versioner kontinuerligt. annan- Om lnle de två masklnerna al' Väldigt sjal-V kor' (ich det arâlolgtnatï ldâgon- PC Ja, det är ju ingen tröst för dig precis.
Med pC_DQ5 är det nagot annorlunda dä lika, och har exakt samma tangentbord. :lëv1a"g¿:'f?$Äa)É_2:',alnd:re:)otitgaratngštedš Har de inte lovat dig någon åtgärd då,
det ju bara finns en distributör av PC-DOS. OBS ell Vi55Å__tillverkares Kl5YBSV ar pro- ana PC medan .a (stnrdarnranvändare) eller förväntar de sig att du ska acceptera
------------------------------------------------- gralnmera-de fdr att kanna igen ett antal . ' l _ .. h det som det ar?
(tex: isos) carl-Henrik Blom <5u2o> 3l:tl<an_tan§entb°fd een anpassa sig så att :magurfšrdalfíršnïanldlåfedzlfflífvrfådarsgre om det bara är Bios borde det gå au
Arende: Skrivare 800 PC if fe - _ ., ° sätta in någon pålitligare sådan det skulle
Hur gör jag enklast för att kunna använda G";"1'š;5"š""E'fn"n'''''''''"'l'r:š;'''''" T_)'_C_l<_ï_í?f_(_a___(f__(l_ï_ffEYn nog någon i klubben kunna hjällaa dig med
min gamla skrivare till min nya IBM-kom- __ ex Ven' rl_ erggren < > P ss om du inte får någon respons från dem du
patibla dator? (Bondwell) Jag har en CPA-80 Arende: ll3lvl'k°mPellbel? g.ree)ntdel_5?d3štv:rll< /ëggeäšgzašämagârner har köpt maskinen av.
(seriell) som jag använt i fyra år tillsammans Jag håller _f=ll>$°lU'f inte med dig i det när
med mln Al._>,C_300_ vad krävs för att lag fallet. Nar det galler AT-tangentbordet ;lnat:l;Ckf_°rir:l:rt Iflu__)nlönl:âl:rñkïteat$rs::e lå:
ska kunna använda denna gamla skrivare så kan Pr°g_l'em gå ln 0Ch Programmeraa__ så är såna datgrér Amdahl och
tlllsammans med den nya pC_datorn_ l3ven_ om bordet, vilket skulle kunna ge forvirrande IBM _ dd kö __ n _

tuellt vlll lag kunna växla mellan bada da_ resultat om man inte hade ett tangentbord er ln e avse a a ra "nes armš
torerna. Frågan borde vara av allmänt intresse. med samma lavdur 5°m lßlvlls- på' Jag rör- själv rätt ycket pese.. .. k I
Det vore bra om ev. svar så småningom En annan Sak all lenk__e_På al' atlï_de len' dâšeoglrânrrlšfšrïle ndâïrârr flešnsonrtsflršn
kunde trvokas av l ABC_l5ladet_ gentbordsmallar som foljer med olika pro- __r_ h rn k pP°f__ rn
_________________________________________________ ram inte stä m an ' te h "tt drsalare °C l ver are ar unge ar l a

g m"'e'° m "l al" d llpu "li 'flhdai(Text l 5l0) Bo Kullmar <l739> layout. Program kan även bli ologiska efter- me _n° ° 9 3 ge er 1 °r5 3 and e
P Data IBM osv. En atorA , - som man kan forutsatta att två olika tecken fnB'_ avaen IM '

Jåellïâr šïtíftvïrte d n n d skall finnas na samma taneent_ Har rnan ar inte bara lådan utan också den support
g. IS a _ e a e a arfav an ' - man kan räkna med. I vanliga PC-fallet

_ 1 h Cl klats i ABC Bladet. Titta blad Sven Wickbergs en annan avdllt °C essä led en lnte k-- er man sin bull a dator een star sedan
artiklar. Du behöver ett program PR7 eller finns På_ Samma tangent Utan är 5P_rldda op g -- v
vad det nu heter som konverterar ÅÄÖ:ena ?í:všk°lll<a1 kan detta Se Prdårarnrne Vlrrlga I:-råtnpåzâåga rzïrd' T:;rrln°pêr5 egooaxtïân

o IQ n y

ltrlileldsvlliltgsëzlä Sêgëlilllsïlätreldiiluanïsjsltleïktskñ-ïü Överhuvudtaget är det ytterst dåligt tänkande dlsk) kan man lflllad lallâfå knvfsed Si-lPI;°í:
ar-en_ pR7 llnns kanske l nrogrambankem att bara tänka på maskinens inre, när man °Én vanrllâl berrnddllïnne l' n °mPelenl °
............._-\________-______--_____________-___ talar om kompatibilitet. Det kan handla Bart mårstšr på pešen är egentligen att

. sa e m
gree)ntdel_5 Bengtsæn 6227) ionntle agaglaaesenrlšdalrår lšolæsašätäo plgceeïnnç den konstruerades av IBM. Utan IBM hade

Har satt in ett kort med gameport i datorn då adaPlra $°m inte går in l Vissa maskiner vi tmlëgen inte gehövt mystiskaaâgreêåerivtgr
men har inte lyckats lista ut hur "frjdepinnen" °ln lnld kapseln fdr 80287 ar Placerad Pâ Éaattdetctra :ät nvarmnçtle råna-mer frarnsvænfa
skall kopplas fr att fun era. Vill rna ha datt' ' -- -8 8 .. h o l ill l<_ F P an em a or i ver arna.lrslag nde n nur en med mlerobrvtare och orovrigt anvander IBM C 3270 emulation da Det är antsa inte
en med potentiometrar skall kopplas. Fljande Prdgfam funklldnstengenlefne Pfll °Cn PFl2- .. . ' -

anslutnlngssenema nar lag, Det behovs minsann inga speciella tangent- anvasràdånen lâgdeïderkunffdekråklidïln EP::n
bordsfiler för det. Det fungerar både på s_°m ' °C . _ .. ' gIBM PCG XT AT PS/2_3o PS/2_50 60 80_ ligen kan man ]U lika garna Ofdbêhândla

' ' ' ' ' ' på T.ex. Amstrad 8256 som på en PC.

\_
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------------------------------------------------- hamnar framför första stiftet/hylsan som(TeXt 1593) Bertil Wall <4227> (Text 1629) Arne Hartelius <273l> skall anslutas. Då är det dags att ta framÄrende: Ca sLoCk, Numl-oek med mera Ärende: Seriekabel till printer. kabeln och ta den första ledaren som skallPå adreSS §40=$17 finns en bYte sem Visal' Finns det nåt ställe i Stockholm som är anslutas *utan att skala denl* och stoppaStatus för ett antal tangenter enligt följande* billigt vad gäller ärenderaden? ner den så långt det går i hålet.

bit ' IMP tar bara 55:- för seriekabel, men dom Tryck på "avtryckaren" och tråden är an-
7 bi t 6 bi t 5 bi t 4 bit 3 bi t 2 bi t 1 bi t 0 hartyvärr inte seriekabel för annat än modem, sluten i skarvdonet! När man släpper avtryck-Caps Num Scroll Alt Ctrl Vänster Höger jag gjorde själv misstaget att köpa några aren, stegas skarvdonet fram till nästa an-Lock Lock Lock Shi ft Shi ft sådana innan jag fick veta att de var olika. slutning! Det behövs inte många sekunder

På Computorland kostade de 515:- jag antar för att tillverka en kabel!Här kommer ett litet exempel i TP: -------------+----------------------------------- att det var exkl, moms. Expediren delgav Amp har rel_nr_=o75g/10400
Var KeYTe$t = 5Yte abselute $4Ûi$l7 (TeXt 1617) Sven-Erik Berggren <l484> mig priset med ett sadistiskt leende då det finns även block för 9 och 15 ledare.begin Ärende: 5l2+5l2 min uppenbarelse, modell maläten hippie, serien kallas AMP HDE-20.)

if(l<e)'Test OR 95l=l27 then Wfitelnlwum' Är datorn en ÅT eller PC? Det borde avslöjade att summan för mig framstod som Enda problemet är att det är svårt attLock är aktiv'); väl vara en AT, kan jag tänka. Nåja, det astronomisk. ansluta flera trådar till samma stift/hylsa,end. brukar sitta några switchar på moderkortet .........................................._- men då har man lösa stift/hylsor Som PaSSar
som talar om att datorn skall använda 640 (Text 1631) Sven Wickberg <I38t;> i AMP-s crimptång

Vad bit 7 användS till Vet jag inte, är det Kb till DOS. De flesta maskiner klarar i Ärende: Seriekabel till printer. "Demonteri_ngsverktiyg" 91232-1 rekommen-
nagen s°m Vet? alal fall att använda minnet så att 640 Även jag har blivit lätt chockad av att deras också.------------------------------------- Kb går till dos och 384 Kb till Extended finna vilken skillnad det är mellan priserna anm. artikelnumren ovan har jag från kon-ilext l59'*) Nlls'Gl-lnnal' Westermark <l378> memory- hos IMP och alla andras. Jag brukar handla ceptet till min beställning, men om man
Ärende* PORTARNAS SHFTER Det minnet Som du för närvarande inte hos Björnhem, och jag kan inte påminna tittar i AMP-katalogen "Kontaktdon 1Det galler ^T'dat°l'ns sefiella Utgång med kan använda så meningsfullt, kan man anv- mig att hans priser har högre värde än 3 S/E-2 12/87" sid 1-28 och l-29 står det9'P°li8 l<°ntal<t- Kan nag°n dessa stifters ända för printerspooler, ramdisk eller också i första siffran (inkl moms tror jag). När andra nummer.alla Sigalnamn? Det Vefkar h0PP-löst att EMS-minne, Det finns en d['i\/futin $0l'n jag klagadg över antalet siffror för-klara e -------------------------------------------------hitta nagen litteratur i l>°l<nandeln °m detta- emulerar Expanded EMS-minne i Extended han att bara kontakten i ena änden kostar (Text 1674) Bertil Wall <4227>Kan någon också AT-datorns parallella utport memory, Ganska många program stöder över 100 kr-ll Ärende; Wait states på AT
med de 25 signaltfadafnas namn V°i'e lag EMS-minne, som t.ex. Lotus och Excel (ExCel IMP sätter nog ihop sina kablar på Taiwan På en Copam AT har grabbarna på IMP-
taeksam? Om lag nal' UPPfattat saken fall klarar även Extended memory). också, det är den enda förklaring jag kan data kört SETUP och angett klockfrekvensenså är det väl samma signaler på parallell- -----------------------------------------------_- hitta, till lo Mi-lz och antalet wait states tillP0r ten för AT/PC men el nal' det galler (TeXt 1618) Sven Wickberg <1384> Om man inte är alltfpr bortkommen med ett. Vilka fördelar/nackdelar kan det med-sefieP°l'ten (fÖ!'Vlss° ai' den lll 25°P°lig Pa Ärende: 5l2+5l2 och EMS lödkolv kan man ju löda om en IMP-kab 1, föra om jag kör SETUP igen och angerPC=n)- EMS och Extgended memory - behövs det men då måste man ju också veta hur tråd- antalet wait states till noll?'''''''''''''''''''''''''''''''''''"' något extra program för att utnyttja det arna skall läggas. Så långt jag vet används -----------------------------------~-----------
(TeXt 1595) Arne Nefdenbefg <5553> eller är det något man kan fixa med sin bara tre av dem, men jag har aldrig brytt (Text 1675) Börje Gustavsson <3374>-Ärende: PORTARNAS STIFTER 1 vanliga programvara? Jag har en AT, men mig om att fundera över vilka. Det vet ju Ärende: Wait states på AT
1 Carrier deteet jag har inte hittat något som kunnat tala Håkan Frohm hos Björnhem. Det blir ingen skillnad alls. Det blir nämligenReceive data om för mig hur jag skall använda överskjut- ------------------------------------------------- I ws vad du än anger. MinneskretsarnaTransmit data “ande ram-minne till ramdisk, spooler och (Text 1634) Bo Kullmar <l789> klarar inte mer och då är Copam AT tillrData terminal ready sådant. Hur gör man? Ärende: D-link äckligt inteligent att ställa in en fungerandeSignal ground ------------------------------------------------- Tja, jag skulle skriva en artikel och har kombination,

Data Set ready (Text 1619) Sven-Erik Berggren <1484> fått D-link på test av Tranfor men jag Copam AT har dessutom odokumenteratRequest to Send Ärende: 5l2+5l2 och EMS har aldrig skrivitlartikeln och nu vill de support for lösenord vid uppstart, om duClear to Send För att använda Extended memory till en inte att jag skriver en sådan. Jag är inte inte visste det,
Ring indieator RAMdisk så räcker det med att man har helt övertygad om att D-link är bra... Copam AT har ERSO BIOS. Detta BIOS är
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------------------------------------------ ett någotsånär nytt DOS. Man skriver då Ok, det ÄR billigt, men man måste komma det enda som du INTE kan köra PD-program-
(Text 1596) Lars Michael Jogbäck <5862> iCONFIG.SYS-filen en rad: "DEVICE=VDlSK- ihåg att inget, inget är gratis! Dvs man met INTRCPT pä, Man kan dock byta BIOS
Ärende: PORTARNAS STIFTER (Paralell- .SYS 384 /E". Då får man en virtuell får inte så där förfärligt mycket prestanda och använda ÄWÄRD BIOS, INTRCPT gersnittet) disk som är 384 Kb stor och i extended gratis. Visst finns det viss behörighet men tillsammans med DEVlCE=DRlVER_SYS /D;0
1 Data strolše memory. För spooler, diskcache och för den sträcker sig bara till disknivå och i i Config, en logisk enhet i A: som då tDatabit 0 att behandla expanded memory så behövs praktien får man göra så att alla kan komma ex får heta Ei, Denna enhet är då enDatabit 1 speciella programsnuttar. Man brukar få åt allt om det skall gå att använda. 720l<b drive som du kan köra vanliga disk-Databit 2_ med det när man köper EMS-kort. Har Man belastar den dator vars hårddisk man etter i men ända fä dubbel lagringskapacitet

Databit 3. köpt några Intel Above board och dess utili- utnyttjar och den kan märkas om man kör jämfört med standard PC.Databit 4 ties är bra tycker jag. annat på den maskinen. Hör av dig om du undrar mer.Databit 5 För att använda expanded memory från olika inga funktioner enligt standard (NETBIO5) -------------------------------------------------Databit 6 applikationsprogram som är förberedda för »finns för att dela filer och sådant. Å andra (Text 1676) Sven Wickberg <1384>Databit 7 ~ detta, så' behövs inga utilitie-program. sidan kan man köra program som INTE är Ärende; l-lerculesgrafik
Acknowledge (ACK) Lotus och Excel t.ex. känner alltid av om nätanpassade men skall man ha flera som Har ßondwell39 med l-Ierculeskort. Men jagBusy/Ready det finns EMS-minne och utnyttjar automa- skriveri filen på en gång så får programmet kan inte komma underfund med hur manPaper Empty tiskt detta. fixa detta själv. Detta lär för övrigt enligt sätter skärmen i grafikläge, Det måste välSelect ------------------------------------------------- Gunnar Tidner fungera om man kör DIAB=S gå? Det jag i första hand ville göra ärAuto Feed , (Text 1620) Bo Kullmar <l789> ISAM som hör till BASIC II/PC. att köra grafik i basic2, men jag hittarError Arende: 5l2+5l2 och EMS En slutsats är att d-link är billigt men inga kommandon om sånt i manualen. NågonPrinter Initialize Såvitt jag förstår så är det så att man man får inte så förfärligt mycket för peng- som vet?Select Input antingen kan ställa in en sådan maskin så arna. Ok, man kan köra på en annan mas- Den andra prioriteten är att göra sammaledes18-25 Signaljord motsvarande dataledningarna att den använder 640 av 1 MB. Då kan kins hårdisk. i Pascal; det har jag inte undersökt närmare_ "returledning" man inte alls utnyttja resterande inte ens Det finns dessutom möjlighet att köra annan, än,

Mvh till RAM-disk. bättre programvara på D-links hårdvara. (Min skärm är EIZO #030 _ jag har alltså
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Eller så kan man använda 512 som vanligt Dessutom finns det nya versioner av pro- inte EGA eller all-prupose).(Text 1602) Thomas Althoff <3493> minne till DOS och 512 som extened memory gramvaran till D-link som jag ej har sett. -------------------------------------------------Ärende: Serieporten till RAM-disk som Sven-Erik skriver i text Man kan också köra en maskin som serverer. (Text 1677) Lars Michael Jogbäck <5862>Är det någon som kan tala om för mig 1619. Detta begränsar dock DOS till 512 Som det är nu, dvs när man skall köra på Ärende; Wait states på AT
vilka stift som ska kopplas var till en IBM- varför det är meningslöst. en annan maskins hårdisk så måste denna 0 waitstaie gör att ätkomsriiden till intern-
PC ??? Kanske ska. tillägga att jag vill Alltså: Man kan i praktiken inte använda 'naskinen inte bara vara på utan även inlog- minnet gär fortare, det är dock (enligtkoppla ett modem till PCe'n . de där 384 KB:en så länge man kör MSDOS. gad på nätet för annars går det inte. vad jag har fått höra) vissa expaiwsionskort------------------------------------------------- Det är bara att aCCeptera- ------------------------------------------------- (Streamerstyrkort ex) som inte klarar av 0(Text 1603) Göran Sundqvist <l255> ------------------------------------------------- (Text 1646) Christer Weinigel <2410> Ws utan måste köras med 1 Ws. Det märkerÄrende: Serieporten på en gammal vanlig (Text 1621) Per Andersson <5581> Ärende: Seriekabel till printer. man ju iallafal när man kör med sådanaPC .Arende- 5l2+5l2 och EMS Hälsa på någon elektronikhandel och köp kort_
med 25-polig stiftkontakt. Enklast är det Du har en switch på moderkortet under två stycke kontakter + ett par meter skärmad _.............................................._-med lilla Worldport 1200 det modemet kan diskkontrollern som avgör om du ska ha kabel med 6 till 10 ledare (beroende på (Text 1673) Anders M Olsson <l0l9>man sticka in rakt in på kortkontakten! 5l2+5l2 eller 640KB. Om du har en av de vad du vill ha för protokoll, XON/XOFF Ärende; wait states pä ATannars behövs det bara en rak kabel med nya 10MHz maskinerna sitter switchen på räcker med 6, CTS/RTS behövs 8). Och Det är faktiskt inte bara expansionskorrföljande trådar dragna. Hankontakt i modem- baksidan bredvid serieporten. Det ska gå sedan sätter du dig med manualen och löder som kan strula om man kor en A'l'-kompa-
ändan och hona i PC'n att utnyttja som RAM-drive ( XENIX hittar sladden själv. (Har lärt mig dylikt genom tibel maskin pä 0 wair-siaies_ En del pro-
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det automatiskt....) att leka, det finns nästan ingen risk att gramvara hittar också på underligheter.------------------------------------------------- Sabbä nåt" jag l<OPPlâ.Cle jOl'deD till Carrier Det är främst assemblerprogl-am med 5 k(Text 1626) Sven Wickberg <1384> Detect när jag ville ha en sladd mellan självrnodifierande kod som dei kan bli strul
Arende: D-link COMPIS-IBM, och det FUNKADE...) med,
Det har för en tid sedan stått ett och /cfw Några program som jag har hittat somannat inlägg om D-link, men jag skulle ------------------------------------------------- inte går (riktigt bra) på 0 wait states:__ vilja aktualisera. I PC World 2/88 s 64 (Text 1651) Bertil Wall <4227> Äldre versioner av

00

har Tranfor en mindre annons om detta Ärende: Seriekabel till printer. - 55 kr hos Tl<-solver-_ 20 "lågprisnät med goda prestanda". Det tycks IMP l<ing's Quest III och Space Questframgå att priset är c 5 tkr (+ moms) för Jodå, det stämmer bra, det kan även jag "Peeks and Pokes"Har man en AT så har den en 9-polig att starta upp och koppla ihop de två första intyga. Deras seriekabel ha alla 25 ledarna. Disk Explorer
(ABC80-liknande) kontakt, men med naturligt- .datorerna och sedan c 2,3 tkr (+ moms) När jag prövade kabeln till mitt modem
vis helt annan anslutning! för varje tillkommande. Det är verkligen fungerade de först inte alls förstås. Sen
._----------------------------------------------- lågpris och man kan undra om det är värt klippte jag av de flesta 2-siffriga ledarna
(Text 1616) Sven Wickberg <1384> något. Om jag förstått rätt så innebär (inte 20) och 1:an, sen fungerade det plöts-Ärende; 5l2+5l2 D-link att varje dator i nätet kan köra ligt. En rejält lågteknologisk lösning alltså.
När jag köpte Bondwell39 läste jag i reklamen varje annan dators diskar, samt att man __
att den hade IMB internminne. Det ar också kan ha skrivare och andra yttre enheter (Text 1652) Göran Sundqvist <j255>
sant- Men efter vad lag har förstått sedan gemensamt' Sådana bagateuei' S°m behörig' Ärende:iSeriekabel till printer. snabbast ochkan man inte ulïnyttja mer änslrråax 640 - helïkåantroll, skrivarkö och annat tycks vara enklast!
det normala tyc s t o m vara . in u erat. - b-ju ast men nar man
Min fråga: finns det FORTFARANDE inga Vore kul att höra användarrapporter och :ån flöiirestia: lgaie<°ml Sšm 'Vill inVeste!'a irutiner för att UtnYttla resten eeksa? Jag vitsord ifall det finns några på linjen som prylar kan jag verkjjgen rekommendera, AMp
har försökt allt möjligt ramdiskar D: om- har erfarenheter. ' -' å lå .' k' t 58074 + 58063 ett lltet pistolliknande verktyg
ställning l SETUP' men S "gt lag unna ( ' 1595.- MOMS) där man stoppar in
finna Pl" Cl”. ändå i“*¿° §"°' ff" 5.12 agg ni;rlir.i>1oek (nr+ 7117741) eller sftblock (nr
f°l° mig att l°bba me ' ag egnpef I 747740) (styckepris för bägge sorter: 10.16vad fabrikanten sätter in det extra minnes-

(vid köp av 100 st)) (Dessa är bestyckade
'l<°rf°f för- . för de 12 vanligaste V21:-ledarna, vill man

ha alla 25 ledarna, blir del något dyrare)
I "pistolverktyget" finns det ett hål som
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___-__-..-__...-_______---_---.--___..____--__-.-__-___..... _____..------____..._..__..__..______..___-.--____.._-___- __________-__--_-__---____.._-___--___-___..---__-_
(Text 3647) Ulf Hedlund <6988> (Text 3692) Bertil Wall <ll227> (Text 3717) Lan-s-onni Wik <l39Li>

Mole Ärende: INPUT-rutin Ärende: Raderad fil Ärende; ExE FILER
Ta gärna en titt i DISABLE som finns i Apropå radering av filer, så lär det ha Finns det någon som kan hjälpa mig attMS DOS någon av MSDOS-biblioteken här i monitorn. hänt att någon har velat radera "den där hitta ett översättningsprogram mellen GW-

_ Den stänger av CTRL-ALT-DEL genom att förargliga lllen " ll (två punkter alltså. Basic och .EXE filer ?'??
länka in sig i tgb-interuptet. På frågan "Are you sure?" svarade förstås Onni (1394)
------------------------------------------------ denne någon Yes, och vips så försvann -____-_--___-------------------------------------

-------------------~---------------------- (Text 3648) Sven-Erik Berggren <l48ll> alla filerna i rotbiblioteket. (Text 3718) Bo Kullmar <l789>
(TeXt 3550) Börle GUSïaVSSOn <337ll> Ärende: Flyttrutin sökes. ------------------------------------------------- Ärende: Kompilerandei BASIC
Ärende* PCBÅCKUP Det är väl ganska självklart att en riktig (Text 3699) Sven Wickberg <l38ll> Nej, något sådant finns ej! Däremot så
Du kan lagra l.6\lb 800Kb eller ll0OKb på MOVE-rutin inte kan användas mellan två Ärende: .ARC finns det kompilerade BASIC:ar och du
en disk med PCT°0ls PCBÅCKUP- olika drivar! En bra MOVE-rutin flyttar PKX35A35.EXE tar omkring en halvtimme kan väl ta och fundera på om Mircosofts
-------------------------------------------- ju inte alla sektorerna utan ändrar bara i att ta hem i 1200 och i HEX-format. Miss- QUIC-BASIC är något. Jag vet inte något
(Text 3552) Rainer Kaasalalnen <l733> biblioteken. Annars kan man ju lätt göra tänker att det tar bra mycket längre tid om den, men den är kompilerade, kostar
Arendei PCBÅCKUP en BAT-fil som först kopierar filerna och om man går via Kermit. inte en förmögenhet och är gjort av Samma
Under förlltsattningen, att mekanlken i dlSk- sedan raderar dem i det ena biblioteket. ------------------------------------------------- firma som har gjort GWBASIC.
drlVen klarar della- Därutöver kan jag er- _______________________________________________-- (Text 3703) Arne Nordenberg <6563> Dustin AB säljer den nog billigast i Sverige.
farenhetsmässigt försäkra, att användning (Text 3651) Anders Franzeln <525s> Ärende: .ARC -------------------------------------------------
av annat än HD disketter till 1.6 år 1.2 Ä,-ende; lNpUT_i-utln PKX35A35.EXE? Inte undra på Sven att (Text 3719) Sven Wickberg <138ll>
Mb är nöåst Osäkert- Det gar att anlfanda Lustigt att du nämner DISABLE. Jag var det tar tid, vi andra tar hem den i ARCat Ärende: EXE FILER
då öen då 350l diskar till 72Ük dr göök inne i monitorn och rotade i MSDOS-biblio- skick! :-) Har du dåliga linOr Så att det En kompilerad basic blir väl inte en riktig
men inte alla marken Oen inte ens alla teken häromdagen och fann just DISABLE vart mycket omsändningar? >3O minuter? EXE-fil, väl? Jag har för mig att vad SOm

diskar i samma märke-l så den har jag tittat på! Jag tror nog att Skall det verkligen ta så lång tid i l200? händer är att man strippar onödiga uppgifter
-------------------------------------------~- man lär sig mest genom att titta i andras “"'""""'"""“'“f"“""'“""""""""" från basic-kod och lägger in faStal'lOPPa<ll'es-
lïrext 3553) Börle GUstaVss°n <337'*> program och se hur de löst problemen. ldlekl 3704) Sven Wleknerg <l3öll> ser etc samt hakar på det bibliotek med
^rende= PCBÅCKUP Sedan kan man själv börja snickra ihop Arendel Paekade lll_er rutiner som behövs för körningen. Då behöver
Jag nar kört SKC disketter 43 tPl sOm något på egen hand när man vet principerna. D__el nar l'~l__nara l naåöt al/ de narmasr programmet inte tolkas vid varje körning,
Aßc eiiok och IBM nok oen alldrig stött ...............................................-_ foregåendeinlaggen meddelats att PKXBSAB5- men det blir väl ändå inte EXE?
På nagra problem- Men det finns ju en (Text 3653) Karl Lindström <s37> -EXE _fln"_s_ 1 Pr98fa"lba“l<en °°l“ Paekf upplys mig, någon sakkunnig!

aV disketter idag s°m är aV betydligt Ärende: Flyttrutin sökes. 'UPP slö slalv' Vld denna dPPaeknlng_lar --------------------------,-----------------------
sämre kvalitet- Du har alldeles rätt i att En *Rii<Tic* lvlovE-rutin flyttar bara bio- "ja" bl a PKARC-EXE s°m packar ihop (Text 3720) christer weinigel <zilio>
man âenerellt sett bör köra rätt diSk i lioteksentryt om det är inom samma drive lller _°en PKXARQEXE s°Pm Paekar upp Ärende: EXE FILER
rätt ctive. Men en fördel av att man köper och kopierar + raderar om det är olika dem låen- lVlYCket _bra Pröšramr rek°mmen“ Det beror på. MS-Basic Kompilatorn är
högkvalitetsdisketter är att det faktiskt drivar (t ex den som man får med när deras' vad s°m daremel lnle kana rekdml rätt dassig (min åsikt i varje fall) den
blir mindre noga med 48 tpi eller 96 tpi man köper Victor med HD). menderas ar att försöka la nem del dar använder den tekniken som du beskrev att
(oßsl inte Pc/AT). ..............................................._- långaprogrammet via telefon- Det tog mig anmpa ett runtime library, Qniek-ßasie där-------------------------------------------_ (Text 3655) sven wiekberg <l3s4> 1 das 65 minuter när jag hämtade det i emot (een Turbo Basic) skapar 'ren' maskin-
(Text 3568) Anders Franzeln <5258> Ärende: Flyttrutin sökes. rllexlllerm med l2dd° Det glek ddek all kod som ofta är optimerad. Den enda lag
Ärende: INPUT-rutin Heter inte Ulf HEdlunds flyttprogram MV? förVandla det tillbaka tlll nlnar förm med har sett i aktion hittils är Quick-Basic,
Nar ett Prögram skrivet för all kÖraS På Det tar mycket riktigt inte wild-cards, men l'lEXT_OFll--EXE öen seden Paekade det snällt och jag blev mycket imponerad, hastigheten
MSDOS begär inmatning av en sträng från man tycks kunna plocka en text i aktuellt UPP slå s°m det sklllle (Vld andra försöker» var jämförbar med tex Turbo Pascal.
tangentbordet, anropar det då en subrutin bibliotek utan att ange blbllotekgpekare, Vlsserll__8en)-__ _______________________________________________--
l °PeratlVsYstemet s°m Sköter detta? Kan Däremot måste man ange komplett sökväg Del basta ar nastan att ne någön k°mPls (Text 3721) Magnus Thelning <58ll0>
man på något vis göra en egen inputrutin för målbiblioteket. °m en sklvd med Pmgrmmen Pa' Ärende: EXE FILER
som t ex kan översätta inmatade tecken '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''_ Måste hålla med om att Quickßasic är i
.till en annan teckenstandard? (Text 3688) Lars B. Cld <7390> çllexl 3705) Tdmas Wlkslrdm (B98) särklass! Tycker uppläggningen verkar mycket
Det kanske till och med finns en rutin Ärende: Raderad fil Arendel 'ARC bra, har ju blivit en hel del förbättringar
som är avsedd för inmatning av endast ett Jag har råkat(?) radera en fil som skulle Den ar_ °ARC'ad lrels alt den n_eler__°EXEl på 4.0-versionen Programmerar dock inte
tangenttryck och som anropas av en ev varit kvar, jag vet att det med hjälp av Anlednlngen rlll denna___eXlensl°n ar all själv i BASIC, men har gjort förut! Numer
mata-in-en-hel-sträng-rutin? Kan man i så DEBUG, går att återställa denna fil, men den ar 'Al}C'ad s°m slalYdPPaekandev sa viger jag mitt liv åt C (turboC SÅKLARTI)
fall ersätta denna vänta-på-tangent-rutin hur? Kör en 2853 med 20 meg hdlgk, nar man kör den så 5 V A A lr l- l- E E- _________________________________________________

med en egenskrlven'-l ------------------------------------------------- E R R R dell /temas (Text 3722) Lars Michael Jogbäck <5862>
Förhoppningsvis skall det bli generellt så (Text 3689) Magnus Thelning <58l+0> '''''''''''''''“;"“_'''''''''''''''''''''''''" Ärende: EXE FILER
att alla program som kräver “inmatning från Ärende: Raderad fil ll-exl 3706) Sven Wleknerå <l3öll> Zbasic är en bra basic tycker jag. Den
tangentbördet tVln8as Passera min rlltinl Skaffa Norton Utilities, PcTools el. något Arende* 'Ake skapar fristående .COM filer utan några
------------------------------------------------- i den stilen, då tar det inte många sekunder Mia, lag nade lakllskt_ nade Pknnc °en runtime moduler.
(Text 3612) Kristoffer Eriksson <5357> att fixa sådana Saker ll PKX/*RC hemma och lag vill minnas att ...............................................-_
Ärende: INPUT-rutin ...............................................-_ jag någon gång hämtat det ena eller andra (text 3725) Be kunma, <i7g9>
Du bör nog skaffa MSDOS technical reference (Text 3690) Sven Wickberg <1 331,» l areat sklek- ll/len nd Var Jag nYflken På Ärende; EXE FILER
manual och technical reference för den Ärende: Raderad fil det nal' n_Yare Pröårammet s°m "Paekar - .COM är sämre än .EXE- eftersom .COM
PQXT, eller AT där BIOS-listningarna finns, Instämmer med Magnus: NU eller PCT är UPP slå _s]alV" och skulle innehålla några inte är relokerbar. .EXE är ungefär som
Om dll Ska PySSla med Sådana där detaljer- lösningen. Om och hur man kan göra med Pföšramnltar s°m Slörde det mölllßt att ABC:s .REL medan .COM ungefär är som
Läsning från tangentbordet görs i slutändan DEBUG vet jag inte. Jag gör dock denna Bella andra are'fller s°m Paekar UPP slå ABC:s .ABS.
(eftr att ev ha passerat MSDOS) med anrop kOmmen'Iar för att Påmlnna Om att man slalvai _ _ __ -------------------------------------------------
till BIOS, via en avbrottsvektor. Då får ABSOLUT INTE får SKRIVA på skivan igen Det Vlsar sl8__ att en lll s°m ar s1alVUPPaCk" (Text 3726) Sven Wickberg <138ll>
tecken ur en buffert som fylls på av en innan filen har återställ s. Skivhanteringen ande eeksa ar fasllgt mlnnesllPPtaåandev sa Ärende: EXE FILER
avbrottsrutin som aktiveras avtangentbordet. fungerar så att det nya skrivs in i första Jag Ver lnle Vad Vllsen kan Yara ° “lem (Vad menas med relokerbar? ÄR det något
Denna senare rutin översätter redan som lediga sektor osv, vilket innebär mycket förstasflll la nem alltsammans l ETT Paket- vi blåbär kommer i närheten av, eller är
det är tangentbordets scankoder till tecken- stor risk för att man skriver över delar Det basta V°re _f°rm°dll3en all _man__Pa det bara för Stora Grabbar'?)
koder, så en översättning är inget av den raderade filen. Efter detta dgt nytt a-rCade_ hela innehållet Vanligt .Sa-tt- ..............................................._..

unikt att konstruera. svårt att rädda den, om inte fhelt omöjligt. Skulle lrdllgen en mycket beskedllgare (Text 3728) Anders Franze'n <5258>
KEYBSV och allt vad de hetar ändrar denna (Det är bra med backuper, det tycker vi lll; eller deksa ar det sa all l'lEX"lllen ar Ärende: .EXE-filer jämfört med .COM-filer
översättning genom att ta över de nämnda väl alla.... , :-) alldeles dvanllgl skrymmande' Jag nar sllddat Alla program som kö,-5 1 en pg, även _COM_
avbrotten. Så kan även du göra. - ----------------------------------------------“_ ut den nu lich kan lnle lllla eller' men filer är relokerbara, dvs kan placeras var
________________________________________________.. (Text 3691) Sven Wickberg <l38ll> det Slår rnlg _att__den var enerm " det h lt ' d t ' D tt b of åsom e s 1 a orns minne e a er p
(Text 3615) Anders Franze'n <5258> Arende= Raderad fil_ hade kaålsllâvalllë ballrla. all. la hem PKX35 processorns konstruktion med segmentregister
/\rende= lNl°UT-rlliln ^Pr°På raderade fllerl Det ar sVart att osv me so lea elmlt l Stallet” som pekar ut vilken 6llK-area man vill
Tjoho, nu vet jag hur man kan göra. Man skydda programmeraren för honom själv. Om T." __ använda och Sedan kan man add;-eget-a sig
kan byta ut adressen i interruptadresstabellen man t ex vill tömma ett bibliotek på skräp far del klñrreslenå nagen s°m vel Vad del idenna ai-ea_ Man har flera segmentregister
som pekar ut den rutin som skall utföras iakt och mening att sedan radera bibliote- ar ler s l ašld PP _nRC'rlle[na å del slera så man kan samtidigt använcla flera 54k-
vid tangentinterrupt. man kan då få full- ket, och om man då skriver DEL *.*, så llšakerel pee de narmast _f°re8_ende lösa areor, dock max totalt 256Ki Det är knöligt
ständig kontroll över tangentbordet. frågar visserligen systemet "Are you sure?"; K dšn l<X° Jag nar da lnle markr nagra att använda mer minne på en gång, då
Du har rätt, man behöver rätt litteratur. men är man då knäpp säker och svarar lel P dem' måste man fkldla med segment,-egistren___
------------------------------------------------- YES, så raderas hela biblioteket, även om lf""š;5š“š“""'T'““"""""""'°"'°' skillnaden mellan .coivl_filer oeh .EXE-filer
(Text 3527) Lars Michael Jogbäek <5862> dt var ett helt annat än det man trodde exld ARCVen Wleknerg <l3öd> är att _EXE_le,. kan bestå av flera 54K_
Ärende: Flyttrutin sökes. att man S'fOd i- l sVara fall kanske man âlenke' ' å . 1. k segment medan .COM-filer endast kan bestå
Jag söker ett kömmandö s°m kan flYtta trör att man är i blbllöteket SKRAP medan all: e ål alm av Spe.Cla lslema en tala av ett. De olika segmenten i en .EXE-fil
filer (med Wileard) mellan Olika bíbliOtek man l slälVa Verket nar hamnat l rötölnllö' llšll lll elh komlgel all.HEX_lllel bllr är relokerbara lite extra jämfört med .COM-
På både sam een Olika drlVar- Finns det leker °en raderar COMMAND °en CONFlG S stora om e ll lld bllr del' filer på så vis att .EXE-filernas segment
något sådant, isåfall var? OCn ^N5l 0Cn AUTÛEXE-C een alla de andra ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''_ kan placeras var som helst i minnet i för-
________________________________________________- Fa l.')ehöVeI' att .leV3.. çrext Bo Kullmar <'l789> varandra. att kunna hantera
(TeXt 3623) Sven-Erik Berggren <1l+8li> I sådana fall kan man förstås vanligen Arenll.el 'ARC . . detta så måste MSDOS arbeta lite extra
Ärende: Flyttrutin sökes- starla UPP <lal°rn med den sYstemsklV man Det llnns d°k“me"all°"sfller s°m slutar på när .EXE-filer skall laddas så det gär lite
PC-Tools klarar ju av det, men du kanske vanligen har sedan installationen (eller en jlnoc fdr nade öen PKXARC öen (fö,-sumba,-to) långsamma,-e_
söker en lite mer 'lstand-alone" lösning? backup, eller en man får av en kompis...) l den neskrl_Vs__Vllka förandrlnåar s°m_ Varle Sammanfattningsvis kan man säga att _CQM_
...............................................-_ ooh sedan kan man med PCTOOLS eller Verslen nar lnr°rt° Mest ar det bllggraltnln' filer är en gammalmodig teknik, antagligen
(Text 3631) Lars Michael Jogbäck <5862> vad man får tag på återställa de raderade gar- för att få kompabilitet med CpM_ Nya

Ärende* FlYttrUtln sökes- filerna- De finns lll kVar» men första b°kstaV l Usk U hflr lag last °m ett pli°öl°a.l.n Program som man skriver skall naturligtvis
Jodå, PCTools klara det ju, men det är ju inamnet har förvandlats till något nonsens- s°m _a als; Pl<)l(35B35'EkE s°m el' ar vara _E)(E-fllei- så att man kan utnyttja
jobbigt att starta det var gång man vill tecken (S tror jag) och deras plats har en lriensuk ïl del :ll elÄru:'_lIršlÃ \l,a:ârNIll'\']ll¿l minnet i datorn på bästa sätt_ Det ställs
ha några filer flyttade. förklarats ledigtii minnestabellen. Om man 35; a el I°r° emelli-tm större kl-av på programmeraren
------------------------------------------------- inte Skrlvlt på Skivan efter râderlngen kan 35'E'xE' ju fler segment man har.
(Text 3633) Ferdinand Mican <912> räddningsprogrammet fixa att $ byts ut '11''''";''''''''''''TT.".'------------------------------------------------------------------------
Ärende* FlYttrUtln sökes- möt nåšöt šlltlåt tecken (s°m man slälV åexldâ l¿l\)RëarS Gllllilllllö <6825> (Text 3729) Sven Wickberg <l38ll>
Det finns även PD-prgm som klarar sånt- väller) och filen lever UPP isen- r°“.°' ' . .. . Ärende: .EXE-filer jämfört med .com-filer
MOVE eller vad dom heter. I senaste PC- Men hur skyddar vi oss mot oss själva? M Hexlller nllr Val _alllld dubbelt så ftdlla TAckar verkligen - för en gångs skull något
Magazine finns en listning. a O nur skall man bara sig åt för att som den llrsprllnöllöa .lllelll Tanken lll lll som ser ut som en uttömmande förklaring
_ ------------------------------------------------ tänka Slg för? Det där med ångerknappen att_man skall kunna' usallda §-bltallsndata som även jag begriper, Jag har tidigare
(Text 3637) Anders M Olsson <l0l9> som finns i allt fler ord-, register- och 7'nllars ler' mal; Darler raknas Vardel l fått intrycket att flertalet pt-ngt-am som
Ärende: Flyttrutin sökes. kalkylprogram är inte så dumt. Varle lägre Om dtlll eftt hexaddlcçnåalï tal, fixa, binärler gör C0M_ler av (lem, f
Lägg PC-tools resident då! Då kan du starta Éllm selfllg) san S bl t ollm al/hå" bylâsä ex Turbo-Pascal. Men det kanske bara gäller
det med en enda tangenttryckning CTRL- läšmgel. än eg .lfke llllàe' el Yñr Ås små filer (och jag har hittills aldrig gjort

' _ ._ . _ ecima t, s ra nas etta om ti åFíšàrgclzohïmdet tillhands aven mitt inne hexêdecimamt och sänds två bytes med n gra andra).

P ö decimala värdena 65 resp 53.
Hälsningar Lars
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(Texr 3730) Mikael Lindroos <741o> (Text 3747) Cnr_iSier___We_i_nisel <2410>
Ärende: .EXE-filer jämfört med .coivi-fiier ^_rende= -EXE-fi1er_ iamtorr med .coivi-filer Möte
som iasselnbleri_lreak vlll jag dellnltlvt Slå Fordelen med komfiler ar att de blir mindre, I
ett slag för .COM-filer mot .EXE-filer. man Slipper au ked sem tal: hand °m rem' D t k m m
Com-filerna är mycket kompaktare och lät- kermg eeh sant' Jag nar glert en me fix a a G U
tare att i efterhand gå in och patcha i for att fa_P5'5e:an lag har hemma att
een det är lättare ett följa kednlngen l tala med mm skrivare, och eftersom koden
dem. Minnesbegränsningen 64 K utgör sällan inre ar Pa mer an_ ea 250 bytes ar det --------------------------------------------------------''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"något problem, enär våra program eltast minnessnålare (på disk alltså) att gora en (Text l97¿l) Bo Kullmar <l789> (Text l975) Lars Jansson <l772>
blir så komprimerade, arr inte ens svara -COM fil» (Sen ar del _f°rSiaSS all man Prova videotex UTAN 1<osTNAn fram riii Prova videotex UTAN 1<os__TN_Ab fram nu
grafiska operationer kräver något större maste halla reda Pa nl_rrlelVa $e__8rnen'f _°Cn och med måndag kl 16.00 och med måndag kl_16.00 l-lar ar ytterligare
minnesutrymme jämfört med en kompilerad en massa andra Saker nar man 8°r exefllerr ett urval av de informationslamnare som
kod, men det är elr annat Preblernl Klubben har fått ett demoabonnemang på finns i Videotex:................................................__ T'T'"'““"“"““'“"°“""'"“'““'""“" Videotex, där alla medlemmar kan logga
(Text 3732) Leif Andersen <5963> lffexl 3743) Cnrlsrer Welnlåel <2¿ll0> in och bekanta sig med Videotextjänsten. Informationslämnare/databasägare Sökord/-
Ärende: EXE FILER Arende* EXE FILER Abonnemanget är öppet fr o m idag 880211
Varför i skulle det vara "sämre" att Skllmaden mellan en 'EXE eeh en -COM t o m 880215 kl 16.00. SCB Statistik
filen inte är relokerbar ? Ett fristående fil är huvudsakliguerl att en_ 'EXE l har På ål'SmÖ1I6f l<OlTlm6l' jag att dela UT tidnin- POS-1IGll'01C
_COM program är 1, Mindre, dvs ter mindre en llren tabell l Perlan $°rn Innehåller add' gen Visionen som innehåller all tänkbar Posten, porton etc

sidnummer
*55555 §

*7000l §

*POSTEL§
plats på disken 2. Pga att det är mindre ressen till alla assemblermstrl-'kÜ°ner 5°n'l vägledning. Dessutom ställer följande infor- Aktuell Produktinformation *3100l00§
så går det snabbare att ladda. 3. Pga av anvander abselut addresserlnå- Nar lYl5"D°5 mationslämnare upp med hjälp och stöd: DFDS Tor Lineett keden een data måste ligga l Sarnrna startar ett .EXE program går den igenom SRF Resevlsion

*3333§
*l850§

segment så finns inga segment adresser tabellen eeh kastar sedan bert den lnferrna' 1. AKTIEVISIONEN öppnar sina sidor gratis Eurotel, restauranger o hotell *2008I§
med, vilket gör att exekveringe går snabbare. Ü°"en~_ Darf°r rar -EXE filen inre UPP för ABC-medlemmar. Tag sökord *lil+l+4§ Elanders Videotex "KOMFORE" *420030§
vem viii inre ha små Snabba program, Jag mer minne nar den väl ligger i RAM, men ooh sedan vai 13. Aiir kosrnadsfrir Reeesidan
vill der iaiiafaii 111 tabellen far UPP minne Pa disken- Sen inne- oßsi Du måsre gå in med val 13. Eeorei
_________________________________________________ häller "Headern" som finns 1 en .EXE fil Darevision

*8500§
*2000§
*l+000§

(Text 3733) Sven Wickberg <l38ll> information om Sreekenr nur $'f°r den ska 2. Gratis Videotexprogram från Reserv- Utbildningsbasen UBAS *UBAS§
Ärende: EXE FILER Vara: nl-lr rnYClfer n'lln_ne 5°rn en_ -E2(E _fll delen Data AB. Finns att hämta i ABC- Videotexnytt
Inte vet väl JAG det? Vet inte ens var tar UPP l-CGM fller anVander allt lïlllganållgr klubbens monitor. Gör "FIND VIDEOTEX.- SMHI, väder

*8602§
*SMHIS"relokerbar" är tänkte DSG Skulle tale minne) och lite annan information också. EXE" een ledda ln Programmet, som Onsl Får du inte träff direkt, tag då *BY.l.§

om det för mig så jag inte behöver fråga ''''''''''''''''f'''''''''''f''''''''''''''''''"' är Public Domain- Funkar på PC/XT/AT nen Sök igen Vldeetexsystemel är framnäste ån (Text 3759) Kristoffer Eriksson <5357> l både 75/1200 och 1290/1200 pro ram- _ '8 8- Ärende FORMAT låst tlll A_ ' 8 till 880401 uppdelat på två huvudsystem'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"' ' ' met ar Speelalglert fel' detta deme varför denna effekt tyvärr kan uppträda(Text 3736) Bo Kullmar <l789> Jag har- fatt en förfrågan °rn ett FORM^T° och kan inte användas för andra abon- -l- l G ~d - k k l-- 'k__ ee- ui e-proje tet som s a orse svens a
Arendei relekderbar prøgranl s°m.bara kan f°Fm.atera.Ö.." dvs “enmUmmer° folket med Videotex,terminaler har nyligenkan anvandas 1 t ex undervi n n sm l o utan 'betyder att programmet är flyttbart dvs 5 1 3 ll d 1 l t 190 l- l ~ ajel- d start ldet kan köras var sern helst l rnlnnetï Ett risk _att _w1nchestern formateras om av någon 3_ DATAVISIQN öppnar te1eX_ och telefax- vÉiÉteruåS_regiš::nfS šåmlirglr Selïnenlanen ut
id<e relokerbart program måste alltid laddas klafmgrlš Persen- tjänsten gratis (inril<eS). Tag sökord *TLX§ f- d -- å log - l 1933or e narmaste ren termina er
Pa en een Samma adress een finns dar F*““S Elf* reda" “ad°" 1°S'““g Pa detta °°h Sedan Val 3- Val 3 flnns el På uoooo rerminaier 1989, iooooo rerm 1996redan ett program så går det inte. Detta Preblem- menyn, men fungerar för ABC-medlem- 2_000_00o terminaler l995_
kan man hitta flera exempel på i ABC-värl- '''''''''''''''''''''''''''"_"'''''''''''''''''“ marna. -l- l k 300 -l- k d
den! Speieem ABC80' gextd 37?;_-Cgltlxlllllallšr-ll-ul'åThelll1lnl§i <584o> nšrmíiïteeåršâtåär ett helïlrlçïfrvidegçgšnätï'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''" sl:-e.n e' cl nå dd. st ti l_l ° TELEFONNUMMER' ABONNEN1-NUMMER med start 880401. Investeringsbehovet för(Text 3737) Anders Frenzern <5253> rivskyd a r isken. ar sett massor etc.
__

_ - TlG'd- 'ktt"ll 'l'd k
menar->= exe FILER av inaefillflea en klarar dena! Ta de rfaïn “¿r1f§I°lšaš vïåaareïïššínrïër šïiïïš
AVen Om l<°den Oeh dalar llåger l Sarnrna en nu I OPUS*/arlden"' 75/1200 bps Ring 020310013 att växa lavinartat de närmaste åren. Efter-segment sa 'maste processorn använda sig __________________.________-___?___________________ 1200/1200 bps Ring 020'910O23 som jag själv arbetar med Videotex dagligenav segmentgegiiter _for attåadressera sig 1 gr:>:itde3'_7?=_låRCšlllri\l_*i>_r*ïåS:Velml3lel <24l0> ner jag Sett till ett A5C_k1ubbenS medlem:segmente . et an ju inte p verka program- - ° ' k t- d - d- ~_
mets exekveringshastighetl Inladdningstiden Da finns det Sakert “an klafmgrlå Pereen Åbonncnfnummer 340313 :Näe agešlrasesttesttërâegtr plïsvågeïr läšnle 1:,_ .. _. _ ._ '- -- .. Y - 8 i S Sblir något langre for .EXE-filer jamfort _5°m kan 5_'f_an8a aV $l<Ydder- Ûen arr andra Losenord SKT4

~ n~~ - b 1772 ~ 'd t _med _CQM_fller men den tld det ter att 1 format hjalper nog inte heller så mycket, rrlålešr :ri ilzršišgrelliåv šer t:le\ll)ali vilaoglei>c<lnu0nå_

exekvera en slinga påverkas inte. efrersem naS_°n eleV Sakerl kan fa ra-8 Pa Skicka ett meddelande via meddelandeför- 7599200_ a

_________________________________________________ ett formateringsprogram nån annan stans. medjingen till mitt videotexnummel- 911235
(Text 3738) Anders Franze'n <5258> (TV)/arr: lnre allt för UPPrnUnrrandev men och tala om att du loggat in!!! Frågor om H-e:r:i“l_§;e-f_l:-:_:_:l¿:n;:)-n:l_;;š;_____________
Ärende: relokderbar Sa ar det-) Det basta ar n°8 att t_a regel' Videotex besvarar jag här i msg brev <1772>. " . - a

2 Arende. Aktievisionen i Videotex
Ien PC kan ett program sägas vara reloker- lêllilialíina backups' och HOPPAS att Ingen ar De kostnadsfria aktiesidorna med sökord
bart på två olika sätt: ____: 035! *llllllllš och sedan val 13 kan av tekniska

(T l 3762) K t B ulšnlš;_________-_ Air lägga in EXTRA lÖSel"l0rd är fÖrl>lUde'f- skäl först öppnas fredag morgon. Men i
1 MSDOS-relokerar betyder att MSDOS Ärešidei FORNTRT lššegíiï A_ Gör någon medlem detta Saboterar detta övrigt är klubbens demoabonnemangaöppet

med hjälp av en tabell i filen ändrar i B i i l i rll i ll_ll' d .. d hela demonstratignen- Att ändra "slutna an- som tidigare nämnts.
mannar.. ra ai.. .aren aa nanm- eg ,,;',_,;¿"=§¿,,, ihegyiggilmil Sgcgndgffhiï vandrerrrurrer-~ er också ferbiudeii ibm- ..........................-_
met refererar till ett segment. På så _ nemanget ar sparrat mot s k sidavgifter, (Text 1977) Lars Gjörling <6825>
vis kan Msnos lasa in de olika segmen- di' ta""°f A" Fumfar på l°bbet du ka" men Akiievisionen och telex-/telefaxtiänsien Prova videotex UTAN 1<osTNAD fram dugomma den om du vill oxoten i en .EXE-l och placera dem var _: ”Ungefär ändå- och med måndag kl 16.00
som helst där det finns ledigt minne. (Text 3763) Börje Gustavsson <337ll> rför_ så det ryker! Ta nu och gräv ordentligt Varför inte också_pröva_pâ *Li4llll55§ så kom-

Ä d F AT _ 1 Videotexdatabaserna. mer du in på mikrovisionen (som av någon
2 Allmänt relokerbar är program som be- ren e O.RM låst nu A och B _ Några viktiga videotexkommandonz anlednin sorterar under aktievisionen). Tard COM Jag har gjort ett FORMAT kommando i 3står av en ast ett segment, t ex . - _ _ _. du sedan val 11, så kommer du in på klubbar.filer. Ett sådant program refererar ëläïïeassíalålšåll èïstdïšš ïllldlarrrlriâllgetsclåu Direkt till Guiden *0§ En av dessa är ABCklubben, som du når

endast till adresser i ett enda segment jag på det lnkl källkod så du kan modifiera Direkt till önskad bild *bildnrš med valet 03. Bläddra framåt med §. Du
och då använder man sig av offset-adres- det eller behov Repetera bild ** kan då själv konstatera hur länge sedan
ser, dvs relativ adressering inom seg- _: Radera inmatade tecken ** det var som informationen om ABCklubben

I mentet. -l- 3764 B-ll 5-~ 6636 Backa till föregående bild *§ uppdaterades.
------------------------------------------------- šiiifïntdei Pi3gei:.la)ker)°ft:Tti_:l mln>ne_ Backa till föreg uppgift i blankett ** Mvh Lars
(Text 3739) Leif Andersen <5963> Jag ner en bekant som försöker att köra Väntande meddelanden !TB -----------------------
Arende: EXE FILER P k .l _ Backa ett steg 1 bildnr *0l (Text 1979) Bo Kullmar <l789>
Från "Programmera 802/386, Murray ócPap- elilaematter ti lfammens mleld etÉåEMdS mlnçe Bläddra i en sekvens av bilder § Prova Videotex UTAN KOSTNAD fram till
pas", sid 497. "En .COM fil utförs snabbare tfrle lšaï e ban irl ln É Logga ut och med måndag kl 16 00_ . a ira. a orn o r °än samma .EXE fil. Det finns två orskaer Ai drlven eller lllerllla Vaârziiieal Éioâra dit *9§ Ja, det var länge sedan som ABC-Klubbenstill detta :För det första finns det bara . t k.. P k cl . info uppdaterades och det är inget manett segment, så inga tidskrävande beräkninagr :lleï âïëk om agema er me X tm minne Går visst sökord/bildnummer ej kan skylla Lars Jansson för! Är det någon
av flersegmentsadresser behöver genomforas. .l. k .. _ .l. ll ._ _ att direktsöka, gör då först *BYT§ frivillig som kan fixa en text och sedan
För det andra är en .COM fil inte reloker- _?í_ï_T_)f__ïl_lï___ïlf__lï__ïfÉT_fl:__ET3'____ göra bilder på diskett så är det bara att
bar. Att ta bort den extra kod som gör .l- 3765 B K ll N89 anmäla sig. Jag saknar idag programvara _

filen relokerbar ger mindre kodstorlek och lnifäitdei FàRlljl>A-rulånïrtlll Ai > PROVA T EX DESSA SOKORD för detta (Sedan jag gjorde mig av med
snabbare utförande" Det var detta jag syf- Mace Ulllltes har också en lösnlg på det. *NUMMERV§ blummerbyrån. Gula sidorna 806:an och dessutom hinner jag inte göra
tade på i tidigare inlagg. Åandra sidan så D h å FORMA.l._F l.. finns dolt under val ll allt...).
drar der i samma bok i under__Ms-__asid 487 lomiïilfiv i,'f',°}§§§',Él§,a°i'§f;h en reRM,n_*§_',' *Aßos .Abonnemförreekning videotex -----------------------"fel sid 485 .ska det vara "Fordeoen med ._ g _ _ .. *4llll4§ Aktievisionen (Text 1980) Lars Gjörling <6825>
en .coivi iii ar arr en .com fil blir mycket ffågií:"::itÉ,'§2§e ageåâlfkàvelïí fâlfmâf *T1.x§ Teiex- ooh reiefaxijänsren Prova videorex UTAN 1<osTNAn fram till
mindre som körbar fil." Där står inget om lerlng som el skriver sönder info å disken *8000l* TeleFakta och med måndag kl 16.00
snabbheten. __? _: *â00§ gelebild Det var absolut inte min mening att skylla
För att ytterligare förvilla oss alla s kan _ * 666§ ankkalkyler Lars J. för att ABC-sidorna är cirka ll år
jag ta ett citat från MS/PC-DOS handboken gi_ee):itd:i7?,%RBläA[ç1?å:,flïnA:9än Bi *RESESIDAN§ Sista Minuten-resor etc. gamla (och ingen annan heller). Att rnitt
div P.Norton Skulle nu kunna tänkta dig att låta det *VTAB§ Spel och nojen mm inlagg stod som kommentar till hans inlagg
På grund av de extra funktionerna (reloker hamna klubbens monitor., Ja kan tänka berodde enbart på att det gav ytterligare

barheten) tar .EXE filen mer plats på skivan, mlg att flera skulle ha nyitae och lädle Se även Nyckelordsregistret och Amneskata- en sökadress till alla dem han hade givit.
men idatorns minne är de lika stora. " av ett sådant program Jag vet lyra lšlserl logen från Guiden, sidan 0. Jag ställer gärna upp på att i mån av
Ingen ytterligare kommentr från honom om __'_ _P_ __' ****** âörmâga hjälpa till med att få texten au
detta.... Insänd på uppdrag av Lars Jansson, 1772. ättre ansluta sig till klubbens nuvarandeFinns det någon som har fler belysande gree):itd:i7?;-7àRAl;l1Å?l-rslâïíhçñïnkïuggn>Bi Videotex kan också köras på de flesta ABC- verksamhet. Den här texten kan knappastcitat ? Ursäkta stavningar o.dyl. men min lmtämmel. l lnlägg 3766_ Ett sådant program maskiner. För detaljer hur du kör ställ en locka några nya medlemmar (om den nu
backspace funkar inte.. är av Stort intresse på alla ställen där fråga i respk ABC80 eller ABC800 mötetena. över huvudtaget blir läst förStåS)-------------------_---------j-_-------------------- mer än en person har tlllgång tlll en viss Vad gäller ABC800 så kan man kora på Men varfor (ll är mikrovisionen och ABC-
§Text 3745) Christer Weinigel <2lil0> da,ioi,_ 3113 utom AßC300 M (om man inte har klubbens presentation av sig själv placeradArende: EXE FILER speciell programvara) genom att skriva inom aktievisionens område?
Quick-Basic AR optimerande (tror jag i "LOAD V2ll:WSA36C72.#0" för 1200/200 .#4 Den här gratisprövningen av videotex tyckervarje fall... den är mycket snabb, så jag 1 stället, på ABC302 måste men dessutom jag var ett väldigt fint initiativ.
antar att den gör som du sa.. flyttar ut Skriva HWIDTH 4013 Mvh Lars
onödiga instruktioner ut loopar, o dyl). Program finns troligen i monitorn för att

köra videotex på ABC samt även ett fritt
T program till PC som jag tror att samme

person har skrivit som det program som
Lars har skickat in ovan och referar till.



28 2. 1988 .  

----------------------------------------- Jag har framför mig ca 15 bra förslag till ------------------------------------------------- -------------------------------------------------
(TeXt 1982) Lars Jansson <l772> förbättringar av Videotexsystemet och dess (Text 2047) Kristoffer Eriksson <5357> (Text 2065) Bo Kullmar <l789>
Pröva Vide0teX UTAN KÛSTNÅD fram till tjänster. Dessa ska bearbetas noga av de Ärende: Videotex Ärende: Procomm Plus
0Ch med måndag l<l lö-00 på Televerkets Videotextjänst som är i be- Man bör nog ändå undvika att ha mer än Som Anders Olsson, 1019, tidigre har sagt
Vide0teX slutande ställning. t ex 10 nivåer, annars lär trädet bli väldigt i MSG så fungerar .7H med PROCOMM +
Jag vill än en gång påpeka att sponsorerna Att sedan, citat: oöverskådligt. om man i setup sätter Snow removal, Det
för detta Vide0teXPr0iel<t är: "Hackers, ABC-folk, BBS-aktiva, har alltid ------------------------------------------------- är L under General Options.

haft förutfattade meningar om Videotex (Text 2056) Bo Kullmar <l789> -------------------------------------------------* RESERVDELEN DATA AB, 031 - 529288 och dess presentation, grafik, begränsade Ärende: Procomm Plus (Text 2055) Bo Kullmar <l789>
Gratis PD-program med support 08.00- användningsområden för privatpersoner etc Jag har skickat in en Demoversion av Pro- Ärende: Procomm Plus
17.00 vard. tel. 031-529288 etc. Dom jävlarna har nu under 3 dagar comm + som heter PCPLUS.ARC. Det finns 806:an kommer att idag kopplas in på LUX-* AKTIEVISIONEN lyckats kört upp tusentals minuter gratis, en liten PCPLUS.INF som även ligger i :NET och kommer att göra det möjligt att
Börsfinans gratis, kostar normalt ca 3900 men vi tycker det är kul att visa upp .arcfilen som finns att läsa som separat ta ut filer från monitorn i ABC-format.
kr per år. ossl... fil. Dessa får sedan konverteas till MSDOS format

* DATAVISION
9 Jag har också ändrat namn på PRO.ARC om det önskas.

Gratis telex- o telefax inom Sverige. Jag tar det inte för otroligt att helgens till PCPATCH.ARC. -------------------------------------------------* NUMMERVISIONEN
J demo av Videotexsystemet kommer att upp- Procomm +:s Kermit är buggig. Den fungerar (Text 2067) Bo Kullmar <l789>

(Vilket nummer har... och Vem har repas i april-maj -88 då 90-talets system ej bra mot C-Kermit, dvs UNIX Kermiten 4 Ärende: PC Kermit version 2.30
xxXXxx. invigs för offentligheten. och ejheller mot monitorn. Att den inte Harnuskid<atinden.'Den heter KERM230.ARC.

* VIDEOTEX i övrigt: Tack än en gång alla, och förlåt att vi fungerar mot C-Kermit bevisar att det är Den klarar inte split speed, men väl svenska
Svar på frågor via brev msg <l772>. inte har kunnat besvara alla meddelanden fel i den för C-Kermit är en Kermit som teeken ern man sätter upp den rätt med

i Videotex meddelandeförmedling. Vi har Frank da Cruz har gjort och det är han någon av de medföljande initieringsfilerna.
inte kunnat svara till demoabonnemanget, som har hittat på Kermit. Använd MSDOS Den kommer såvitt jag kan förstå att patchas

Vräk ur er kritiken i detta möte l Du kan då detta har besuttits av ett hundratal kermit version 2.30 för' detta i stället. för split speed av någon i Sverige.
också vädra ideer till VTX 911285 (via olika användare med gemensam tillgång till Jag har för mig att jag har skickat in den ------------------------------------------------
*08 i Videotex). Konstruktiva ideer belönas meddelandeförmedlingen. hit. (Text 2063) Arne Nordenberg <5563>
med gratis abonnemang i Videotex. Jag återkommer med ett utförligare VIDEO- ------------------------------------------------- Ärende; PC Kermit version 2.30-------------------------------------« TEX-nytt när vi installerat vårt nya system (Text 2057) Arne Nordenberg <6563> Kan skaffa fram 2.30 som klarar split om
(Text 1983) Bo Kullmar <l789> 880401. Arende: Procomm Plus det är av intresse.
Prova Videotex UTAN KOSTNAD fram till Tack än en gång! MSDOS kermit version 2.30 är det den -------------------------------------------------
och med måndag kl 16.00 ------------------------------------------------- som heter KERM1T.ARC eller är det den (Text 2073) Bo Kullmar <l789>
Det företag som ckiver Mikrovisionen driver (Text 2001) Jinge Flüeht <67lili> som heter SWKERMIT.ARC? KERM29C.ARC Ärende: PC Kermit version 2.30
aktievisonen också och det är därför som Ärende: Videotex-tack för alla synpunkter... är uppenbarligen 2.29 men de andra? Har Jag har hämtat den från QZ och -kommer
bilderna finns där- Synd att det var en så kort period som för mig att SWKERMIT är 2.29 multilingue. att lägga in den här inom kort. Jag gör------------------------------------------- man fick tillfälle att prova. Läste inlägget KERMIT.ARC är daterad 1987 så jag tror det nog via diskett nästa gång jag är här.
(Text 1991) Gunnar Faith-Ell <2733> 03.30 inatt och hann förstås inte att testa. inte att den är 2.30. Kan inte hitta någon Avsikten är att det skall enbart vara den
Prova Videotex UTAN KOSTNAD fram till Hämtade VIDEOTEX.EXE i programbanken i inlådan heller. Kermit som vi har här. Genom att ta bort
och med måndag kl 16.00 och ställde COM2 och ringde upp. Fick ------------------------------------------------- de andra så förenkar jag det hela med
Konstruktiva idee'r ?? INTE progget att trigga på bärvågen utan (Text 2058) Sven Wickberg <1384> versioner.
Förslag: Sätt in en riktig fullskärmseditor fick köra Procomm med resultat, noll.. Arende: Procomm Plus -------------------------------------------------
så att man verkligen kan skriva in sidor i E71 skulle parametrarna vara tyckte jag Procomm Plus är MYCKET stor - det tog (Text 2083) Bo Kullmar <l789>
systemet utan att behöva gå ut och göra att jag läste, men detta hjälpte inte heller. mig 65 minuter att hämta hem den som Ärende: PC-Kermit ver 2.30 split speed
det lokalt. Idag saknas alla väsentliga editor- Tråkigt eftersom det skulle ha varit roligt hex-fil med 1200! Risken att man på den Har nu skickat in Kermiten till /MSDOS/-
kommandon. att testa, tiden får med fel är nog inte liten; men KOMMUNIK/KERMIT.ARC. De andra ver-
Rätta alla buggar i nummervisionen samt VIDEOTEX.EXE såg kul ut men saknade det gick bra. Jag körde HEXTOFIL.EXE sionerna av PC-Kermit har jag tagit bort
gör det fritt att komma ininummervisionen. info om hur man skulle bete sig tyckte på den och fick tillbaka .ARC-versionen och även lagt upp en KERMIT.INF som
Ska det bli vad det var tänkt för från jag. Kör på ANC2400 inbyggt. Har även på 65 sekunder, och det tog sedan bara 20 förklarar vad det är för en version.
början Så= 1 ett fristående för COM1 men det kopplade sekunder att "av.arca" den. Det är alltså fråna om PC-Kermit version
Gör om alltsammans så att det går att jag inte in för det hade väl inte gjort ngn Jag kör på den just nu, men kan konstatera 2.30 från USA som är ändrad i Sverige
köra på en standard 80-tecken terminal. skillnad, ett par väsentliga försämringar jömfört med för split speed. Orginalet kan hantera svenska
Deflesta företag har idag standardterminaler Videotex borde bjussa på gratisperiod om föregående version av Procomm: teoken med rätt MS1<ERMiT.INI fil (som
och om de ska ansluta sig till videotex så 10-12 dagar för att "privatanvändare" skall 1) den skriver tydligen direkt i bildminnet, medföljer).
måste de köpa en helt ny terminal för få titta på systemet tycker jag. Det finns, vilket innebär att 7H inte ger verkan på -------------------------------------------------
detta Vilket de dfaf sig för °Ch de Sdm såvitt jag förstår, många områden som in- sl<ärmen,utan man måste dras med parenteser (Text 2084) Sven Wickberg <1384>
endå gör det tvingas att ha två Olika ter- tresserar även amatörer. i St f åäö, 2) det inte längre SYnS På Ärende: PC-Kermit ver 2.30 split speed
minaler stående på skrivbordet - onödigt. ------------------------------------------------- statusraden om man har CR eller CR+LF. Bör kanske tilläggas att den är på 580
------------------------------------------------- (Text 2038) Kristoffer Eriksson <5357> Det senare är viktigt när man talar med sektorer vilket är mer än dubbelt så mycket
(Text 1993) Lars Jansson <l772> Ärende: Videotex en texttelefon, vilket jag då och då måste som PKX35A35 som tog mig en mindre
Prova Videotex UTAN KOSTNAD fram till Det finns redan en trädstruktur. För varje göra. evighet att ta hem häromdagen. Så det
och med måndag kl 16.00 nivå djupare in i trädet, läggs en siffra Men smaken är som baken. Det vore roligt får nog bli utsändning på skiva för min
On-lineeditor kommer den 1 april. till i bildnumret. På många sidor går det att höra någon berätta varför denna, mycket del. OM jag skall ha Kermiten alls; men
Det går att köra 80-tkn via s k inverterad att välja bland ett antal alternativ 1 - 9 dyrare version är bättre än den gamla. det är ju många som frågar efter den.
gateway. De som har t ex gamla Alfaskop- eller 01 - 99 SOm då går Vidare fill näSïa ------------------------------------------------- t------------------------------------------------
terminaler kan numera köra vtx. nivå till en sida med samma nummer som (Text 2059) Sven Wickberg <l384> (Text 2035) Per Andersson <5531>
Videotexprogram i proffsigt utförande finns man utgick ifrån, men med den siffra man Ärende: PRO.ARC Ärende: PC-Kermit ver 2.30 split speed
numera att tillgå för några hundralappar valde tillagd på Slutet- "§" går ofta vidare har alltså bytt namn till PCPATCH.ARC Tyvärr är denna Kermit betydligt slöare
(till PC). fill nästa bild På Samma niVåi 'C ex från Vad är det för Program? Den är 0Cl<så än tidigare versioner, delvis beroende på
-----------------------------------------------_- sida 1234 till 1235. ganska stor och man bör kanske veta ungefär Tekli0l0 stödet. Om man vill köra 9600
(Text 1994) Gunnar Faith-Ell <2733> ------------------------------------------------- vad det är innan man blockerar sin tfnlinje helt problemfritt utan handskakning, eller
Prova Videotex UTAN KOSTNAD fram till (Text 2040) Anders Franze'n <5258> en timme för att få hem den. över huvudtaget köra 19200 utan handskak-
och med måndag kl 16.00 Arende: Videotex ------------------------------------------------- ning så bör man behålla sin gamla kermit
Hur gör man för att köra 80 tkn ? Aha. Synd att man inte kan läsa sig till (Text 2060) Arne Nordenberg <6563> för detta ändamål,
Det kan väl inte se speciellt trefligt ut detta i "fakta-texterna" när man ringer Arende: Procomm Plus -------------------------------------------------
på skärmen med tanke att det är ganska till Videotex. Det verkar lite krångligt, Ar inte detta ettikommersiellt program? (Text 2112) Bertil Wall <4227>
mycket grafikbilder i det hela. kanske vore det lättare om man separerade Finns det inlagt här i monitorn? Ärende; Kermit 2.30
_----------------------------------------------_- sidnr och nivânr. Då kan varje nivå innehålla ------------------------------------------------- Jag får inte min nya Kermit att fungera.
(Text 1995) Göran Sundqvist <1255> ett godtyckligt antal sidor. (Text 2061) Sven Wiekberg <l334> För tillfället kör jag ver 2.29 och den
Prova Videotex UTAN KOSTNAD fram till ------------------------'------------------------~ Arende= Proeomm Plus fungerar ju uppenbarligen. Men Om jag för-
och med måndag kl 16.00 (Text 2044) Kristoffer Eriksson <5357> Riktigt, men jänkarna försöker få det bästa söker med ver 2.30 soåå händer inte ett
ett annat bra sökord var *GULA§ där man Ärende= Vide0teX Ur Wå Väridari de Sänder rUnT en PCPLUSTD jota när jag trycker på return på uppman-
förutom Gula sidorna kunde komma till Men just att man sidnumren byggs upp av (Test DRive) som man får fritt kopiera ingen Tryck på RETURN som visas vid
Gula Tidningen och skriva in annonser! "gren"-valet på varje nivå gör ju det hela och sprida till sina vänner för att alla inloggning till detta system.
-----------------------------------------------_- hanterligt och begripligt. Att memorera skall kunna prova programmet och se hur Om jag använder det nya kommandot "SHOW
(Text 1996) Anders Johnson <Li00l> sidnummer som är helt godtyckligt valda bra det är. Vad jag kan finna fattas det MODEM" får jag upplysningen CD är off
Prova Videotex UTAN KOSTNAD fram till oberoende av sidans placering i trädet vore inget. Men när man bestämt sig för att (de båda andra, DSR och CTS_ är on). CD-
och med måndag kl 16.00 väl ännu svårare? använda programmet regelbundet, då förvän- lampan på modemet lyser. Ar det något
Jag har prövat med en ABC802, med ter- Det finns även kommandon för att backa tas man betala och får då lurt med kabeln? Kan jag inte ha samma
minalemulering m h a den inbyggda printer- upp en' nivå i trädet varvid sista siffran i förutom manual ett par skivor som troligen kabel till 2.29 som till 2.30 ??
rutinen, initierad enl. inlägg l975.( LOAD sidnumret avlägsnas. Med godtyckliga bild- innehåller litet fler grejor. _------------------------------------------------
V24:WSA.... ). Det fungerade inte, det blev nummer Skulle man inte kunna avgöra Vilka ------------------------------------------------- (Text 2114) Per-Arne Johansson <723l>
fel på sändningen. Däremot kom inloggnings- nummer de överordnade sidorna har. (Text 2062) Arne Nordenberg <6563> Ärende; Ny Videotexteknik.
bilden upp. Däremot fungerade det, när Det finns fal<tateXter med alla kdmmanddn Ärende* Pr°C°mm PIUS «Televerket håller på att ändra i Videotex-
jag prövade med initiering enl. min Luxor- i alla fall, det har jag sett. i Vet någon (BoK?) om det finns/kommer tjänsten, ooh jag fiok lite info idag om
manual för optionsprom ABC32-ll Antalet sidor på en nivå är inte något att finnas möjlighet att i lokalen plock ut nya abb,nr_ o,dyl,
Så här: problem. Man kan ju alltid gå ner en eller program från monitorn direkt i PC-format? Där Står om Prestel resp, Ceptterminaler

WIDTH 40 flera nivåer extra på en gång. Dessutom Som det har varit tidigare har man ju Kan någon tala om vad som utmärker dessa?
LOAD V24:WEA10K24.40A kan en sida "förlängas" med flera sidor fått ut dem i 832-format som man sen En ABC är det t,ex, en Prestelterminal?

som får bokstäver A, B, C osv tillagt sist måste överföra med tex ABC-disk. Skulle Mvh PAJ <723l>
( jag kör alltså split speed. ) i sidnumret. onekligen kunna minska telekostnaderna om -------------------------------------------------
Telefonnumret jag prövade var 020-910013. Utöver bildnummer finns även sökord man man kunde plocka ut dem den vägen. (Text 2115) Lars Michael Jogbäck <5862>

__ kan använda sig av för att hitta bilder- -----------------------------------------------“ Ärende: Ny Videotexteknik.
(Text 1998) Bg Kullmar <l789> Men jag håller med om att det hela ändå (Text 2063) Bo Kullmar <l789> Prestel-terminaler är de "gamla" videotext
prova Videotex UTAN KOSTNAD fram nu känns lite knöligt. Till en del.kan det Arende: Procomm Plus terminaler-na, de har en dålig grafisk upp-
och med måndag kl j6_00 kanske bero på att det ryms så lite på en Nej, den skall ha _2.30 i__namnet på något lösning, CEPT är nya terminaler med högre
Bekjagar att jag glömde påpeka att videotex sida och de blir så många. satt. Skall kolla vid tillfalle och skicka in upplösning bl,a tror jag.

- - - -- . _------------------------------------------------ den om lag inte har gjort det. M h /LMJ
y

fí*f:i_f:ií_i:.ïff_'::?:':._r:t:tïf;-Eïïr..'š;ff; ex. 20%» <5258> -------------------------------------------------
< > Ärende: Videotex (Text 2064) Bo Kullmar <l789> (Text 2113) Bo Kullmar <l789>

gfššdšyoeggåâgšgjïnââogl f1ö7r72ajja positiva Nackdelen med att ange nivå inne i sidnumret Arende: PRO.ARC Ärende; Ny Videotexteknik,
(ggn negativa) synpunkter är att man begransar sig till ett visst Det ar några patchar tilll__PROCOMM +, Har du överhuvudtaget sätt något program
Unggrggdagar som klubbens dgmg_abgnngmang antal sidor/nivå och till ett_maximalt antal dvs ett program och medfoljande. "lappar" till någon dator som kan hantera CEPT
1 Vigeotgx nar varit öppet, har get gräjjt nivåer. Man kan ju inte tillåta ett sidnr som kan anvandas for att bota vissa fel i teminaler, Jag vet att bl a Nokia (dess
in både positiva och negativa svngunktgg att bli hur långt som_ helst. Dessutom ar PROCOMM +. dotterbolag, vad de nu heter) har terminaler
Vi har varit medvetna om, att ABC-klubbens då “det nsldnru ett_då_hgt Yan °rd' I dfgens s°m klarar både CE-PT °Ch Pfestel menmedlemmar inte 1 första rang är presumtiva läge borde kanske "sid-identitet" vara battre. det är en annan sek,
Videotex-abonnenter men att ABC-folket I°f5iö Pratar man °m p°rs°"nr och sådanaär intresserage av gir, tycka nu j jjrånehrårller till och med streck! Kul ord det
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Transmit data --------------------------------------------------------------------------------------------=-(Text 2119) Lars Michael Jogbäck <5862> Reeieve data (Text 2246) Per Sten <6366> (Text 5503) Martin Sandberg <5gg2>
Ärende: Ny Videotexteknik.
Ja, VIDA till PC-kompatibler klarar av
det.
Mvh /LM:
-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''“ Data channel recieved line signal detec- /Per -----------------------------------------9-i-“

0O\l0\\I|-RW

Request to send ^rende= VT100 Ärende: Data-Bas
Clear to send Det kanske flnns nagdn lll l_Pr°graml>anken» Kan du berätta mer om REMOTE-programet,
Data set ready men lag kan Skíeka in en fll Sem be$kriVer och var finns det ett sådant program?
Gnd VT100 protokollet. Mvh Martin

(Text 2122) Ulf Johansson <l+560> tor --------------------------------------------- (Text 5609) Lars Michael Jegbäck <5s62>
Ärende* Vem Saller "VlD^" 20 Connect data set to line / Data termi- (Text 2249) Per Sten <6366> Ärende: Data-Bas
som omtalades tidigare i mötet? Skulle nal ready Arende: VTl00.DOC finns i monitorn nu! Det ligger i .,i\5Cg00/l<0MMUNil< oeh ser
vara intressant att se skillnaden mellan Jag har skickat in VTl00.DOC till program- till att allt som skrivs på skärmen hamnar
PRESTE-L een CEPT" Dator till modem, skall vara en "rak" kabel, banken- på V21!-porten. Det fungerar dock dåligt

dvs /Per med funkrioner som cHR$(i2) och cuR(x,y).
(Text 2123) Lars MlCh&el J0gbäCl< <5862> 2-2, ---------------------------------------------“° Jag har inte fått det att fungera de gånger
Ärende: Vem säljer "VlDA" 3-3 OSV- (Text 2256) Morgan Lantz <ll359> jag har provat men jag nar nog gjort något
VIDA Datakommunikation Ärende: usenet? fel. Det har nog föressten kommit ut på
Û3-ln 23 23 Mellan 2 datorer, skall de vara korskopplade, vad är della för n_a8°lvlaS nar Sell att en nagen ABC-KaSSett/diskett kefnmel' ei ihågVtxnr: 102323 dvs del här i klubben kor på detta system. numret,
Mvh /LMJ 2-3¿ Moje ""'-'''''''''''''''''''“"”''''''''''''''''''"
(Te;<t_2l32) Stefan Berg <2l6>

-:vw

š"'.!\l

_______________________________________________ (Text 5614) Lars Michael Jogbäck <5862>
(Text 2257) Lars Michael Josbäck <sss2> ^ronds= Data-Bas

Ärende: N Videotexteknik. _ Ärende: usenet? DU behöver lNlU5ERr REMOTE, REMÛTÅSM,Y
CEPT har även en bättre detektion av över-
föringsfel, som enligt reklamen ska ge en

Iè)G\\I|

N)-I?

o
Ü

Usenet är ett system ungefär som FidoNet CRERP^55i CREUSE-R den kanske RLÛGIN-
om du känner till det, för textutb och Alla med extanslen -BAS

O\
~n

helt felfri överföring. 7-7, annat mellan olika Unix system, tillskillna MVi /Mleke_
Televerket har väl såvitt jag förstår köpt alt_ d från FidoNet kostar det att ansluta sig PS H°PPa$__lag_$taVade fllnamn_en ratt» men
ett färdigt paket från IBM, som ska fungera 3-20, till Usenet. det SYn$ Val Vilka lag menar - DS
bättre en det nuvarande. 5 20-3 Mvh /LMJ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''“

(Text 5616) Lars Michael Jogbäck <5862>
(TeX't 2140) Mikael l-indr00S <7lll0> Dessa data är hämtade ur Lagerkrantz (Text 2258) Per Anderssdn <558l> Ärende: DatæßasÄrende: Ny Videotexteknik. teommnnieation katalog 37/gg Arende: usenet? man Startar remete Sa laddar det aUt°ma"
Ja, VIDA klarar av CEPT, men till priset ..............................................._- Over detta nät, till vilket universitetlhög- tlskt de andra Pr°88en-
av att bli tvungen att installera ett särskilt (Text 2213) Bert Holgersson <550> skolor och företag ofta kopplar upp _sig M1/h /1-MJ
decoder-kort i PC=n. För det första blir Ärende; Rs 232 bara en del I kommer diskussioner om ämnen mellan him- '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"
detta bökigt och för det andra blir det Nla någon komplett lista ar 'det inte_ Den mel och jord. Även källkod/binärkod distri- (TeXt 5617) Martin Sandberg <6332> '

**DYRT*** ! CEPT tillåter en betydligt all sändning förekommer inte alltid på pinne bueras över Usenet. USENET är världsom- ^rende= Data-5_a$
högre upplösning och en hel del finesser, 2_ pinne iii (som nämnts tidigare) används spännande och brev sprids relativt snabbt Jag menar nur Jag laddar mln Sk- Data'ba$7
men visningen av CEPT-bilder blir i vissa fall för baokkanalen ( 75 bands över_hela världen, ofta helt automatisktt I l-_-addar Jag den efter RElVlÛTE Prdgramet
MYYYYCG<Kl<EE'l'l'l'LÅÅÅÅNNNGGGSAAAMMM... kanalen i det som normalt kallas for split sverige kostar det 1000 kr att ansluta sig. ar klart-
Nä,tacka vet jag Prestel. Det kan man speed)_ Egentligen är detta en marginell kostnad. MVh Martin.. - å -- - d h -ll h ------------------------------------------------
::::r .m::.;.:"'zaïf; :;::..i*;;:. “.::”::s f^.:*:_:'.ifi....................................._- Sgz. "':.1.::..:::“r::”...°2..:* rie M»
för “llgl (Text 2225) Åme l-aßef <5798> Pengama' Själ” .lllnderar lag på lgerandw lf\Ã(iæ1nkeÃr~l,šrl\(ë)FlliliÅiliJll'/1211-io)/eriooEMULATOR-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''“ Ärende: Texttelefon dUmPÜ, det kan JU Vara ett Passan e namn TILL MIN Aßcgoo/M JAG HAR FÖRSÖKT(Text 2163) Bertil Wall <ll227> Kan na on tala om for mi vad -a kan för en XENIX-PC. Jag tror det kommer
Ärende: Kermit 2.30 anvandagför terminalorogramgtill milngabeu mellan 5 och 10 megabyte per vecka till Men l<ERlVllTvd^G TRODDEFA-lvl' DÉN lNNE'
Är det någon som har fått split-speed att e_ g06va, nar lag vill använda den som text sveriges centraldator ( backbone ) enea på HOl~l~ EN Dllo MEN Tdl lCl< din G'
fingera vad gäller Kermit 2.30? För tillfället telefon? Enea Data. MVH' BENGT
kör jag denna kermit i 300. Har just prövat MVH ARNE Det kan vara ett verkligt bra sätt att få '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'
transmitkommandot, och det tycktes fungera. ...............................................-_ svar på kvalificerade frågor- Det finns iu ge” 5_63lf_l B° l<ull"':_l'T<lt789>
------------------------------------------------- (Text 2228) sven Wickberg <i3s4> många forskare och specialister som läser ”ende” V l°° EMUL OT 21-64 A H ll -- 4838 -- d- få Det finns ingen fri VT100 emulator till
šnrïïttdot K¿rm§.?e2_3ä strom < > ärende' Texfttâelemn 1 __l_IÉ__f___g_¶ __ ABC800! Det finns tre sådana men de är

, ar inte r an om textte efon alldeles
Min kermit 2.30 fungerar alldeles utmärkt nyss varit nooâ? Jg har i varje fall svarat (Text 2259) Bo Kullmar <l789> Élllâlßnel' líelll l<emlnelelelleÄè)CeBTlše5_la el
med split-speed. Vad är det som inte går? på fragor någonstans alldeles nvligen_ Ärende: mail till UNIX från PC :S en låt mln ln__enln3'k å el en
(Man funderar hur Procomm fungerar så Det ska ga att kora med TEDTERM om Jag har nu skickat in ett program, som ';nnenk°ï_ndu':_°e°_:le_ all) °e 5___eno_
många inlägg som finns angående felfunk- man ställer i 300 band, iamn paritet, halv- har distribuerats över USENET, som gör ag S dh lše 5 l'lVa_ _l'eV _? šngy šle
tioner-) duplex samt fixar på något sätt så att det mölllgt att Skleka den' ta emdt breV 3,)-lnooc fr ga om Vi inte "an f IA 'STala om vad som fattas så kanske någon mottagna CR utförs som CR+i_i=_ Det dar mot en unixdator. Jag har testat programmet Plegleln'
k h"-1 '11. - - - - - h ede' t ' kr 'fl MAILJNF. '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''--
-Éf'__.lÉ.lÉÉ-fI................................._- f*åÉD'}“g'*¿"§,,°'rgfg8¿3l° 'håg l“" '“a“ g'°“le Éïäißa ',§'§ÉeI“'?.1ÉÄÉP'§,TAiÉfÅn'cÉ"_inr men (Text S686) sag C Hoiizberg <ws1>
T 2167 B fi w ii 4227> -- -- ' f' " ' k i r h h då 1ßM=s ^r°"<le= N>'l>öriafe

Äreelntde: Kermï 2.30a < ______- åällïrls Fizlelnmutlanlföreaïkivït häleri monitorn Näste Veeka fel' leg en A-l"lnaSl<ln från
Felet är att jag inte kan sända. Exempelvis (Text 2230) Arne Lager <5793> har svenska åäö och kan läsas med type lMPbVll_ka egram ikall lag_ tål hem fran
vid inloggning på detta förnämliga system Ärende, Texttelefon här. ål'°3_en en °l' ell Alglgšlâ lg ng snebln'
händer inte ett skvatt när jag ivrigt trycker Jo, det var lag som skrev ett brev till dig Källkoden kommer att distribueras senare en lag envandï mln fel' nemlagnlng
på <Return> vilket ju är det första man om det över USENET men det som finnsiMAIL.ARC av PC'Pl'°3l'aln' Oen l så fall nur gel' lag
ska göra när man har fått kontakt med Ja har rovat tedterm o abeterm med är allt som behövs för att köra det. ? Vllke av Klulfbens lflegldmdlskal är ell8 P ._ -monitorn. tedterm fiek jag bara skraoteeken' trots Föresten, att jamfora USENET med FIDO- "MÅSTE Med Vanllg nalsnlng "Mdrlar"
I 300-takt fungerar det, och split-speed att 'a ställt in den efter diverse rad NET ser jag som en förolämpning, men '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''“
med version 2.29 fungerar också (det är med lašeterm kan man lagga upp olika _inl jag förstår att jämförelsen är gjord av ren llext 5687) ed Kulllndl' <l789>
det lag kör nU)- MYeket mYStlSkt- filer som man kan anropa när man startar °kunnlgnet~ Det ar $°m att lamföra en ?re.nde:kNyb:rl:l:.e PC f.-----------------------------------------------_- programmet, men det strular bara till sig Cykel med en Lyxbll, Båda transpgrterar Do)/lsst an _u amta ' ller med A_BC8_0-
(Text 2170) Arne Hellström <ti838> så att jag hela tiden far gora reset pa folk, men där slutar likheterna... u kan antlngen an_Vanda en Kermlt _tlllÄrende, Kermit 2_3o mm modom_ _________________________________________________ ÅBC80 som klarar binarfiler om det finns

- .. .. .. . . en sådan vilke a inte vet eller h"mtaTitta på filen MSKERMIT.INI. Någonstans Nar det aller tedterm stallde a d (Text 226l) Arne Nordenberg <6563> 18 a
skall det stå SET SPEED 75/1200. Om det med halvg duplex med i_i=, annarš :ange Ärende: usenet? lllen Sem nexlll med GET- Sedan kan du
inte gör det så skriv in det. Man kan lura jag in den som du skrev l inlagget_ Vet Måste "grisen" köpas "i säcken" eller finns elnvanla __nexlllen _l Pcfen eller Ancien-
sig att skriva 1200/75 men då fungerar inte om det var fel 'det något demokonto som man kan "titta" Pleglaln fdr della flnns ull båda- Naekdelen
det ej. MVH ARNE . lite via? med GET är att om ett enda överförignsfel
Statosraden längst ner pa skärmen skall __«_ __ uppstår Så_ måste du hämta om filen. Kermit
visa "speed:Split". Det finns en annan fil (Text 2232) Claes Hedberg <53ii0> (Text 2263) Bo Kullmar <l789> flxal' dmsandnlg autdmatlskt-
som heter KERMIT.5CN- Det är den Som Ärende; Texttelefon Ärende: usenet? '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''“
skriver ut statusraden. Du kan få den upp- Nia__ Vilket som helst egentligen__ i-lalv Alla som har lust får gratis köra usenet i lll-exl 5688) Bd Kullmar <l789>
daterad genom att spara skärmen till fil dnloeio l stooobit ooh sant maste du tanka min maskin på den telefonlinje som jag Arendef lTTl5 lnddem
vid den meny Som Du får fram när DU på, har när jag inte använder den själv. Begär Nu bella' de få Slll På slna lnddem- Veckalärnnar Kerfnito konto genolrn skriva brev de nä-åtan klara vad
Rätta mig om jag har fel någon. (Text 2233) Claes Hedberg <63l+0> och hitta då på ett kontonamn, helst kort Pl°3l'alnVelan l del frlslaende _m°dem_et-
Arne H. Ärende: Texttelefon namn och det skall vara små bokstäver. Vecka Zl kelnlnel' d°ek_ en Élulgllllå Versldn

med testprogram och lite till.------------------------------------------------ Jopp.. Det var jag sem frågade om hur Kom också med förslag om lösenord- __

(TeXt 2211) lVan N0Vak<5575> .man kunde göra protokolltest på en ABC806:a Jag tar lnte ner all news» men tlllraekllgt De kommer att te. mera betalt mr detÄrende: RS232 och split speed *for att kolla om det är en vanlig dator mycket för att det skulle ta en djävla tid fnedem s°m kan kela 2400 ll'°l5 all det
Tänkte l>Ygga ett kerrekt RS232 lnterfaee eller en texttelefon som rin er u 806:an.. för dig att lasa det- ar samma [no-dem s°m l200'a modemet'till ett modem ursprungligen tänkt att di- Nan som vet forextenlqlq g pp :_(š__l:1°l_l_'_:n__l_lël_l<lall°n$Pr°grammet lNDEX lngar

kt l .C64 bl t a-
.:i... .i"is:S..;:.;.::. ï.l::.i°.*.ï;fr '=“ Möte
upplysa mls om det of Plnns ll eller Pinne ------------------------------------------------_ , M 1200 b 3900 f.. . b d
2 som används vid sandning med 75 bauds (Text 2234) Arne Lager <5798> » ax PS °r ln Yggna S medem
hastighet i ett modem som är godkänt av Ärende, Texttelefon den 4509 fdr ll'l5lande__
TeleVel'ket? Det går att använda tedterm. Jag har lyck- âlcïx jšâgøflepsf lwåo dfor mbyggnads m°dem'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''“ ats genom att sätta halv duplex med LF, °r ns n e(T t 2216) B°örn L'nderson <5829> 1' ~ -- - --

xrïfrie. ' ' te{.°lf§,g,,ï“röIT,§ (221 $É,É*§tr“11,,¿ïgu§2§f,§“if,É i;;;;";¿¿;,;"¿;;;,";;;¿,;,;;;°;i';¿;;'''''''''" 1§l:_ ksl nelñqrfl flfllsaredliviserai gr kunna0 det är RS232-standard du menar så "° - - - _ Sa la em 1 lg 1 me emmar~ riset är__m____ det liotek) så__ laddades .rel filer* in också. Det Ärende. En_nyfiken fråga ännu oj klart mon oot blir oo tooo kronors
33 3 P kanske Sterde det hela på något vis. Hur "reoganiserar ochrreparerar" man hård- -- -- -godkänt av feleverket garanterar INTE att Men nu undrar lag, när jag ställer in modemet disken/isamfilenv rabatt, Obs,_ da galler f°r$k°tt$l>etaln1ng-

det är standard... Pinne lll i en RS232-kon- som svarande, kan jag använda tedtenn __' Alla Prlser har ar exkl m°m$l
takt är: Transmitted b_ackw_ard channel data.. da? (T t 5605) B K ll <t789> Klubben nar fatt -3 $t_ medem Pa langtlslan
Följande stiftkonf finns i en RS232, och Jag tänkte försöka använda rn- b 806. Äex : °. U mer från ITT tack var ett_ini_tiativ__av Jan Holms
är enllgt Standard* (bara de Vltala Stíften* 5 som svarande texttelefon. in a C- a Mlaer?dlförE)I2Sl?lífä<l§2 fslššiaingår i Meny0 Är :ergk Det tackëöld vi tfmbl' Dalšmedk kan du-- ' ans e om m eme ir ra "
ar medm) ÉÅ_l_,ï'l___'ïl}_lf________ mycket användalvänllgl °en lällköll' Ä' resterdade modemen som vi lšehöcl/I: såP "'“°°““------“ bara att starta, MEN man måste ha plats - h 2400 åT 22% Mk ts... att vi ar modem p alla linjer.%__*::_tde_ v__)_001 _af_?_22_l°g,l_'_e2l1__o<2339> for den nya filen och darfor raderade jag (de natet. väl inte så längro_ mon oot

f°l'st en nel del lnlagg' ar ett kort och bra namn) är mycket välVar kan man hitta specifikationer på koderna m d t d h . bf vt- oo _e ve na om att e ar gjort ort sig
nglloaftt styra I m fl samt Tektmmx lite och slappt modemen för tidigit. De

försöker du rättat till detta.
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.. (Text 656) Kent Berggren <60l9> (Text 669) Mikael Lindroos <7lll0>
Møte Ärende: Turbo C Vers 1.5 Ärende: TP4 och skrivare

I Ä a n d' ' ~ ~ -r det n gon som vet ur man e lterar Register AH indikerar foljande fel.E filerna sol-n slutar på .CHR ??? Det är ' A
.I grafiska textfiler, men de har ju inte ÅÄÖ bit 7 (128) : l=skrivaren ledig,

OCh det ha. HUF gÖl' m8.l'l?? Ozskrjvafen upptagen'
-----------------------------«------------- bit 6 (64) = Aeknowledge=o------------------------------------- (Text 557) Anders NYmen <2956> bit 5 (32) 2 l=papper slut, ------------------------- --,----------------------

(Text 637) Lars Michael Jogbäek <ss62> /\rende= Turbo Pascal Proo- lnsert(Nyatecken, o=papper finns (Text 1041) Anders olsson <6ll36>
Ärende: c strängen,1) bit 4 (16) = l=oN-LlNE, Arendel or-Fslatv
om man skall skaffa någon c-kompilator. Undrar bara om någon vet vad som händer o=oFl=-LINE vad används nnasrnls orrslzt till?
Vilken ska man då skaffa till en AT? Om det S0m skjuts in gör att slutet På -----------------------------------------------_.. Om jag tar ett exempel:
Mvh /LMJ den gamla försvinner- Kan de utputtade (Text 670) Lars Michael Jogbäck <5862> string db "text"---------------------------------------- tecknen hamna i någon annan var- eller Ärende: Källkod sökes! mov ax,string .

(Text 638) Peter Goldmann <5030> skadlig del, typ pekare, längdbyte etc. Eller Jag söker en källkod i TurboC som startar mov dx,OFFSET string
Ärende; C tas dom verkligen bort ? en batchfil och sedan återvänder till pro- Blir det då någon skillnad på ax och dx?
Det vore roligt om vi kunde ha lite tips Anders grammet (som sedan avslutas). Om inte så vad ska då OFFSET användas
kring programmering i C här. Ett önskemål ------------------------------------------------- Mvh /l-MJ till? -

är - om någon vill knappa in de reserverade ('_l'eXt 658) Lars Jansson <l772> ----------------------------------------l--------- 'Jag måste också skriva och upplysa de
ord som är senaste standard, Arende: Turbo Pascal Proc. lnsert(Nyatecken, (Text 671) Kent Berggren <60l9> som sittar med äldre versioner av masm.
Jag har en liten undr-ing; Om man med en Strängen,l) Ärende: Källkod sökes! UPPGRADERAI Den nya versionen innehåller
C-kompilator under epm får binärfiler för Nej, det du skriver FINNS. Det du raderar Kan man inte ianropa ett annat program 3 manualer som är lättlästa och som även
körning med en Z80-processor - går det finns EJ! från TC jag har för mig det. Har du kolla beskriver hur man använder instruktionerna
att på något sätt konvertera xxxxxx.COM ------------------------------------------------- i manualen? Om inte kan jag titta efter. till 8087 eller 8080. Segmenthanteringen
filen till en körbar fil under Aßc-dos med (Text 661) Tomas Tengling <2239> ------------------------------------------------_ nar nu blivit löjligt enkelt med den nya
namnet xxxxxxx.ASM. För då har man ju Ärende: Biblioteksrutiner i TurboC (Text 672) Lars Michael Jogbäck <5862> s.k. "simplified segment method".
möjlighet att skriva program i C som går Årendeß Källkod Sökes! -------------------------------------------------
att köra pa ABC 30 _ gox under D05, Hur gör man för att få in egentillverkade Jag har oxo manualen men jag är ute efter (Text 1042) Mikael Lindroos <7Lll0>
Fördelen är ju att alla oavsett om de har rutiner i ett bibliotek (*.LIB) typ dom som ett program (.COM/.EXE) som man starta Ärende: OFFSET?
CPM eller ej kan köra på sina kärror _ följer med programmet. Objektfiler får man från dos med PROGNAMN (1 parameter) Lättast är det väl att säga,att om du
maskinkoden är ju för Z80. ju alltid när man kompilerar ett program, detta programmet ska sedan starta ett använder STRING utan OFFSET, så laddar
En möjlighet kunde vara att använda de men jag vill kunna göra“egna bibliotek. annat program (.EXE) med flera parametrar du in innehållet i string och om du skriver
textfiler i assembler som man får och köra Hälsn TT + den som följde med. sedan ska det till OFFSET STRING, så laddar du in adressen
dem med en assembler typ ASSEMBLER ------------------------------------------------- baka ut i dos. till STRING, dvs. om strängen STRING ligger
800 etc. till körbar fil. Då behövs ett ('_l'eXt 662) Ulf Hedlund <6988> Mvh /LMJ på adressen l00h och innehållet är 'alfa'
program som kan konvertera textfiler från Årendet Biblioteksrutiner i TurboC ------------------------------------------------- (dvs.ll bytes) får kommandot MOV AX,OFFSET
CPM till ABC - filer. Du behöver en bibliotekshanterare typ l-IB, (Text 673) Mikael Lindroos <74l0> STRING följden att AX därefter innehåller------------------------------------------_- som följer med t.ex QuickC ,MSC eller Ärende: Källkod sökes! looh, medan kommandot MOV AX,STRING
(Text 639) Bo Kullmar <1789> .MASM. Tyvärr fanns ingen sådan tillsam- DugerCOMMAND.COM /C PROGNAMN2.EXE får följden att AX därefter innehåller 6C6lh.
Ärende: C mans med TurboC 1.0, men om du uppgra- PARAMI PARÅM2 '? I ärlighetens namn bör 1 sägas,att i detta
Nej, det går inte att genera NÅGON FORM derar till version 1.5 finns den med. ------------------------------------------------- fall skulle MOV Ax,STRING resultera i
AV KOD UNDER CPM OCH KÖRA DEN Till 1-5 finns oxo en "egrep" som verkar (Text 67l+) Lars Michael Jogbäck <5862> ett felmeddelande eftersom STRING är byte-
SEDAN PÅ ABC!!! förträffligt snabb. (För den som inte kört Ärende: Källkodisökes! _ orienterat (db) och inte wordorienterat (dw).
Detta beror på att det är frågan om helt uniX 0Ch därmed inte vet vad "egrep" är, Nja, man ska starta ett program med antingen Om det alltså är de två första tecknen i
olika operativystem ÄVEN om det är samma så är det en rutin som söker efter text- I eller ingen parameter- strängen STRING du vill få in 1 Ax,mäste
processor dvs 230, strängar i filer.) om det är 1 parameter så ska programmet du i detta exempel skriva MOV AX,WORD
-------------------------------------------------------------------------------------------------- i sin tur starta en batchfil och sända med PTR STRING. I 8088-assembler finns oxå
(Text 642) Lars Michael Jogbäck <5862> ('_l'eXt 664) Bertil Wall <4227> parameter sist i batchfilens parameterrad. ett mycket finurligt litet kommando,som
Ärende: C-Kompilator till MSDOS. Ärende: TP4 och skrivare om ingen parameter anges så ska program- heter LEA. Om du använder detta vid ladd-
Jag tänkte börja med C på MSDOS och Om man försöker att få en utskrift med met starta en annan batchfil. ning av adresser,slipper du skriva OFFSET
undrar vilken kompilator man skall köpa ? Writeln(lst,...) på en parallellansluten skrivare Mvh /LMJ varje gång! Kommandot MOV AX,OFFSET
Microsoft C-Compiler eller Turbo-C. Jag i TUrb0P8SCêl Ver ll får man runtime el'l'°l' ------------------------------------------------- STRING är synonymt med LEA AX,STRING.
skulle vilja hör lite olika intryck av Er 152 om skrivaren är tillslagen men off-line, (Text 678) David Asztely <2920> Angående uppgradering: Jag har köpt MASM
om dessa båda. och fel 159 om skrivare är frånslagen Ärende: TP4 och skrivare 4.0 i New York förra året,vet någon om
Mvh /LMJ eller om papper saknas- Jag Skulle Ville Men står det inte någonstans i någon jag kan få denna uppgraderad här i Sverige,
------------------------------------------------_ skriva en rutin som gav användaren uPPlYS- readme.file att det går att göra en vanlig eller måste jag vända mig till USA? Mvh,
(Text 643) Bo Kullmar <l789> ning om detta utan att programmet ballar error-cheek med, (*$j_) W,-itejn(j_st,dummy); Micke j__

Ärende: C-Kompilator till MSDOS ur. Utan att begripa vad lag egentligen Error:=IOResult; (*$I+*). Tror att detta var -------------------------------------------------
Det är delvis en kostnadsfråga eftersom sysslar med har leg kemmit frem till ett en utökning som tillkom efter tryckningen (Text 1044) Anders Franze'n <5258>
MS-C som ju innehåller stora C 5.0 och föliende snutt är halVe lösningen På Preblemel av manullen... men jag sätter inga pengar Ärende: "simplified segment method"
quic-c 1.0 kostar från 2500 och uppåt be- i PrinCiP= på att jag har rätt... Hade föresten själv Vad menas med ovanstående? Man måste
roende på var man köper den. Turbo-C ett liknande problem engång där jag med- väl alltid göra ett segment adresserbart
kostar under 1000 lappen och är nog ett uses Crts des; delst INT 17 kollade upp huruvida färgband genom att dels tala om för assemblatorn
fullgott alternativ för ditt behov. Läs även VÅR regssregisterså eller papper var slut.Detta fungerade dock vilket segmentregister som skall användas
Ulf Hedluns artikel i senaste ABC-Bladet begin inte, då färgbêndet kunde ta slut mitt i och dessutom måste programmet ladda in
och C-artiklarna i de senaste numren av With regs do begin en rad Mvh rätt adress till segmentregistret.
Industriell Datateknik. Ål'l==2; ------------------------------------------------- Vilket segmentregister man använder ligger
------------------------------------------------- DX==Û; (Text 679) Bertil Wall <ll227> väl i själva maskinkoden för en instruktion.
(Text 647) Lars Michael Jogbäck <5862> lntr($l7,regs); Arende: TP4 och skrivare -------------------------------------------------
Ärende: C-Kompilator till MSDOS iF (AH AND 32) =32 THEN Writeln- Imin Read.me-fil står ingenting, men faktum (Text 1045) Anders Olsson <6ll36>
Men är Turbo-C något att "växa" i då? ('Skrivaren avslagen/inget papPer'); är att din programsnutt faktiskt fungerar Ärende: "simplified segment method"
------'------------------------------““-'°-'““ end; som man kan förvänta Sig. Jovisst, men det är nu enklare att definiera
(TeX1I 648) JÖl'gen Westman <5Û7ll'> end- ------------------------------------------------- ett segment och speciellt om man vill skriva
Ärende: FRÅGOR - C (Text 680) Bertil Wall <4227> assemblerrutiner som ska anropas från hög-
Till vissa C kompilatorer finns det utility Frågan är hur man hittar det andra felet, Ärende: TP4 och skrivare nivåspråk som C, BASIC, Pascal eller For-
Preâremr s°m kan Visa elle enfrYs» l med- det som motsvarar runtime errgr 152 (skriv- Apropå detta ämne så kan man ganska tran. '

föllende blblldlek den sådana man sl<aPat aren Påslašen men 0ff-llne)- År del nå8°n lätt testa sina pappersutskrifter på skärmen. När jag för ett halvår sedan försökte lära
själv. Den jag använder i arbetet har en som vet ? Man skriver bara assign(lst,");append(lst); mig assembler hade jag version ll och hade
Annars brukar ju manualen innehålla alla ------------------------------------------------- på lämpligt ställe och då styrs alla följande sToRA problem med att första segmentdirek-
librutiners namn. Kompilatorn heter Aztec (Text 665) David Asztely <2920> Writeln(lst,,,,)-satser till skärmen, 1 TP3 tiven QRQUP, ASSUME, osv, Med den nya
C» °Cn är en k0rsk0mPil~'=lt°rs men uVeCkl&r Ärende: TPl+ och skrivare fungerar inte detta trick, där får man göra versionen blev det mycket enklare när man
På en PC °Cn ken l-eX få l<°d för en Om du använder skrivare kan det kanske en sök-och-byt-manöver (lst->con). Det finns endast behövde skrive .CODE där kodseg-
cp/m 80 maskin. mvh JW vara värt att skriva ett annat sätt också, man använder move metet skulle vara och .DATA där dataseg-
------r---------------'---------------------------- på något vis, hur kommer jag inte ihåg mentet skulle vara osv. Man måste ändå
(Text 650) Rainer Kaasalainen <l783> uses crt,dos,printer; just nu. naturligtvis ladda DS till segmentet i början
Äfde _ C ------------------------------------------------- av prQgrammet_
Det finns för nästan alla kompilatorer från '''''''''''''''''”_”''''''''''''''''''''''''''''“ (Text 686) Stefan Gartz <26o0> ..............................................._-
Microsofts MASM -> Turbo-C version 1.5. llexf 557) Bertll Well <ll227> Ärende; Srnallç (Text 1046) Kurt Malm <3055>
Heter l-lß-EXE» Tl-ll5-EXE-»Pl-lß-EXE s Arendei Tpfl °°hfl“'»lVare Jag har lagt in smallc i inlådan. Läs Ärende; Maskinkod 230

etc. lista av alla rutiner Om man ]:nte_ gor som du sager så får S[T\a,llC,i[1f Har skickat in filerna
ibiblloteken är enkelt. Titta på doeornenta- nian _l<°ml>1ler1nssfel, det har du _n°s_ så Jag har flyttat srnalle ver 2.03 från eprn Mkonngßurnsu
tionen, eller skriv bara lib library.lib, rett 1- Men _mltt_Pr°ble[n er att Jag lnte till abc806 och samtidigt här leg byggt Uf MKODDEl3U=lNF
Publle-fxtr där lll>rerY-llb är namneï På Vet vad (le °hka bltarnaf, AH (ene-r kanske variab°lï)'Perna lite så att man nu kan För ABC80 ,där man kan köra maskinkod.
lll>rerY'fllen Oen Pl-lblle-fxl namn På filen» Axl "°3lst"°t_ ka“_aVSl°la efter _l"t°"'Ul?t använda static i funktioner. Peephole opti- En instruktion i taget ,och se alla register
där du kdmmer ett nlïte alla PUbllC'rUÜn' ”H __("t°m lm 5 1 AH $°m Wdllåef) bl" meringen är förbättrad. Variabeltypen char + fyra bytes 'följer kod'.
ernas namn och lite extra info, berående eftsfelld °m saknas eller em sl<rlVeren är ändrad så den kan inte flagga -l, det ________________________________________________-
på vilken lib-utility du använder. Inte er Påslaâen °VernUVUdla8et) går lite snabbare utan den möjligheten, (Text 1047) Anders Franzeln <525s>
--~--------------°-"--“"-'-“'““""""""“'““ ''''''''''''''''''Ü''''''''''''''''''''''''''''"' 'det går inte så förskräckligt fort ändå. Ärende: Maskinkod Z80
(Text 652) Ulf Hedlund <6988> iirext 668) Bertil well <'l227> Kompilatorn är kompilerad genom sej själv Den där MKODDEBU är ganska intressant
Ärende: C-Kompilator till MSDOS Afelldei Tpfl °Ch fkflvare och assemblerad med asm800. Den nuvarande egentligen. Att köra en instruktion i taget
Tie: leg hal' 8l°l'ï närmare 350 Kb källlmd Om man inte. gm' s°m du sager så får Versienen är 4-01 och därefter kontrollera innehållet i register
med Ti-lrb°C s°m leg Utan Preblem P°rfaf "Ia" _k°mP1l°"É'35f°lv det lf" du "P3 så Kompilatorn består av två program, smallc- är en finess som skulle vara trevlig i BASIC.
till Unix: så några dlrekfa beäränsnlngal' ratt l' Me" ml" Pmblem al' att f°l's°ka .bac(/.806) ooh smallo-abs Basieprogramet TRACE finns visserligen men tänk om man
finns inte. fånga UPP °tt_ exekveflngsfel ett man laddar in C-abskoden i ram och sedan anro- efter varje BASIC-instruktion kunde hoppa
Vld jämförelse Turbec - Qulekc leder lusf inte åka; ut 1 D_OS'et__ bara_ f°f alt mf" pas basicen av C för io rutinerna. Eftersom till en annan bild (fönster?) och se inne-
nu QC på poäng. Dels beroende på QCs råkar begå-fa Utskfl “af $kl'lVal'°" 'me al' interuptet är disablat så står klockan still hållet i alla BASIC-variabler.
gafikpaket, delsl på den inbyggda debuggern. klar- under exekveringen av smallc koden i ram.
TtrboC 1.5 lär dock ha ett bra grafikpaket l b°l<en "TUrl>° Paseal T*-'t°l' V°l'sl°" il Kompilatorn genererar kod som man kan
(jag har ännu inte fått min uppgradering), :får På sidan 355* *assemblera med asm800.
men saknar inbyggd debugger. Enligt info Q- _l'l°W een l tell lf mY Printer ,1s_reed'Y MVH SG;
från Borland kommer en separat debugger fd Prlnf? Å- Y_°U den Cneek fdr the Prlnter s

för' TurboC/TurboPascal 14.0 något senare i status bi' Pelllnß ÜÛ5 lnferrulst l7"_
vår. Jag har pratat med en av betatestarna, Det “Ver def_leS _sl<Ulle Ville Veta llfe _nfler

och han säger att Borlands debugger är °n'l en de* lllle 138 lYCl<sfs klura Uf slelV-
klart bättre än Microsofts CodeView. vad l7D får man alltså Uf eV de °lll<a
Personligen tycker jag TC är lättare att bitarna l ^l'l_ (eller nåßef annat reßlsler
arbeta med, men det kanske är en vanesak. kanske) efter lnferrUPf l7l'l?
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''''''''''''''''''''''"_""'"""""'"“"""' ^ ha även heltalen i BCD-ferm kanhär ------------------------------------------------- Sen mäste du alltså göra din ändring. Men
lflexï lÛ43l Sïefan Nilsen <5Û39> vara ett alternativ. Då blir förfarandet lika- (Text 1070) Årne Lager <5793> du måste också göra om hela filen så den
Afende FlYïTalSfUÜnef dant som för flyttal och heltal i binär form, Ärende: .ABS fil accepteras av en essen-lblaten NU lnnenållel-
Efïeflyses flYttalSfUt1nef 1 239 aSSeml>lef fast man arbetar i enheter om BCD-siffror Jag ska ändra så att programmet efter den ju t ex en pel- kolumn med adresser" . ' . -. U . . . ,ler- + * / Sln C05 aln 5q_l' leg i stallet for bittar. avslut går till ett annat program (typ chain en med textdun-ll, och en med taldl_,,nn_
Al' det nå80n S0m har Wtlnefna kan nl Val Att omvandla ett tal i textform till flyttal i basic). Det duger inte. De måste bort Lite annanïick: in gem till klubbtenl; eller någon annan talform, är enkelt i prin- Har försökt att köra avass, .menu jag trodde utskrift från A55_blcck_l,ytena med lämna

l' b_e'f_ n fålen ïennf Ve Uf man 801” Om cip. Vad som behovs ar en rutin som kan att det skulle bli en ny _fil nar jag kort mellanrum 1 len måste eckså be,-t_ Ev
ett inart ytta i ormen olntvandlzíif ent ehnslanl) siflflra(betl'alktad song âen, diet blir det tydligen inte. kanske din assemblel- lnte accepterar exakßl

e enS1 rig eta ti yttas orm oc an u inte taa om or mig Va 138 5 3 samma syntax som AVASS' enererat. D
MSByte Middle LSByte EXP TECKEN en rutin för multiplikation med tio, (om använda för program i dom olika stegen, rndste detocksg lustel-as_ Lägggtlll ett ORG_

talet 1 textform är skrivet med basen tio), från avkodningen, till att det blir en -ABS direktiv med den första adressen först 1

EXPonenten anges i basen 2 i tvåkomple- Samt en fufln för dlVlSl°n fned ti0- Ta fll igen- filen, och ett END-direkt med uppstartningsè
uentssarlnt tecknet med O år 255 (+/-) första siffran och omvandla till flyttalsform. MVH ÅRNE adressen, Byter filen adress när och var
* V' te an Flnns flera $1ffl'°l'?_3a -> lVlUlt1Pl1Cera__det ''''''''''''''''f°°°°°°°°“f''''''''''''''''''" behövs ytterligare ORG-direktiv. En del är'''''''''''''''_f"""'""Ü"""°""""""' d_U reden har med ne: een °fnV'3ndla naste çlext lÛ7l) Kl'l5t°ffel' Efll<5$°n 6357) antagligen inte genuina instruktioner utan
(Text 1051) Kristoffer Eriksson <5357> siffra till flyttalsform och addera den till Arende: .ABS fil data i någon form, vilket kan ha givit
Årendei Fl_}'ttalSrUt1ner det du nu _har. R__epetera. Nej -> Decimal- Det kan jag kanske, men kan du sen lista dlvel-se n?'_>n l dlsasseml,lel.lngen_ Änllra tlll
Om det galler omvandling flyttal -> binart punkt? Nej -> Fardigt. Ja -> Multiplicera ut vad du ska ändra? DEFB med numren från “taldumpen"
heltal, 0Cn n'1antíSSan är binär, Så är det i första decimalen med faktorn 0.1 och addera Avkodningen kan du göra med AVASS. Om Det kan te mycket läng tln att gára allt
PflnClP__bafa att Sklfta mantian åt höger den till talet du redan har. Dela faktorn du ändrar variabeln Prfil$ eller vad den detta för hand l en långsam edllon Kan
eller Venslef del antal Steg Sem anges aV med lf), och repetera tills siffrorna tar nu heter i början av programmet, och sen du Basic hyffsat bör- du använde den kun-
eXP0nenten, Samt f0rStåS hålla Utl<1l< efter slut. Finns exponent, så multiplicera eller Svarar ja På frågan Om Sl<rlVarUtSl<riít, får skapen till att exempelvis ändra AVASS så
°Veffl0W-_ dividera talet med 10 det antal gånger du utskriften på den fil du ändrar variabeln den genererar lämpligare utdata, eller göra
Ûln mantissan al' 'f ex lÛlÛ(B) 0Cl'l eXP0- som anges av exponenten. (Vet inget annat till- pro ram som automatiskt 'usterar d'nenten1O(B), kan det representera det 1.010(B) Sätt att hantera exponenten, har lnte stu_ Sen måste du analysera programmet och blešngen efteråt J isassem-

gånger två upphöjt till 1O(B), så då skiftar der-et saken. Vore det en 2-exponent och räkna Ut Vilken ändflnå du ska Böfa- Nä? Sen måste du förstås ha en assemblator...
du mantissan tvâ Steg åt Vänster Och får lnfe en lÛ-eXP°nent, V0l”e det enkelt Då du nal' 8l°l't (let, kan lag âlel'l<°mma °m Om du i stället ändrar direkt i ABS f'len_. ' - i101.0(B) och avrundar eventuella kvarvar- ben d b - _ _ '
ande de'Clmaler_ Resultatet blev l det här nencftvtelrçan darahadgefå d°'l“1__“ll de“__eXP° får du antingen nandassemblera den nyaae re an ar et ar kan forstås snutten (om den ar kort) eller skriva infallet alltSå 5- Sen får man ta nänSyn till varieras på ett otal sätt. Det v'kt' " ' (Text 1072) Arne La er <5798> - -

eventuella finesser i flyttalsformatet som alla fall att varje siffra får olikelgtïikï l Ärende: .ABS fil g 31:01, egelfldaocll â$seZ]blâra.me¶len aíslem'
t ex att den inledande ettan i mantissan stället för att dividera fram decimelvikten, Nu har jag avkodat filen, och även hittat ln den nya nïâgskïlkolilenasšâmtl duatïwlêågsâï
ar overflodig att lagra, och gora talet nega- bor man" ha en färdig” tabell med sådana. var någon stans jag ska ändra, men .jag från assemblalorns ulllslnlng och lägger på
tivt om teknet så anger, och att exponenten Den behover inte Strecke sig längre ned har ingen editor som rymmer hela filen den plats som an es av laclres k l
ofta lagras på annat sätt än 2-komplement. än vad mentissens noggrannhet medger, (förslag önskas). l dlsassemblerlngeš Överflödlga Éyiïsmlrlšg
Galler det omvandling binart heltal -> flyt- -----------------------------------------------__ Fllen el- på hele 1751 sektorer evkcded . .. ~

tal med binär mantissa, så är det det om- (Text 1069) Kristoffer Eriksson <5357> cga 80 sekt som .ABS fil. , d'u skriva- over med CHR$(o)°Ar du i den ogynsamma situationen attvända förfarandet. Skifta heltalet åt höger Ärende: .ABS fil MVH ARNE - . .. ..

tiiis talet är värt mellan i den 2, dvs den vet du vad du ska ändra? _________________________________________________ adu'“¿tå'r“ ölïn);"§':tte“lä de: šmlïl
högsta ettan har hamnat på position 0, Ett sätt är att disassemblera filen, leta (Text 1073) Kristoffer Eriksson <5357> ynerll are ABS_bl k-gl t t -ll:
och resterande siffror befinner sig på deci- upp det som ska ändras och med POSIT Ärende: .ABS fil -- 8 -- oc -I Su e av len' vi et
malplats (eller "bimalp1ats" kanske man kan och PUT i Basic rätta till vissa saker, och Då är frågan om det är en stor eller liten âïlrsläå llíâåâr gätergålarën
kalla det). Det antal steg talet behövde sedan justera filens kontrollsummor t ex ändring. Om det bara rör sig om några på en särskllcl agress l lörvä och b
skiftas anvander du som exponent. Talets med den rutin som finns i STALLPAR.BS bytes och inte okar längden på programmet -- - - - 8' .ara
tecken tar du förstås hand om allra först. för det. så ål- det ne enklast ett direkt skriva in lagga in en JP dft I den gamla Al.3.S"men'

3 Sen tittar du i programmet STALLPAR
Lägg märke till att talet noll, kan represen- Det andra sättet om du inte har källkoden den nya biten i den gamla ABS-filen. Den - - .. ._

teras med många olika bitmönster i talet, redan, _ar att disassemblera filen med resul- kan rent av vara det enklaste sättet även :åh lfgï-raupgosâgllrstgäwmïra flnnângïnïr
eftersom exponenten och tecknet då inte tatet till en ny assemblerfil, editera assem- om det är en ganska stor ändring. och köl. den på din ändrade l '
har någon betydelse, så där får man bestämma blerkoden, och assemblera om till ny ABS- 'Om du ska ändra i den disassemblerade Allt detta förstgs att du inte 'finner nâgra
sig vilket/vilka monster som ska vara giltiga, fd' ._ __

formen, måste du alltså till att börja med program som är särskilt gjorda för att
Samt sneclalbenendle talet nell 1 alla flyt- Båda satten kraver att du kan forstå massor ha en editor. ABCEDIT tror jag det finns hjälpa tlll med sånt här
talsrutinerna. avokommenterad assembler, vilket antagligen en editor i programbanken som heter som Mel. hjälp på vä en nälfdu bestämt metod
Gäller det omvandling mellan binära heltal inte är så lätt om du som du skriver är klarar stora filer. Den är dock inte alltför g ' °

och flyttal med BCD-mantissa eller liknande, total novis på detta. Något lättare blir snabb. I varje fall är det bara att titta i
så blir det mycket besvärligare. Antagligen det förstås om det bara är texter du ska underunderbiblioteket EDITORER och se
får man väl helt enkelt använda multiplika- ändra-
tion och division på motsvarande sätt som
vid omvandling till/från tal i textform.

Uïi
Nr 1, 88
Manusstopp 8 februari
Annonsbokning 11 februari
Materialdag 22 februari
Till tryck 7 mars
Medlemmarna 31 mars

vad som finns. Med den storleken på filen
är det inte många editorer som kan ta
hela på en gång.
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Annonsbokning 25 augusti  l BLÅDET
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Nr ll, 88
' Manusstopp 31 oktober

Annonsbokning 28 april Annonsbokning 3 november
Materialdag 9 maj Materialdag 14 november
Till tryck 24 maj Till tryck 21 november
Medlemmarna 24 juni Medlemmarna före jul
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Active USENET Community
Most recent chance: 15 Avril 1988 by sPaf'°s-Purdue-ed” (Gene SPaff°'d) N°“s$”°“p D°S°”1Ptï°“

news ou s as of comp.ai Artificial intelligence discussions.ïçetfgââoïågg,1s1:el:::u:: âïšgïgåzeâeàšrïd3ïšïE:re dišïdeg comp.ai.digest Artificial Intelligence discussions. (Moderated)intopsevon oroad olaosifioationsg nnewen, weoon, ntelkn, nmisew, comp.ai.neural-nets All aspects of neural networks.wooin, -oo-om one nreow_ Eaoh of these elessificagions 13 opganized comp.ai.nlang-know-rep N;t:raltLâ?guage and Knowledge Representation.into groups and subsroups accørding to topic. comp.arch Coåpâtârearchitecture.ane comp.binaries.amiga Encoded public domain programs in binary. (Moderated)-co-P. šogåcs Ef iitâlââintotggigscïïpgšâšuïggfšziåggâïssoftware comp.binaries.apple2 Binary-only postings for the Apple II computer.sgurzås :nd ïnformaïion on hardware and software systems. comp.binaries.atari.st Binary-only postings for the Atari ST. (Moderated)'
comp.binaries.hypercard Binary-only postings of Macintosh HyperCard stacks.

.3°i- Discussions intänged :S ëïšhnášal 1“ “at“'° and relating e°mp.b1nar1es.1bm.pe åïâgíçïšâïš postings for IBM Pc/Ms-nos.to the establis e se en ' I comp.binaries.mac Encoded Macintosh programs in binary. (Moderated)elassified under any of the comp.bugs.2bsd Reports of UNIX* version 2BSD related bugs...1sc" Grgupshadgïessigš šgïïâsiâgšršâíåâš themes from multiple comp.bugs.übsd Reports of UNIX version UBSD related bugs.°t er ea nga ' comp.bugs.übsd.ucb-fixes Bug reports/fixes for BSD Unix. (Moderated)°ate8°Pies'
comp.bugs.misc General UNIX bug reports and fixes (incl V7, uucp)"soc" Groups primarily addressing social issues and socializing. §g:::::åÉ¿:šS5 g::Eï:ïv:feg:ïnš:::::D III, V» etc-) bU8S-

w n _ ented and tendin to feature long comp.compilers Compiler construction, theory, etc. (Moderated)talk šígïgšsíâzšeåïtâïítíeggiution and wiunouï appreeiabie amouncs eemp-databases Database and data management issues and theory-f nerall useful information_
comp.dcom.lans Local area network hardware and software.° se y
comp.dcom.modems Data communications hardware and software.”news” Groups concerned with the news network and software themselves. :g::::â3m.te1ecom šešâïoïâugügïtâogâmgåíeâšéu2oÉ::ïš:d)(Moderated)

"rec" Groups oriented towards hobbies and recreational activities. §o:::::.techreports ëääšâtgí šâïïgåâaådïââoïšâ: (Moderated)
und the entire comp.emacs EMACS editors of different flavors.Tgë;§T“w°râ:;sn::§ï:::p:o:§:_šïâ:aåíšår:å:Éïå:ïedN::°e11 groups comp.fonts Computer typefonts -- design, conversion, use, etc.

U all--enjo sugh h°wever_ Tho European Usenet comp.graphics Computer graphics, art, animation, image processing.ac u y y k l a selected subset of the more "technical" comp.graphics.digest Graphics software, hardware, theory, etc. (Moderated)and Eunet sites ta e og ï "noise" poups are often not carried by many comp.ivideodisc * Interactive videodiscs -- uses, potential, etc.grcups' and controšeës ade (these groups are primarily under the "talk" comp.lang.ada Discussion about Ada*.site: 1n"thï Usišïcatïgâs) Many sites do not carry some or all of OOMP-laß-aP1 DíS0USSi0H ab0Ut ÅPL-ïgd s°° bï âïïes roups ° comp.lang.c Discussion about C.e °°mp' n 8 '
comp.1ang.c++ The object-oriented C++ language.the are local: to comp.lang.forth Discussion about Forth.ïgšíïtâgïošgouïâ Égoêågššiíuïââiââgïizâc.bïåd thšy are not listed comp.lang.fortran Discussion about FORTRAN.

I th t these distribution categories can be used to restrict comp.lang.lisp Discussion about LISP.here. Note a f ticles Currently distributions include: comp.lang.misc Different computer languages not specifically listed.the propagaâåon O news âgrldwieé distpibutiån (default) comp.lang.modula2 Discussion about Modula-2.WE: limitoo to AT&T comp.lang.pascal Discussion about Pascal.:an limitoo to Canada comp.lang.postscript The PostScript Page Description Language.eunet limited to European sites comp.lang.prolog Discussion about PROLOG.limitoo to North America comp.lang.scheme The Scheme Programming language.limited to the United States comp.lang.smalltalk Discussion about Smalltalk 80.There may be other regional and local distribution categories available comp.laser-printers Laser printers, hardware & software. (Moderated)ite Most US states have distribution categories named after comp.ls1 Large scale integrated circuits.at your S . i ti n for that state or category (e.g., "ga" for comp.mail.elm Discussion and fixes for ELM mail system.the two lñttñrfabbšev âerze ) Please use an appropriate distribution comp.mail.headers' Gatewayed from the ARPA header-people list.Georgia, nj or Éï le isynot likely to be of interest to USENET comp.mail.maps Various maps, including UUCP maps. (Moderated)°ate3°ry if your ar C
comp.mail.mh The UCI version of the Rand Message Handling system.readers w°rldwide'
comp.mail.misc ,General discussions about computer mail.sts. The can comp.mail.sendmail Configuring and using the BSD sendmail agent.Some groups are moderatïïior arâmïggišâsegomïâšigåoråinator (pšovided comp.mail.uucp Mail in the uucp network environment.°n1y be posted t° 3: mä gâmâusolootod sites oroviee automatic comp.misc General topics about computers not covered elsewhere.

ïgmâiïoïâaïâoguggârtnšf.2.11
posting to one of these groups comp.newprod Announcements of new products of interest. (Moderated)automatically mails the article for the poster. Some of the moderated comp.org.decus DEC* Users' Society newsgroup.are gatewayed to USENET from the ARPA Internet and appear as comp.org.fidonet FidoNews digest, official news of FidoNet Assoc.groups f ilitate distribution and posting from the Usenet. (Moderated)newsgrøups to" ac d" s are bidirectionally gatewayed with ARPA comp.org.usenix USENIX Association events and announcements.other O: thïliworlistšïoïïems submitted from the ARPA side to the comp.os.cpm Discussion about the CP/M operating system.Interna ma lg: u and submitted to the USENET group, while articles comp.os.eunice The SRI Eunice system.digest are sp PENET id are bundled up and submitted to the comp.os.minix Discussion of Tanenbaum's MINIX system.submitted on the US 1 t: list of moderated newsgroups, submission comp.os.misc General OS-oriented discussion not carried elsewhere.mailing list' A com: e is iven in a oomoaoion poet1n¿_ comp.os.os9 Discussions about the os9 operating system. (Moderated)addresses and modera org 8 comp.os.research Operating systems and related areas. (Moderated)" with the listed comp.os.vms DEC's VAX* line of computers & VMS.The following "world groupsfhâšâmbâân šâïegíšlï be gatewayed due to comp.os.xinu The XINU operating system from Purdue (D. Comer).Arpa Internet lists. Sømâ 0 - suchygroupe are marked with an comp.parallel Massively parallel systems: hardware & software.broken sofšïñre andhørlïatebâïâw Please contact me if you should know (Moderated)asterisk ( ) in t E S Also note that the group "comp.lang.forth" is comp.periphs Peripheral devices.of their current stgits t discussion list "umforth'weizmann.bitnet", and comp.protocols.appletalk Applebus hardware & software.gatewayed with the' f ne « e11p°ad'queens bitnet"- comp.protoco1s.ibm Networking with IBM mainframes.re°'railr°ad is run rom P ° comp.protocols.iso The ISO protocol stack.

Usenet ewa ïïí_fïEïïïïE_iiS” âäâåiâíâïâïåïšišïšïit šZíï.3§°?š.åï°.Éå”ï§§.šaâïaššß šïåïšíåïïd)_______;;;__ unix-emacs'cc5.bbn.com comp.protocols.tcp-ip TCP and IP network protocols.°mp'eT d info_ada'aJpo_ee¿_emu_edu comp.protocols.tcp-ip.ibmpc TCP/IP for IBM(-like) personal computers.compí angea a info-c'brl.arpa comp.risks Risks to the public from computers & users. (Moderated)ägg: 1::â:m0¿u1a2 info-modula-2'cs.rochester.edu comp.simulation Simulation methods, problems, uses. (Moderated)*como lang Pascal 1nfo_pasoa1'br1_arpe comp.society The impact of technology on society. (Moderated)§°0mp_1ang_pp010g prolog'su-score.arpa comp.society.futures Events in technology affecting future computing.oomp_os_epm info-cpm'amsaa.arpa comp.software-eng Software Engineering and related topics.e°mp_0s_m1n1x info-minix'udel.edu comp.sources.amiga Source code-only postings for the Amiga. (Moderated)
I

§e°mp_eye_eter1_gb1t 1nf°_atar13'su_sc°pe,appa comp.sources.atari.st Source code-only postings for the Atari ST. (Moderated)*comp_sys_atari_st 1nfo_atar¿15'su_eeore_appa comp.sources.bugs Bug reports, fixes, discussion for posted sources.Comp misc info_m1oro'bP1_erpa comp.sources.d For any discussion of source postings.comp.sys.tahoe info-tahoe'csd1.milw.wisc.edu comp.sources.games Postings of recreational software. (Moderated)'Comp terminals 1nfo_terme'mit_me_appa comp.sources.games.bugs Bug reports and fixes for posted game software.comp.unix.questions info-unix'brl.arpa comp.sources.mac Software for the Apple Macintosh. (Moderated)unix_w1zards un1x_wizarde'or1_erpa comp.sources.misc Posting of software . (Moderated)indows xooPt'ethene_m1t_edu comp.sources.unix Postings of complete, UNIX-oriented sources. (Moderated)Comp W e. d dead-flames'ms.1cs.mit.edu comp.sources.wanted Requests for software and fixes.:e°'mus1c'g ea eky-fans'mit-xx.arpa comp.std.c Discussion about C language standards.s°i':stï° ohyS1os»sr1_unix_erpa comp.std.internat Discussion about international standards.ïgtipsšâcâs soaoo»ao8ban¿_e1_¿°v comp.std.misc Discussion about various standards.otalå oigins ovo1ution'keetre1_appa comp.std.mumps Discussion for the X11.1 committee on Mumps. (Moderated)*rec han-radio info-hams'simtel20.arpa comp.std.unix Discussion for the P1003 committee on UNIX. (Moderated)rec.ham-radio.packet packet-radio'eddie.mit.edu comp.sys.amiga Cmmodore Amiga: info&uses, but no programs.rec_apgs_5f-1evers sf-lovers'red.rutgers.edu comp.sys.amiga.tech Technical discussion about the Amiga.*rec.video videotech'simtel20.arpa comp.sys.apollo Apollo computer systems.mwwaae meweemm nämnas. äxmmmmnnnnmaaa~w~s«aemH~meeeemMe manner mxmynymnnanneGene Spafford
comp.sys.cbm Discussion about Comodore micros.spaf'purdue.EDU



comp.sys.celerity Celerity Computers
comp.sys.dec Discussions about DEC computer systems.
comp.sys.dec.micro DEC Micros (Rainbow, Professional 350/380)
comp.sys.encore Encore's MultiMax computers.
comp.sys.hp Discussion about Hewlett-Packard equipment.
comp.sys.ibm.pc Discussion about IBM personal computers.
comp.sys.ibm.pc.digest The IBM PC, PC-XT, and PC-AT. (Moderated)
comp.sys.ibm.pc.rt Topics related to IBM's RT computer.
comp.sys.intel Disucussions about Intel systems and parts.
comp.sys.m6809 Discussion about 6809's.
comp.sys.m68k Discussion about 68k's.
comp.sys.m68k.pc Discussion about 68k-based PCs. (Moderated)
comp.sys.mac Discussions about the Apple Macintosh & Lisa.
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rec.games.rogue Discussion and hints about Rogue.
rec.games.trivia Discussion about trivia.
rec.games.video Discussion about video games.
rec.gardens Gardening, methods and results.
rec.guns Discussions about fireanls. (Moderated)
rec.ham-radio Amateur Radio practices, contests, events, rules, etc.
rec.ham-radio.packet Discussion about packet radio setups.
rec.humor Jokes and the like. May be somewhat offensive.
rec.humor.d Discussions on the content of rec.huor articles.
rec.humor.funny Jokes that are funny (in the moderator's opinion).

(Moderated)
rec.mag Magazine summaries, tables of contents, etc.
rec.mag.otherrealms Edited science fiction & fantasy 'magazine". (Moderated)

comp.sys.mac.digest Apple Macintosh: info&uses, but no programs. (Moderated) rec.misc General topics about recreational/participant sports.
comp.sys.mac.hypercard The Macintosh Hypercard: info & uses.
comp.sys.mac.programmer Discussion by people programming the Apple Macintosh.
comp.sys.masscomp The Masscomp line of computers. (Moderated)
comp.sys.misc Discussion about computers of all kinds.
comp.sys.nsc.32k National Semiconductor 32000 series chips.
comp.sys.proteon Proteon gateway products.
comp.sys.pyramid Pyramid 90x computers.
comp.sys.ridge Ridge 32 computers and ROS.
comp.sys.sequent Sequent systems, (Balance and Symmetry).
comp.sys.sgi Silicon Graphics's Iris workstations and software.
comp.sys.sun Sun "workstation" computers. (Moderated)

rec.models.rc Radio-controlled models for hobbyists. ,
rec.motorcycles Motorcycles and related products and laws.
rec.music.beatles Postings about the Fab Four & their music.
rec.music.bluenote Discussion of jazz, blues, and related types of music.
rec.music.classical Discussion about classical music.
rec.music.folk Folks discussing folk music of various sorts.
rec.music.gaffa Progressive music (e.g., Kate Bush). (Moderated)
rec.music.gdead

T A group for (Grateful) Dead-heads.
rec.music.makers For performers and their discussions.
rec.music.misc Music lovers' group.
rec.music.synth Synthesizers and computer music.

CONP-SYS-tah0e The CCI 5/32, Harris HCX/7, SPGPPY 7000 00mPUteP Series- rec.nude Hobbyists interested in naturist/nudist activities.
comp.sys.tandy Discussion about TRS-80's.
comp.sys.ti Discussion about Texas Instruments.
comp.sys.transputer The Transputer computer and OCCAM language.
comp.sys.workstations Various workstation-type computers. (Moderated)
comp.sys.xerox Xerox 1100 workstations and protocols.
comp.sys.zenith.z100 The Zenith Z-100 (Heath H-100) family of computers.
comp.terminals All sorts of terminals.
comp.text Text processing issues and methods.
comp.text.desktop Technolgy & techniques of desktop publishing.

(Moderated)
comp.theory.info-retrieval Topics related to Information Retrieval.

(Moderated)
comp.unix Discussion of UNIX* features and bugs. (Moderated)
comp.unix.aux The version of UNIX for Apple Macintosh II computers.
comp.unix.microport Discussion of Microport's UNIX.
comp.unix.questions UNIX neophytes group.
comp.unix.ultrix Discussions about DEC's Ultrix. (Moderated)
comp.unix.wizards Discussions, bug reports, and fixes on and for UNIX.
comp.unix.xenix Discussion about the Xenix 0S.
comp.windows.misc Various issues about windowing systems.
comp.windows.news Sun Microsystems' NewS window system.
comp.windows.x Discussion about the X Window System.

misc.consumers Consumer interests, product reviews, etc.
misc.consumers.house Discussion about owning and maintaining a house.
misc.forsale Short, tasteful postings about items for sale.

rec.pets Pets, pet care, and household animals in general.
rec.photo Hobbyists interested in photography.
rec.puzzles Puzzles, problems, and quizzes.
rec.railroad Real and model train fans' newsgroup.
rec.scuba Hobbyists interested in SCUBA diving.
rec.skiing Hobbyists interested in skiing.
rec.skydiving Hobbyists interested in skydiving.
rec.sport.baseball Discussion about baseball.
rec.sport.basketball Discussion about basketball.
rec.sport.football Discussion about football.
rec.sport.hockey Discussion about hockey.
rec.sport.misc Spectator sports.
rec.travel Traveling all over the world.
rec.video Video and video components.
rec.woodworking Hobbyists interested in woodworking.

sci.astro Astronomy discussions and information.
sci.bio Biology and related sciences.
sci.crypt Different methods of data en/decryption.
sci.electronics Circuits, theory, electrons and discussions.
sci.lang Natural languages, communication, etc.
sci.lang.japan The Japanese language, both spoken and written.
sci.logic Logic -- math, philosophy & computational aspects.
sci.math Mathematical discussions and pursuits.
sci.math.stat Statistics discussion.
sci.math.symbolic Symbolic algebra discussion.

misc.handicap Items of interest for/about the handicapped. (Moderated) sci.med Medicine and its related products and regulations.
misc.headlines Current interest: drug testing, terrorism, etc.
misc.invest Investments and the handling of money.
misc.jobs.misc Discussion about employment, workplaces, careers.
misc.jobs.offered Announcements of positions available.
misc.jobs.resumes Postings of resumes and "situation wanted" articles.
misc.kids Children, their behavior and activities.
misc.legal Legalities and the ethics of law.
misc.misc Various discussions not fitting in any other group.
misc.psi Paranormal abilities and experiences. (Moderated)
misc.security Security in general, not necessarily computer related

(Moderated)
misc.taxes Tax laws and advice.
misc.test For testing of network software. Very boring.
misc.wanted Requests for things that are needed (NOT software).

news.admin V Comments directed to news administrators.

sci.med.aids AIDS: treatment, pathology/biology of HIV, prevention.
(Moderated)

sci.misc Short-lived discussions on subjects in the sciences.
sci.phi1osophy.tech Technical philosophy: math, science, logic, etc.
sci.physics Physical laws, properties, etc.
sci.psychology Topics related to psychology.
sci.research Research methods, funding, ethics, and whatever.
sci.space Space, space programs, space related research, etc.
sci.space.shuttle The space shuttle and the STS program.

soc.college College, college activities, campus life, etc.
soc.culture.african Discussions about Africa & things African.
soc.culture.arabic Technological & cultural issues, inotf politics.
soc.culture.china About China and Chinese culture.
soc.culture.celtic Group about Celts (*not' basketball!).
soc.culture.greek Group about Greeks.

news.announce.conferences Calls for papers and conference announcements. S00-Culture-indian GPOUP f°P diS°U$51° b°Ut India 5 thíßs Indian-
(Moderated)

news.announce.important General announcements of interest to all. (Moderated)
news.announce.newusers Explanatory postings for new users. (Moderated)
news.config Postings of system down times and interruptions.
news.groups Discussions and lists of newsgroups.
news.lists News-related statistics and lists. (Moderated)
news.misc Discussions of USENET itself.
news.newsites Postings of new site announcements.
news.software.b Discussion about B-news-compatible software.
news.software.notes Notesfile software from the Univ. of Illinois.
news.stargate Discussion about satellite transmission of news.
news.sysadmin Comments directed to system administrators.

rec.arts.anime Japanese animation fen discussion.
rec.arts.books Books of all genres, and the publishing industry.

soc.culture.japan Everything Japanese, except the Japanese language.
soc.culture.jewish Group for discussion about Jewish culture & religion.
soc.culture.misc Group for discussion about other cultures.
soc.human-nets Computer aided communications digest. (Moderated)
soc.men Issues related to men, their problems & relationships.
soc.misc Socially-oriented topics not in other groups.
soc.motss Issues pertaining to homosexuality.
soc.net-people Announcements, requests, etc. about people on the net.
soc.politics Political problems, systems, solutions. (Moderated)
soc.politics.arms-d Arms discussion digest. (Moderated)
soc.religion.christian Christianity and related topics. (Moderated)
soc.roots Genealogical matters.
soc.singles Newsgroup for single people, their activities, etc.
soc.women Wmen's rights, discrimination, etc.

rec.arts.comics Comic books and strips, graphic novels, sequential art. talk.abortion All sorts of discussions and arguments on abortion.
rec.arts.drwho Discussion about Dr. Who.
rec.arts.int-fiction Discussions about interactive fiction.
rec.arts.movies Discussions of movies and movie making.
rec.arts.movies.reviews Reviews of movies. (Moderated)
rec.arts.poems For the posting of poems.
rec.arts.sf-lovers Science fiction lovers' newsgroup.
rec.arts.startrek Star Trek, the TV shows and the movies.

ta1k.bizarre The unusual, bizarre, curious, and often stupid.
talk.origins Evolution versus creationism (sometimes hot!).
talk.philosophy.misc Philosophical musings on all topics.
talk.politics.mideast Discussion & debate over Middle Eastern events.
talk.politics.misc Political discussions and ravings of all kinds.
talk.politics.soviet Discussion of Soviet politics, domestic and foreign.
talk.politics.theory Theory of politics and political systems.

rec.arts.tv The boob tube, its history, and past and current shows. talk.reli81°n-mïsc 301181005, ethicßlv & m°Pa1 ímP1ï°at1°S-
rec.arts.tv.soaps Postings about soap operas.
rec.arts.wobegon "A Prairie Home Companion" radio show discussion.
rec.audio High fidelity audio.

talk.religion.newage Esoteric and minority religions & philosophies.
talk.rumors For the posting of rumors.

rec.autos Automobiles, automotive products and laws. --------------------
rec.autos.tech Technical aspects of automobiles, et. al. * UNIX is a registered Trademark of AT&T.
rec.aviation Aviation rules, means, and methods. 4 DEC and Ultrix are Trademarks of the Digital Equipment Corporation.
rec.bicycles Bicycles, related products and laws. ' VAX is a Trademark of the Digital Equipment Corporation..
rec.birds Hobbyists interested in bird watching. * Ada is a registered Trademark of the Ada Joint Program Office of the
rec.boats Hobbyists interested in boating.
rec.equestrian Discussion of things equestrian. ~

rec.food.cooking Food, cooking, cookbooks, and recipes.
rec.food.drink Wines and spirits. '

rec.food.veg Vegetarians.
rec.games.board Discussion and hints on board games.
rec.games.bridge Hobbyists interested in bridge.
rec.games.chess Chess & computer chess.
rec.games.empire A Discussion and hints about Empire.
rec.games.frp Discussion about Fantasy Role Playing games.
rec.games.go Discussion about Go.
rec.games.hack Discussion, hints, etc. about the Hack game.
rec.games.misc V Games and computer games. -

rec.games.moria Comments, hints, and info about the Moria game.
rec.games.pbm Discussion about Play by Mail games.
rec.games.programmer Discussion of adventure game programming.

United States Department of Defense.

Gene Spafford
NSF/Purdue/U of Florida Software Engineering Research Center,
Dept. of Coputer Sciences, Purdue University, W. Lafayette IN N7907-2004
Internet: spaf'cs.purdue.edu uucp: ...!ädecwrl,gatech,ucbvaxå!purdue!spaf
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Backbone lvlailpath
Subject: The USEIET Backbone (Updated: 3 April 1988)

Subject: Publicly Accessible Mailing Lists (Updated: 1H April 1988)

Original-from: chuq'sun.COM (Chuq Von Rospach)
0Pï8ïnal'fP°l= %:neASPâff°Pâ §SPaf'eS-Purdue-edu) 5 bíeP'eS-VU-nl Most recent change: 1N April 1988 by spaf'cs.purdue.edu (Gene Spafford)

. . urie x
Meet Peeent ehehse= 3 April 1988 hy ePef'ee-Purdue-edu This is a list of mailing lists available primarily on tbe uucp

network. A mailing list is different from a newsgroup because you do
A Usenet "backbone" site is One which eXehan8eS even? (nen-leeal) neWS not receive anything unless you specifically request it. To be added toarticle it receives with at least two other backbone sites; or which is a mailing list, please mail a note to the contact for that list, listedthe Iain newsfeed for a particular geographical area (e.g., Australia) below,
or special news gateway (e.g., inet) and exchanges news with at least
ene Other backbone site- This exehense ie done (theeretieellyl with some of tbe lists nentioned nay be available as limited-distribution
minimum delay- Tnnes any antïele Snnltted te a baekbene Site ïS newsgroups. Contact the administrator for exact details.
supposed to propagate to all other backbone sites within a very short e

time Peried- (Under eetuel eehditiehe, your mileese may very-> Te be Please note the following oaveats: publication of a list nere does not
labelled ae Part Of the "baekbenea" a Site mnet alS°= guarantee that you will be allowed to join as a member. That is up to' be Of Snffieíent eaPae1tY te handle the lead Of neWS$ the moderator and readers, and they have the right to restrict access

ef euffieieht eeveeity and eehneetivity te handle the lead to tneir list as tbey see fit. Mailing lists use Mucn less system
mail Benenated by PePlíeS te neWS aftïeles and as SUbmïSS1°nS overhead on a world-wide basis but do tend to increase loading on the

5 be
of
to

5 be

' Pnevïde a Stable neWS and mail Pelay SePViee, Pnefenably including If you have a list that you want added to this posting or are interested in

maïlínß lists and nedefated SPOUPS Sent thfeußh the baekbeneš moderators' machines so the number of people that can be added to a list
running a recent version of the news software, and keep may be limited by machine resources as well.

up-to-date with new releases and patches;

a mailen Undenetandínß demaine and denaín-based addPeSS1n8$ starting a list but don't know how, drop me a note at spaf'purdue.edu' be staffed by experienced, responsible, capable staff who
will maintain news and mail, and quickly respond to problem
reports and requests for assistance; Gponps listen in this Posting

5 wish to be advertised as a backbone site, thus taking part in
discussions and debate as well as becoming a target for abuse 12step ¿nn_manne1 posix_ada
from the net-at-large; 386users handicap pro-video

7 evidence some measure of financial and/or political stability alternates nonse qniokeys_useps
so as to be able to remain as a backbone site for the anime info_335iX po_f1yin¿
indefinite future. att-pc+ info-3b2 sappho

Site admins wishing their site included in this posting should auto-spopts info_enoope sepibe
docment the above points in mail to "backbone-request'rutgers.edu". bpitish_oaps info-fntnpes seonpity

cavers info-gnu SF-Writers
Each backbone site normally feeds some number of well-connected enpistian info_hi¿h_andio si1ioon_oompi1eps
secondary sites, most of which are not "leaf" (terminal) nodes. oisoo info-tehoe snpepeomputeps
These secondary sites feed the news out to other distribution and leaf eiimbing intepieaf sysops
nodes, and so on. clu isi tandyük

CoCo jazz tartan-c
For optimal news distribution, each site should establish an "L" type compress Jewish transputerlink with a site closely connected to a backbone site. This will help oomp_visna1ization kites tpaveilep
ensure that any articles submitted from that site get propagated to the CT1X_nseps 1ang_1neid Unisys
whole net with a minimum of delay. Sites should *not* request a news desktop lasnet unix-pc-net
feed from a backbone site unless they are willing to feed at least five dpwno_spoi1eps maptia1_apts vMEbus
or six (or more) other, non-terminal sites. EMS medphys whitewater

entrepreneur men wildnet
Note that some backbone links (viz., ALL--munnari, mnetor--uunet, esperanto mtXinn_nseps wopldonp
uw-beaver--ubc-vision, uunet--mcvax) do not carry all newsgroups, feminists new_musio x-ada
usually meaning "talk" and some "rec" groups, but sometimes also feppets NFS yiooisn
including "soc“, "sci", "news", "misc", and "comp" newsgroups. The fire ooeen_po1iey z-eaps
European component of Usenet receives a limited number of groups from fipeepms QDA zilog
outside Europe, as well as having a number of active "eunet" folk-dancing OtherRealms
newsgroups, and exchanges all those articles via X.25 links.

To send mail to the administrators of all the backbone sites, address Speoifio Information on Groups
your mail to "backbone'rutgers.edu". If you wish to send mail to the
administrator of a particular site, consult the uucp map for the name 12step
and address of the appropriate individual(s). (In Europe uucp map Contact ädecvax,att-ih,ucbvax,sdcrdcfå!trwrb!suhre (Maurice Suhre)
entries are obtained through the national backbone's "netdir"
service). Purpose: To discuss/share experiences about 12 step programs

/---------------Ö /----hao......nbires-------Ö munnari...vuwcomp
/ Ö / o Ö Ö :

OI0:0:0:\
/'\

O:

O:

O:

O:

Ot

O:

Ö

decvax) Ö ö ö ukma

OIOZ

such as Alcoholics Anonymous, Overeaters Anonymous, Alanon,
ACA, etc. Questions will also be answered.

386users
linus----huscß ö Ö Uunet----mneter---utZ00 Contact: 386users-request'udel.edu (William Davidsen, Jr.)

/ / o Ö Ö / : ö
Ö---ames----amdahl mcvax---(eurepe) Ö Purpose: Topics are 80386 based computers, and all hardware and

ö Ö Ö : ö
philabs---cmcl2 ö ö Ö ö ö ucsd

Ö Ö ö ö gatech ö / ö
Ö Ö Ö Ö / Ö ucbvax (rutgers)

Ö Ö ö ö / ö ö

OI

software which is either 386 specific or which has special interest
kddlab utgpu on the 385,

: Ö

(elyde)---watmath alternates
Contact: alternates-request'dadla.TEK.COM (Hank Buurman)

OC

mit_eddie-----------rutgers---mcnc---decvax---decwrl---hplabs
Purpose Mail alternates is a mail list for people who advocate,: / o Ö / o Ö : .

uw-beaver (ucsd) ö bellcore ö tektronix and/or practice an open sexual lifestyle. Its members are
/ : 0 / Ö Ö / primarily bisexual men and women, and their S0's. Mail.alternates
Ö Ube-VíSí0n att-eb---elyde UlYSSeS (linus) / The BACKBONE as of is intended as a forum, and support group for adult men and women
Ö Ö o o / 3 April 1983 who espouse their freedom of choice and imagination in human sexual

Ö alberta---ihnpü (watmath) / relations. Those who are offended by frank, and uninhibited
Ö / --- = full link discussions relating to sexual issues should not subscribe.
Ö___-- -------/ . = restricted link

anime
This is the European backbone (mcvax feeds all of them): Contact: pyramid!sdeggo!anime.req (David Smith)

inria

O:0:0:0:0:0:0:

\ \O!\OC

O:0:0:O:0:
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O!\
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|III
0:0:0:+o:0:
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ö ö / ö -

........ .._mcvax

o / o Ö o

tut enea diku unido hafro tut -> Finland Purpose: To provide information exchange for Japanese animation fen
Ö o / ö enea -> Sweden

diku -> Denmark att-pc+
Unide -> W- Germany Contact: ...!äatt-cb,petro,rutgerså!ssbn!bill (Bill Kennedy)
inria -> France
m0VaX -> Netherlands Purpose: The mailing list is for people having or interested in
cernvax -> Switzerland the AT&T PC 6300 PLUS. The emphasis is on System V Simul-Task but
uke -> Great Britain MS-DOS inquiries and submissions are welcome too. Subjects covered
prlb2 -> Belgium involve hardware, software, ideas, and complaints regarding the
12UníX -> Italy PLUS, comments and submissions are welcome from anyone, but

tuvie ukc prlb2 i2unix cernvax tuvie -> Austria membership must be requested. There is also an anonymous uucp log
hafro -> Iceland in available for sending and requesting source and binary files for

public domain software that has been successfully implemented on
_- the PLUS.
Gene Spafford
NSF/Purdue/U of Florida Software Engineering Research Center, auto-sports
Dept. of Computer Sciences, Purdue University, W. Lafayette IN ü7907-200N Contact: ...!äuunet,rochester,philabså!steinmetz!auto-sports-request
Internet: spaf'cs.purdue.edu uucp: ...!ädecwrl,gatech,ucbvaxå!purdue!spaf auto-sports-requestßsteinmetz'ge-crd.arpa (Richard Welty)

Purpose: This list is an unmoderated mailing list for discussion
of any and all aspects of auto sports -- Race, Rally, or
Autocross. The list is intended to reach spectators, workers, and
contestants.

A
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british-cars EMS
Contact: ...!älinus,mit-eddieå!alliant!british-cars-request Contact: vampire'philabs.phi1ips.com (Rich Hemmer)

-or- british-cars-request'alliant.alliant.com (Dale C. Cook)

,,_1

\ /;./-,f _
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Purpose: The purpose of the EMS mailing list is to share ideas,
Purpose: To discuss any and all aspects of owning, showing, training aspects, problems, solutions, EMS calls, and other aspects
repairing, driving, etc. British automobiles. of the Emergency Medical Service life.

eevepg The nature of the submissions could include: a hard diagnosis on a
Contact: lussier'BCO-MULTICS.ARPA (Ron Lussier) call, a rough / problem type call with solutions, training in

C general, training equipment new vs. old, new ideas in patient care,
Purpose: Information resource and forum for all interested in new protocols local / state / national, volunteer professionals
exploring caves. To join, send a note to the above address vs. paid professionals, etc.
including your geographical location as well as e-mail address;
details of caving experience and locations where you've caved; NSS

number if you have one; and any other information that might be entrepreneur
useful. Contact: entrep-request'vsedev.vse.com (Marvin Raab)

christian Purpose: Discussion of entrepreneurial needs, concerns and
Contact: cit-vax!elroy!grian!mailjc-request opportunities, including capitalization, equipment, experiences,

mailjc-request'grian.cps.com and approaches.

Purpose: To provide a non-hostile environment for discussion among esperanto
II IIchristians. Non-christians may join the list and listen-in , but Contact: ...!ädecvax,att-ih,ucbvaxå!trwrb!trwspp!urban (Mike Urban)full blown debates between Christians and non-Christians are best

carried out in talk.religion.misc. Purpose: This list is a forum for people interested in the neutral
international language Esperanto. Discussions about the language

eisco itself, the Esperanto movement, publications, and news are
Contact. cisco-request'spot.colorado.edu (David Wood) encouraged; of course, discussion *ine the language itself are

especially encouraged, although English translations may be
Purpose: This list is for discussion of the network products from advisable when the material 13 of interest to beginneps op

O

o

Cisco Systems, Inc; primarily the AGS gateway, but also the ASM non-Esperantists.
terminal multiplexor and any other relavent products. Discussions
about operation, problems, features, topology, configuration, feminists
protocols, routing, loading, serving, etc are all encouraged. Contact: hxe'rayssd.ray.com -or-
Other tepiee inelnde vender relations, new Prednet nnnenneements, äeilegne,ett-cb,getecn,ett-in,1inue,necntc,neybed2,uiucdceå!reysedznxe
availability of fixes and new features, and discusion of new
requirements ene desipebles, Purpose: The feminist mailing list is intended to provide a forum

for discussion of issues of interest to women, in a friendly
climbing atmosphere. The basic tenets of feminism and the day-to-day

Contact: äames,rutgersà!cit-vaxtclimbing-request experiences of women do not have to be explained or defended. Men
climbing-request'cit-vax.arpa (Fritz Nordby) and women can join, but everyone requesting to be added to the

mailing list MUST provide the moderator with: 1) a full name; 2) a
Purpose: The c1imber's mailing list is intended as a forum on all complete uuop path to a well-known host or a fully specified
SOPtS t0Pi0S in elímbíhß, frem ethíee te equipment» fP0m ïee elimbïhß Internet address; 3) the correspondent's gender (for records and
to rock climbing to mountaineering. Beginners may listen in; HOWEVER statistics only). NO exceptions.
this is *NOT* a place to learn about climbing -- that is the province
of a climbing school. ferrets

Contact: ferret-request'spectrix (Chris Lewis)
clu (...!uunet!mnetor!spectrix -or- ...!utzoo!spectrix)

Contact: clu-sw-request'cs.utu.fi -or-
m0VeX!tUe0S!elu-SW-Pequeet (Matti Jekíheh) Purpose: This is a mailing list for people who have or are merely

interested in ferrets (Mustela Furo). Discussions are welcome on
Purpose: Exchange of CLU software and technical discussion of any subject relating to ferrets -- suitability as pets, health
related topics. information, funny ferret stories etc.

CoCo fire
C0nt8et= eWtilehï'PUee-Pfïheeteh-edu (EPie Tïlehiue) Contact ärutgers,harvard,cornellà!rochester!roche --or--

roche'cs.rochester.edu (Jim Roche)
Purpose: Discussion related to the Tandy Color Computer (any
medel), OS-9 0PePet1h8 System: and ehy Other t°P1eS Peletihß te the Purpose: To dicuss fires and firefighting techniques, equipment,
"CoCo", as this computer is affectionately known. regulations, legislation, etc. Non-firefighters are encouraged to

join the list, however, "flames" from non-firefighters will not be
Anyone wishing to be on the list should send me mail. UUCP users, eeeepted,
PLEASE NOTE: I need a nearby ARPA or BITNET node to get things
through to you reliably, so please send me a path in the form: firearms

ZeUS!Y°UPe°mP!Y°UPid'SUN-COM Contact: att-cb!osu-cis!firearms-request --or--
firearms-request'tut.cis.ohio-state.edu

compress
Centeetß ädeeVeX,UehVeX,ett-ïhå!Vax)35!Pet$d!J°e Purpose: The mailing list firearms has been created to provide

an environment in which sportsmen can discuss issues of concern to
Pnnp°Se= dieeneeiene about file eempreseien, especially Lempel-Ziv then. Topics include but ene not linited to nunting, firearms
algorithms. safety, legal issues, reloading tips, maintenance suggestions,

target shooting, and dissemination of general info. Anyone is
e°mP-Vïeuelízetïen welcome to join -- note that we do NOT intend to discuss the merits

Contact: cvgroup'cs.utah.edu (Rich Thomson) of gun eentpe1_

Purpose: This mailing list is intended to be a forum for fe1k_dene1ng
discussion of computer visualization. "Computer visualization" Contact; gjw'vms_e1S_p1ttSbupgh_edu (Terry J, wood)
Pefefe te the Peleted t°PïeS Of SPePh1ee1 PP°8Pem ihteffeeeei äal1egra,bellcore,cadre,psuvax1å!pitt!cisunx!cisvms!tjw
simulation, image processing and computer graphics with a dash of
hynermedia and ertifieiel intellisenee thnewn in-i The sven? Purpose; Any discussion of FQLK dancing. The topics would include,
dieeuesee ehy and OP ell t°Pïe$ related te e0mPUteP Vieuelïzetíeh but not be limited to: international and square dancing, morris
and ite ePP1íeet1°h te Pfebleme in the Seieheee- dancing, cajun dancing, etc. Discussions could be about such

' things as: What groups are touring; Your group is having a camp and
CTIX-users who the instructors are, etc. Please put "FOLK DANCING MAILING

Contact: äalberta,uunetå!ncc!ctix-users-request (Lyndon Nerenberg) LIST" or "FDML" in the subject when sending mail to the moderator.

Purpose: The CTIX-USERS mailing list is a forum for discussion of gnu-manual
the various aspects of the CTIX operating system from Convergent Contact:
Technologies. Topics include bug reports and fixes, postings of internet: gnu-manual-request'a.cs.uiuc.edu
short utility programs for system administrators, reports on new OS csnet: gnu-manual'uiuc.csnet
releases and application software updates, as well as a variety of usenet: att-ih!uiucdcs!gnu-manual
other subjects.

Purpose: "gnu-manual" members are volunteers who write, proofread,
The list is currently unmoderated, and includes sites in North and comment on documents for a GNU Emacs Lisp programmers' manual.
America, Europe, and Australia.

handicap
desktop ' Contact: ...!ädecvax,philabså!bunker!wtm

Contact: sun!plaid!desktop-request (chuq Von Rospach)
' Purpose: The Handicap Digest provides an information/discussion

Purpose: To discuss desktop publishing techniques and new exchange for issues dealing with the physically/mentally
technologies involved in small publishing projects. handicapped. Topics include, but are not limited to: medical,

education, legal, technological aids and the handicapped in
drwho-spoilers . society,

Contact: terminus!nyssa (James Armstrong, Jr.)
» Note: The articles from the Handicap Digest are also posted in the

Purpose: Branched off of rec.arts.drwho is a list for "Spoilers", Usenet Newsgroup, "misc.handicap".
which is intended to distribute news about upcoming seasons and
discussion on recently released episodes and keep it away from the horse
eyes of people who would rather not know until they see the shows Contact: ädecvax,harvard,att-ihà!bbn!horse-request
themselves- horse-request'bbn.COM (Ken Rossen)

Purpose: Discussion of things equestrian. Horse enthusiasts of
all disciplines and levels of experience are welcome. Articles
are distributed periodically in digest format, and also appear
individually in the Internet newsgroup "rec.equestrian".
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info-386ix kites
Contact: info-3861:-requestlvixie'uunet.uu.net“ -or- C°nta°t* l

...äboptoad,ptsfa,qantel,uunetå!vixie!info-386ix-request (ÜSÅ/Canada/EUP°Pe)-
(paul vixie) kites-request'harvard.harvard.edu harvard!kites-request

(Japan): '
~

Purpose: discussion ef INTERACTIVE systems cerp's UNIx(tm) 386/ix k°S°VaX-k°1°-Jueïkiteß-request
product. IXTERICTIVE was the contractor principally repsonsible
for porting AT&T UNIX System V.3 to the 386 architecture, The Purpose: This mailing list is for people interested in making,
version of gul; v_3 Shipped by AT&T witn tnein 6386 systems, ty flying, or just talking about all kinds of kites. Topics will (I
Microport ae wgaeropont system V/335", and Bell Teennoloeies as hope) include kite plans and construction techniques, reviews of
»UNIX systen v,386" ane all denlved from tne oode ponted by commercially available kites and plans, timely (or otherwise) hman
INTERACTIYE under contract to Intel and AT&T. Therefore, much interest n°teS' and talk ab°“t flying'
discussion about INTERACTIVE's 386/ix product is also relevant to
AT&T's, Hicroport's, and Bell Technologies' 80386-UNIX products lan5'lu°1d

1

i

1

~.»,:~»..e-_f»,,ee\:-».>».»-M-.,-M.,.,s...s

f. I
OContact. lang-lucid-request csl.sri.com (Rosanna Lee)~

The list is not sponsored or controlled by INTERACTIVE, although \
they have Joined the mailing list. Purpose: Discussions on all aspects related to the language Lucid,

including (but not restricted to) language design issues,
info-3b2 implementations for personal computers, implementations for

info

info

info

info

info

inte

Contact: info-3b2-request'netsys.UUCP --or-- parallel machines, language extensions, programing environments,
ädecuac,att-ih,ameså!netsys!info-3b2-request (Len Rose) PP°du°t5v bug PeP°Pt5v buß fixes/W°rkaP°“nd5~ i

Purpose: to act as a clearinghouse for information,and discussion lasnet
about ATT 332/XXX systens,software and Various toniee ooneerning Contact: lasnet-request emx.utexas.edu (Langston James Goree VI)
owners of these systems. Open to anyone with the time andinelination to nantieinate_ Purpose: To facilitate the exchange of information among scholars

doing research related to Latin America.
-encore
Contact: info-encore-request'cs-gw.D.UMN.EDU --or-- maPtïa1'aPtS

martial-arts-request'brillig.umd.edu (Bruce Israel)
Purpose: Mailing list for discussion of issues involving hardware
and software issues of Encore computers and ethernet terminal PUPP0Se= The martial arts maïlïß 1135 15 f0P d1$°US$ï°n °n
3epveps_ various aspects of the martial arts. This includes teaching and

training techniques, martial arts philosophy, self-defense,
-fugupes traditional and non-traditional styles, among others.
Contact: harvard!bu-cs!info-futures-request -or-

info-futures-requestßbu-cs'relay.cs.net medphys
Contact: ...!mcnc!godot!medphys-request

Purpose: To provide a speculative forum for analyzing current and S“bm1SSï°nS= °°°!m°n°!3°d°t!medPhYS
likely events in technology as they will affect our near future in
computing and related apeas_ Purpose: An attempt to foster electronic comunication between

medical physicists, open to interested others. Medical physics is
-gun a somewhat opaque but widely used synonym for radiological physics
Contact, -- the physics of the diagnostic and therapeutic use of radiation

info-gnu-request'prep.ai.mit.edu __Qp__ in medicine. At present most of the subscribers are involved in
ucbvax!prep.ai.mit.edu!info-gnu-request Padï°thePaPY-

Purpose: to distribute progress reports on the GNU Project, headed men
by Richard Stallman, and to ask members for various kinds of help. C°nta°t= aames,00ê,mi-eddie,r0chesterå!garp!mail-men-request
GNU, which stands for Gnu's Not Unix, is the name for a complete mai1'men'PeqUe3t 5aPP°m1t°ed“
Unix-compatible software system whose sources can be given away
free to evenyone_ Major parts nave already been written; major Purpose: This digested mailing list discusses "men's issues" just
parts Still remain und0ne_ project GNU nas additional mailing as feminists discusses those of women. Both women and men may
lists to distribute information about specific GNU programs, and to Û°1n-
report bugs in them. Contact us at the above address for details.

mtxinu-users
_h1gh_aud10 Contact: gatech!emory!mtxinu-users-request (Arnold Robbins)
Contact: info-high-audio-request'csdü.milw.wisc.edu (Thomas Krueger)

Purpose: Discussion and bug fixes for users of the N.3+NFS release
Purpose: This list is for the exchange of subjective comments about fr°m the Mt- Xínu f°1ks°
high end audio equipment and modifications performed to high end
pieces. Techniques used to modify equipment, especially, but not neW'm“3ï°
limited to, vacuum tube electronics are exchanged. Some comments C°nta°t= nm'1ï$t-request beach-C13-“fl-ed" (Paul M°°Pe)
may be subjective or intuitive and may not yet have a measurable
basis_ Other tonies of discussion inolnde tnnntables, arms and Purnose: This list is devoted to discussion/recomendation/review/etc
oantnldges; pneampllflens, neadamns and oantnldae matenlng; of new" music. New applies to just about anything that s not
speakers, amplifiers and matching; placement of speakers, and room °°mmer°ial (industrial/P°st'P“nk/new wave/et°')'
treatments. Any comments that prevent an open exchange of ideas and
techniques are not encouraged. NFS

Contact: nfs-request tmc.edu (Stan Barber)
Archives of projects will be maintained on csdU.milw.wisc.edu and
available via anonymous ftn_ Purpose: Discussions about NFS. While this discussion is mostly

oriented toward PC-NFS and MAC-NFS and so on, "large" computer NFS
_tanoe discussions are also welcome.
Contact: info-tahoe-request'csd1.milw.wisc.edu --or--

att-ihluwmcsdl!info-tahoe-request (Jim Lowe) °°ean'P°11°Y
Contact: äatt-ih,dual,vortexå!islenet!scott

Purpose: Discussions pertaining to the Tahoe type of CPU. These
include the CCI Power 6/32, the Harris HCX/7, and the Sperry 7000 Purpose: Discussions of the legal, economic, and military aspects
senles oomnntens_ of ocean use policies. Specific issues include the "law of the

sea", pending treaties, economic implications of EEZs and the
The lnfo_tanoa mailing list is set nn as a mall nefleoton_ military use of the sea. Coordinated by Dr. Scott Allen, Associate
Archives are available to Internet hosts from csd1.milw.wisc.edu Dire°t°r' IntePnati°na1 La" °f the Sea Institute' University of
(192.12.221.1), using ftp with the anonymous login convention. Hawaii'

rleaf ODA
contact: leef-request'teksee.scE.TEK.coM (Pete Lancashire) C°"ta°t* “tz°°!tPi8PaPh!°da'*°q“eSt ("ï°ha°1 W1“s°”>...!t kt i !t k !t k !l f- t

e Pon X e gen e See ea reques Purpose: ODA is a mailing list for topics related to the ISO 8613
Purpose: Discussions on all aspects related to the lntenleaf standard for Office Document Architecture, and ODIF (Office
publishing environment, including (but not restricted to) the D°°ument Interchange F°rmat)'
Interleaf language, user environment, implementations on new
platforms, user written enhancements, and filters, and bug OtherRea1ms
nenonts_ Contact: ...!äatt-cb,att-ihå!sun!plaid!fanzine

plaid!fanzine'sun.COM
isi

Jaa?

jewi

Contaot, ___lnanvandllownlablinfo_isi_nednest Purpose. An experimental alternative to sf-lovers, this is the U

mailing list to Otherealms, an attempt at a traditional fanzine
Purpose: discussions about Integrated Solutions computers, both °n an e1e°tr°ni° medium'
equipment and software.

Note: this list is also available as the Usenet moderated group
"rec.mag.otherrealms" but will also continue as a mailing list

Contact: äclyde,codas,decvax,ucbvaxå!attunix!mingus (Marcel-Franck Simon) f°r th°Se individuals unable t° receive that 3r°up'

osix-ada
Contact: umd5!grebyn!posix-ada-request -or-

sn posix-ada-request'grebyn.com (Karl Nyberg)

Purpose: discussions of various flavors of Jazz Music P

Contact: äatt-ih,princetonå!pruxc!ayf (Avi Feldblum)
~ Purpose: to discuss the Ada binding of the Posix “

Purpose: The mailing list provides a non-abusive forum for standard' This is the IEEE P1°°3'5 "°rkin5 group
discussion of Jewish topics with an emphasis on Jewish law.
Debates between Jews and non-Jews or between various factions of
Judaism should be posted to talk.religion.misc or soc.culture.jewish.
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pro-video
Contact: ...tektronix!reed!provideo (Marc Visnick)

Purpose: This mailing list is concerned with professional and semi-
professional video. Topics of discussion will include switchers,
cameras, DVE's, field and studio techniques, post production, and
so on.

quickeys-users
Contact: quickeys-request'plaid.sun.com (chuq von rospach)
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tandyük
Contact: ...!äpsu-cs,reed,ogcvaxå!qiclab!tandyßk-users (Steven Neighorn)

Purpose: A mailing list for owners, users, and other interested
parties of the Intel 80386-based Tandy UOOO Microcomputer. The list
will contain problems encountered, hints, program source code, and
anything else related to the operation of Tandy's newest entry into
the world of microcomputers.

tartan-c
Contact: astrovax!tartan-c-requests

Purpose: discussion group for the macintosh quickeys product.

rc-flying
Contact : sun!suntri!black!rc-flying-request (Dwight Frye)

Purpose : Discussions about the sport of flying radio control
models. This includes sailplanes, power planes, and helicopters.

SF-Writers
Contact: writers-request sambation.bellcore.com (Perry Metzger)

Purpose: The SF Writers Group exists for two purposes:

To give people interested in writing Science Fiction, Fantasy,
and related genres professionally a support group of peers
where information can be shared and discussions of the task of
writing can be carried on.

0I

Purpose. Discussion related to the Tartan C compiler for the vax.
This can include bug reports, benchmarks, C quirks handled
differently by tcc, experiences compiling system source with tcc,
etc.

transputer
Submissions: transputer'tcgould.tn.cornell.edu -or-

..äcmcl2,decvax,uw-beaverâ!cornell!batcomputer!transputer
Contact: transputer-request (at the above address)

Purpose: The Transputer mailing list was created to enhance the
communication among those who are interested in the Transputer and
Transputer based systems.

Submissions should be of non-proprietary nature and be concerned
with, but not limited to:

0

To create an environment where Works In Progress can be passed A13°P1thms
around and criticized so that the author can find the weak
spots and polish the manuscript into a marketable work.

Membership is open to anyone who has in interest in writing
SF/fantasy regardless of previous experience or
published/unpublished status.

sappho '

Contact: sappho-request'bloom-beacon.mit.edu (Jean Marie Diaz)
ämit-eddie,bu-cså!bloom-beacon!sappho-request

Purpose: A forum and support group for gay and bisexual women. Thelist is not moderated, but may become so if the volume and/or
content begins to warrant it. Men who want to "listen in," for
whatever reason, are requested to use the feminist and alternates
mailing lists instead; sappho membership is limited to women, by
request of the members.

scribe
' Contact: scribe-hacks-request'cs.utah.edu -or-

...!utah-cs!scribe-hacks-request
Submissions: scribe-hacks'cs.utah.edu -or-

...!utah-cs!scribe-hacks

Purpose: This list is designed for persons who perform the role of
Scribe Database Administrator at their installation. Discussionwill be about Scribe features, bugs, enhancements, performance,
support, and other topics of interest to Scribe DBAs. The listwill NOT be moderated, but will simply consist of a mail
"reflector" - ie. if you send a message to the list, it will be
rebroadcast to everyone on the list. Discussion at the level of
"How do I get a paragraph to indent 5 spaces instead of 3?" is
specifically discouraged.

security
Contact: äncar,nbires,pyramid,udenvaâ!isis!sec-request (Andrew Burt)

Purpose: Discussion and comment (and sometimes bug fixes) which
touch on the security aspects of the UNIX operating system. This
mailing list is Joined at the pleasure of the applicant's System
Administrator and/or the list administrator.

Requests to Join must be mailed from the root account and must
specify (1) the full name of the recipient; (2) the address to send
the list to; (3) the address of the contact person for that site(if different from (2))

silicon-compilers
Contact: silicon-compilers-request'ge-dab.ge.com (Steven J. Dovich)
Submissions: silicon-compilers'ge-dab.ge.com

Purpose: The Silicon Compiler Users mailing list was created to
enhance the communication among those who are interested in new
developments in the field of silicon compilation. List membershipis open to all, with one restriction: the list is not to be usedfor business, or to push "products." The usual
USENET/ARPANET/BITNET etiquette applies to messages sent to thelist. Comercials are not welcome.

Submissions should be of non-proprietary nature and be concerned
with, but not limited to: development efforts (hardware and
software); interfaces; new products; product bugs, and "features":
research.

supercomputers
Contact: supercomputer-request'nyu.ARPA -or- cmcl2!supercomputer-request
Submissions: supercomputer'nyu.ARPA, cmclâlsupercomputer

Purpose: To discuss "supercomputers" and related technology.
Contact the list administrators for more information.

sysops
Contact : äharpo , bellcore , cmcl2å ! cucard! dasys1 ! sysops-request

Q.

äallegra,cmcl2,philabsá!phri!dasys1Isysops-request

Purpose: The purpose of this list is to facilitate communication
among operators of computerized bulletin-board systems. Topicswill include, but are certainly not limited to: applications,
security, legal issues, and software.

00000

Current development efforts (hardware and software)
INMOS and third party systems (Meiko, FPS, etc.)
Interfaces
Dedicated computational resources
Occam and Non-Occam language development

Archives of submissions are available by anonymous ftp from the
host tcgould.tn.cornell.edu (userid ”anonymous", password is of the
form "user'host") and through uucp on a per-request basis.

The list is maintained as a mail reflector. Submissions are
therefore sent out as they are received.

traveller
Contact: åraveller-request'dadla.la.tek.com (James T. Perkins)

...!tektronix!dadla!traveller-request

Purpose: This mailing list exists to discuss the TRAVELLER Science
Fiction Role Playing Game, published by Game Designers' Workshop.
All variants of Traveller (Traveller 2300, MegaTraveller), and
Traveller games (Snapshot, Trillion Credit Squadron, etc.) are
included, too. Discussion is unmoderated and open to all facets
and levels of Traveller discussion. Listeners as well as
contributors are welcome.

whitewater
Contact: iuvax!whitewater-request --or--

whitewater-request'iuvax.cs.indiana.edu (Charles Daffinger).

Purpose: To discuss Whitewater sports, experiences, and information.
Includes kayak and canoeing enthusiasts.

Unisys
Contact: unisys-request'tmc.edu (Richard H. Miller)

Purpose: Discussion of all Unisys products and equipment.

unix-pc-net
Contact: äpyramid,tolerant,uunetå!zorch!unx-pc-request (Scott H. Mueller)

Purpose: To provide redistribution via mail of the unix-pc news
hierarchy to sites that don't or cannot receive it as a regular
distribution. The special address "zorch!unix-pc" can be used by
subscribers to post to the group unix-pc.general.

VMEbus
' Contact: äclyde,att-ih,ulysseså!houxl!mlh (Marc Harrison)

Purpose: A user's group for the AT&T VMEbus products to provide a
two-way USENET conduit for the open exchange of information, both
within and outside of AT&T. There's very little data that's
proprietary about the products (other than the source code for UNIX
System V/VME), so the list is open to suggestions as to items of
interest.

If you're interested, please send your name, e-mail path (via att-ih
preferred), affiliation, and use of WE 321SB (if you have one).
Suggestions for items of interest are also encouraged.

wildnet
Contact: ...alberta!sask!wildnet-request --or--

wildreq'sask.bitnet (Eric Woodsworth)

Purpose: This list is concerned with computing and statistics in
fisheries and wildlife biology.

.

worldcup
Contact: att-ih!mtuxo!rolls!worldcup-Join

Purpose: A discussion of the 1990 World Cup in Italy from
qualifiers through the finals. Hopefully an international
discussion.

x-ada
A

Contact: x-ada-request'expo.lcs.mit.edu

Purpose: to discuss the interfaces and bindings for an
Ada interface to the X window system.

Yiddish
Contact: lsuc!dave (Dave Sherman)

Purpose: discussion of Yiddish language and culture, and anything
else, in Yiddish (transliterated, of course). Some familiarilty
with the language will be required to understand the mailings.

_í
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z-cars
Think About Your AudienceContact: ...!8aloo,door1,o1ivebâ!acornrc!Z-Cars-Request

(Bob Ueissman) When you post an article, think about the people you are trying to
reach. Asking UNIX(') questions on rec.autos will not reach as manyPupose: Diacouodnu of lissan/Datsun Z-Cars (i.e., cars whose of the people you want to reach as if you askeo them onmodel number Iltllics the regular expression comp.unix.questions or comp.unix.wizards. Try to get the most'ä2l0,260,2I0,300lZi,Xå"). appropriate audience for your message, not the widest.

:ilog It is considered bad form to post both to misc.misc, soc.net-people,Centaet= ---!ÜeaiPvatt-ih»eaiPa!ehmvaxlmail'zile8-request or misc.wanted and to some other newsgroup. If it belongs in thatother newsgroup, it does not belong in misc.misc, soc.net-people,Purpose: I self-help group to provide communications among Zilog op mieo_wanteo_
users. Topics include problems with Zeus, fixes, portability
Pfehlellv evailahility ef Pehted seftnane and eïehanße ef Pneåhams If your message is of interest to a limited geographic area (apartments,en 21108 eelPatihle media- 0Pen te heth end nsehs and systems car sales, meetings, concerts, etc...), restrict the distribution of thehenes, hnt all shenld he ahle te eeee With the Phhase Zileß Brain message to yonr local area. Some areas have special newsgroups withDllnge with some degree of equanimity. geographical limitations, and the recent versions of the news software- allow you to limit the distribution of material sent to world-wideGene Spofford newsgroups. Check with your system administrator to see what newsgroupsIP/Purdue/U of Florida Software Engineering Research Center, are available and how to use them_Dcpt. of Computer Sciences, Purdue University, W. Lafayette IN ü7907-ZOON

Internet: spaf'cs.purdue.edu uucp: ...!ädecwrl,gatech,ucbvaxâ!purdue!spaf If you want to try a test of something, do not use a wOp1¿_wide newsgroup;
Messages in misc.misc that say "This is a test" are likely to cause
large numbers of caustic messages to flow into your mailbox. There are
newsgroups that are local to your computer or area that should be used.
Your system administrator can tell you what they are.I

Be Careful with Humor and Sarcasm

I | | I « ¥ I Without the voice inflections and body language of personal
communications, it is easy for a remark meant to be funny to be
misinterpreted. Subtle humor tends to get lost, so take steps to make
sure that people realize you are trying to be funny. The net has

' developed a symbol called the smiley face. It looks like ":-)" and pointsSubject: A Primer on How to Work With the Usenet Community (Updated: out sections of articles with humorous intent. No matter how broad the7 September 1987) humor or satire, it is safer to remind people that you are being funny.Original-from: chuq'sun.COM (Chuq Von Rospach)
ÄMost recent change: 7 September 1987 by spaf'purdue.edu (Gene Spafford)Å Bnt alse be aWahe that Quite fhednently satihe is Pested Withent anyexplicit indications. If an article outrages you strongly, you

e should ask yourself if it just may have been unmarked satire.A Primer on How to work with the USENET Community Several self-proclaimed connoisseurs refuse to use smiley faces, soChuq Von Roepaoh take heed or youtmay make a temporary fool of yourself.

Only Post a Message Once
nan you how have access to Usenet, a big network of thoueehde of Avoid posting messages to more than one newsgroup unless you are surecomputers. Other documents or your system administrator will provide it is aPPPePPiate- lf yen de Pest te mnltiple neWs8PenPs, de netdetailed technical documentation. This message describes the Usenet Pest te eaeh 8PenP seeanately- lnstead, sPeeify all the Shenes en aculture and customs that have developed over time. All new users should sinßle eePy ef the message- This Pednees netWePk evehhead and letsread this message to find out how Usenet works. en* people who subscribe to more than one of those groups see the message'** (Old users could read it, too, to refresh their memories.) se* enee instead ef having te Wade thhenßh eaeh eePy-
USENET is a large collection of computers that share data with each other. Please Retate Messaßes With Qnestienahle CententIt is the people on these computers that make USENET worth the effort, andfor USENET to function properly those people must be able to interact in Cehtaih neWs8PenPs (sneh as Pee-hnmen) have messaßes in them that mayproductive ways. This document is intended as a guide to using the net in he effensive te seme Peeele- Te make snhe that these messaßes aheways that will be pleasant and produotive for everyone, not read unless they are explicitly requested, these messages should

be encrypted. The standard encryption method is to rotate each'rhis doeunent is not intended to teeoh you how to use USENET. Insteed, it letter by thirteen characters se that en "e" beeemee en "h"- This ieis a guide to using it politely, effectively and efficiently. known on the network as "rot13" and when you rotate a message theComunication by computer is new to almost everybody, and there are word "rot13" should be in the "Subjectz" line. Most of the softwarecertain aspects that can make it a frustrating experience until you get Used te Pead nsenet ahtieles have seme Way ef enePyPtin8 andused to them. This document should help you avoid the worst traps. deePyPtin8 messaßes- Yen? system administhateh ean tell yen heW thesoftware on your system works, or you can use the Unix command "trThe easiest way to learn how to use USENET is to watch how others use it. Äa-ZÃÄA-ZÅ Än-ZÅÄa-NÄÄN-ZÅÄA-MÅ". (Note that Some VePSi0nS Of UniXStart reading the news and try to figure out what people are doing and don't require the ÄÅ in the "tr" command. In fact, some systems willwhy. After a couple of weeks you will start understanding why certain Set nPset if yen nse them in an nndneted mannen- The felleWin8things ar-e done end what things shou1dn't te done. There are documents should work før' everyone. but may be Shertened en Some eyetems=available describing the technical details of how to use the software. tP 'Äa-mÅÄn-ZÅÄA-MÅÄN-ZÅ' 'Än-ZÅÄa-mÄÄN-ZÅÄÅ-MÅ'These are different depending on which programs you use to access the Don't f0P8et the sin8le Qn0teS!) ~news. You can get copies of these from your system administrator. If you
do not know who that person is, they can be contacted on most systems by Snmmahize What Yen aPe F0lleWin8 UPmailing to account "usenet".

When you are following up someone's article, please summarize the parts of
the article to which you are responding. This allows readers toNever forget that the person oh the Other Side ie Human appreciate your comments rather than trying to remember what the originalarticle said. It is also possible for your response to get to some sitesBecause your interaction with the network is through a computer it is easy hefehe the ehißinal ahtiele-to forget that there are people "out there." Situations arise where

emotions erupt into a verbal free-for-all that can lead to hurt feelings. Snmmahizatien is hest dene hy inelndinß aPPPePPiate enetes fhem the
- original article. Do not include the entire article since it willPlease remember that people all over the world are reading your words. Do iPPitate the Peeple Whe have alheady seen it- Even if yen ahe Pespendinßnot attack people if you cannot persuade them with your presentation of te the entire ahtielev snmmarize enly the majeh Peints yen ahe disenssinš-the facts. Screaming, cursing, and abusing others only serves to makepeople think less of you and less willing to help you when you need it. When Snmmahizinßy Snmmahizei

If you are upset at something or someone, wait until you have had a chance When yen Peqnest infehmatien frem the netWePk, it is eemmen eenhtesy teto oalm down and think about it, A oup of ooffee op a gooo nightve Sleep report your findings so that others can benefit as well. The best way ofworks wonders on your perspective. Hasty words create more problems than deinß this is te take all the Pespenses that yen Peeeived and edit them
» they solve. Try not to say anything to others you would not say to them inte a sinßle ahtiele that is Pested te the Plaees Where yen ehißinallyin person in e room fuii of peopie, posted your question. Take the time to strip headers, combine duplicate

information, and write a short summary. Try to credit the information toBe Brief the people that sent it to you, where possible.
Never say in ten words what you can say in fewer. Say it succinctly and Use Mail, Den't Pest a FelleW-nPit will have a greater impact. Remember that the longer you make yourarticle, the fewer people will bothep to peao it, One of the biggest problems we have on the network is that when someone

asks a question, many people send out identical answers. When thisYour postiogs Refieog Upon you __ Be proud of Them happens, dozens of identical answers pour through the net. Mail your
answer to the person and suggest that they summarize to the network. ThisMost people on USENET will know you only by what you say and how well you Way the net Will enly see a sinßle eePy ef the ansWePs, ne matte? heW manysay it. They may someday be your co-workers or friends. Take some time Peeple ansWeP the Qnestien-to make sure each posting is something that will not embarrass you later.Minimize your spelling errors and make sure that the article is easy to lf yen Pest a dnestien, Please Pemind Peeple te send yen the ansWePs hyread and understand. Writing is an art and to do it well requires mail and effeh te snmmafize them te the netwehkpractice. Since much of how people Judge you on the net is based on yourwriting, such time ie well spent, Read All Follow-ups and Don't Repeat What Has Already Been Said

, Use Descriptive Titles Before you submit a follow-up to a message, read the rest of the messagesin the newsgroup to see whether someone has already said what you want toThe subject line of an article is there to enable a person with a limited say- lf semeene has, don't repeat it.
hamount of time to decide whether or not to read your article. Tell peoplewhat the article is about before they read it. A title like "Car forSale" to rec.autos does not help as much as "66 MG Midget for sale:
iBeaverton OR." Don't expect people to read your article to find out whatit is about because many of them won't bother. Some sites truncate thelength of the subject line to H0 characters so keep your subjects short

and to the point.
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' Be Careful About Cepyriêšhte and I-ieeh-See 6. How do I decrypt jokes in rec.humor? lll. soc.singles and elsewhere: What does

The standard cypher used in rec.humor is HASA stand for?Once something is posted onto the network, it is effectively in the public called urorl3_n Each letter ls replaced by -l-ne acronym HASA orlglneted wltn the
domain. When Peetíhß material '00 the network, keep in mind that material the letter 13 farther along in the alphabet Heathen and Atheistic SCUM Alliance; thethat is UNIX-related may be restricted by the license you or your company (cycling around at the end). Most systems Hedonistic Asti-Spumante Alliance, Heroessigned with AT&T and be careful not to violate it. You should also be have a built-in command to decrypt such Against Spaghetti Alter-ing, the Society foraware that posting movie reviews, song lyrics, or anything else published articles; readnews has the "D" command, Creative Atheism (SCATHE), SASA, SALSA,under a eePYf'i8ht eeelfl Cause YOU» Yeef' eempahyi ef' the het itself te be rn has the "X" or "^X" commands, notes PASTA, and many others too numerous toheld liable for damages, so we highly recommend caution in using this has H96" or "R", lf your system doesn't mention all followed, HASA started inmaberïab have a program to encrypt and decrypt (what is now) talk.religion.misc and also

these, YOU Cah qUlCl<l)' Create a Shell SCfiPt turns up in soc.singles, talk.bizarre, et al.cite Appropriate References using "tr": tr A-Za-z N-ZA-Mn-za-m On because members post there too.I some versions of Unix, the "tr" commandIf you are using facts to support a cause, state where they came from. should bo wrllten as; tr 'll-§a_mÅ_}l-(n..zÅÄA- l5_ sci_space_shun|o: Shouldrft this groupDon't take someone else's ideas and use them as your own. You don't want MÅAN_ZÅ" uAn_zÅAa_mÅAN_ZÅAA_MÅn be rnergeo with oegsneoe-_;
someone pretending that your ideas are theirs; show them the same respect. No. sci.space.shuttle is for timely news

7. misc.misc or misc.wanted: Is John Doe bulletins. sci.space is for discussions.Mark or Rotate Answers and Spoilers out there anywhere?
I suspect that these items are people look- 15, l-low do I use the "Distribution" feature?When you post something (like a movie review that discusses a detail of ing for Freshman room-mates that they When bostnows prornpts you for a distri-the plot) which might spoil a surprise for other people, please mark your havenvt soon in ten years_ lf you have butlon, his asking how Wldely dlstrlbured

message with a warning so that they can skip the message. Another some idea where the person is you are you want your article. The set of possiblealternative would be to use the "rot13" protocol to encrypt the message so usually better off calling the organization, replies ls different, doponding on whereit cannot be read accidentally. When you post a message with a spoiler in For example, if you call any Bell Labs you are, but at Boll Labs in Murray l-lill,it make Sure the word "Spoiler" is part Of' the "Subjectt" line. location and request John Doe'5 number New jer-sey, possibilities include (for exam-
they can give it to you even if he works ple);Spelling Flames Cemsidemed Hamfdl at a different location. lf you must try
the net, use newsgroup soc.net-people *NOT* local local to this machineEvery few months a p1.ague descends on USENET called the spelling flame. misc_rnlsc or rnisc_wanted_ mh Boll Labs, Murray Hill BranchIt starts out when someone posts an article correcting the spelling or nl all sltes ln Now Jerseygrammar in some article. The immediate result seems to be for everyone on g_ sci_math; proof; that 1:0, btl All Bell Labs machinesthe net to turn into a 6th grade English teacher and pick apart each other's Almost everyone has seen one or more of att All A'l'¿r'l' n-iachinespostings for a few weeks. This is not productive and tends to cause these in high school, They are almost al- usa Everywhere in the USApeople who used to be friends to get angry with each 0'0heP- ways based on either division by 0 or taking na Everywhere ln North America
the square root of a negative number. world Everywhere on USENET in theIt is important to remember that we all make mistakes, and that there are world

many users on the net who use English as a second language. If you feel 9. rec.games.*: Where can I get the sourcethat you must make a comment on the quality of a posting, please do so by for empire or rogue?
mail, not on the network. You can't get the source of rogue- The If you hit return, you'll get the default,

authors of the game, as is their right, which is usually "world". This default isDon't Overdo Signatures have chosen not to make the sources avail- often not appropriate -_ PLEASE take a
able- ' _ moment to think about how far away peopleSignatures are nice, and many people can have a signature added to their you can obtain the source to a version are llkely to be interested in what you

Peetihßs al-ltematïcally by Plæing it in a file called "$HOME/ 'signaturem ef emPlfe lf Yed Prel/lde a taPe and SASE have to say. Used car ads, housing wantedDonvt overdo it. Signatures can tell the world something about you, but *blusar a photooopy of your Unix source ads, and tnlngs for sale other than special-keep them short. A signature that is longer than the message itself is license, To obtain further info, contact llzed equipment like computers certainlyconsidered to be in bad taste. The main purpose of a signature is to help rncnclr-ti_sellpolyofllol-in, you can also call snouldnvr be dlstrlbuted to Europe and Korea,people locate you on the net, not learn your life story. Every signature John at +l 515 45q_5l9l (9am_9pm EST or even to the next state_should include your return address relative to a well known site on the only),
network. Your system administrator can give this to you. Sites with Internet access can ftp several l7_ Why do some people put fminy lines

versions of empire from site g.ms.uky.edu (Wbug killers) at the beginning of their
Also, please note that the wizards' pass- articles?

S11mmaf'Y ef Thihše te Remember words in games like these are usually system- Some earlier versions of news had a bug-dependent and it does no good to ask the which would drop the first 512 or 1024
het'at'laf8e What theY afe- bytes of text of certain articles. The bugNever forget that the person on the other side is human was trlggered whenever the article startedBe brief 10- comp-lmix-questions: How do I remove with whitespace (a blank or a tab). A fixYOUP Peetiflße Pefleet “Pen YOU; be Pf'eUd ef' them files with non-ascii characters in their many people adopted was to begin theirUse descriptive titles names? articles with a linecontaining a characterThink about your audience You can try to find a pattern that uniquely other than white space, This graduallyBe careful with humor and sarcasm identifies the file. This sometimes falls evolved into the habit of including amusingOnly post a message once because a peculiarity of some shells is that first lines,Please rotate material with questionable content they strip off the highorder bit of charac- Tha original bug has since been fixed inSwnmarize what you are following up ters in command lines. Next, you can try newer version of news, andiisltes runningUse mail, don't post a follow-up an rm -i, or rm -r. Finally, you can mess older versions of news have applied a patchRead all follow-ups and don't repeat what has already been said around with i-node numbers and Hfind", to prevent articles from losing text ThoBe careful about copyrights and licenses Some Emacs editors allow you to direct- "bug_klller" lines are therefore probably noCite appropriate references ly edit a directory, and this provides yet longer needed, but they linger on,When summarizing, summarize another way to remove a file with a funny HOWEVER, new sites just installing theMark or rotate answers or spoilers name (assuming you have Emacs and figure news from 4,2 B51) tapes are likely install-Spelling flames considered harmful out how to use itl). ing a version of news with the bug; theDon't overdo signatures

4.2 distribution had a buggy version ofll- e°fhP-Unix-Wl2afd$= Thefe lt 3 bug ih news. If you know anyone running anthe WaY UNlX handles Pfeteetleh fel' Pfe- unmodified news from the 4.2 BSD tape,(*)UNIX 18 a registered trademark Of ÅT&T. gI'3.l'l'lS that TUI! Sllid. have them obtain a more ul)-to-date ver-Thefe are ldeed PTOblemS With th8 tfeaï- slon from somoone else on the not,ment of protection in setuid programs.I When this is brought up, suggestions for 13, What is the adtb-ess or phone number
changes range from implementing a full of the Ifoo company?
capability list arrangement to new kernel Try the white and yellow pages of your
CâllS fOI' &ll0WlF|g ITIOTG COHÉFOI OVGI' When phone dlrootory, fil-51:; a Sales representavethe effective id is used and when the real w'll surel know and 'f ' 'l y , 1 you re a potentialld lS US8d TO COITIIFOI 8.CCeSS6S. SOOHCI' OI' Customer they will be who youlre lookingSubleetr to be a military term. (Various forms of late' Y°U Call expect this _l° be_lml_3"°Ved° fef- Phehe beeks fel' ethef Cities afeAnswers to Frequently Asked Questions this exist, "fouled" usually being replaced FO' "°W Y°U JU?-t haVe te llVe With lt- usually available in libraries of any size.(Updated, 27 March logg) by a stronger word,) "Foo" and "Bar" have

- Whoever buys or recommends things for' the same derivation, 12- Velatlle tePlC$» e-8-a See-Wemeht What your company will probably have some buyer'sOrlglnal_h_Om: de Ye" think ahellt alieftleh? guides or national company directories. Calllen,yEeagle_UUCp (Jerry Sehwarz) 3, Is a machine at "foo" on the net? ^lth°U8_h abeftlen might aPPeaf te be ah or visit the reference desk of your library;Most recent Change: These questions belong in news,conflg (if aPPfePl_'late_teP1C fel' See-Wefhehi hlefe heat they have several company and organization27 March lggg by ber-rgalya_edlnburgh_ao_ul< anywhere), but in fact your best bet is tha" llghl 15 generated When lt _15 bfedght directories and many will answer questions(Bert Hutchingsy Wisnereeddlermitledu (Bin usually to phone sorneborly at "loon to up. All ab_ortlon-related discussion should like this over the phone, Remember if
Wisner) åcSPafEcs.Purdue.edu (Gene Spafford) find °ut° lf YO” d°n't k"°W anl'b°dy at take place-m the I-le-wsgroup talkabornon' only know the city where. the companynfoon you Can always try Calllng and asking lf YOUI' Sltle adl'T:lll1lS1Sl'&t0I'S h8.V8 ChOSeT1 lg, you Can 'tolephone to find out theirFreouently Subrnltrerl lrerns for the "comp center." Also, see the news- "°t t°_l'eCelVe this 8f°UP_» YOU Shedld fe- full address or a dealer. The network isThis document discusses some items that 8"°'~'P C°mP-mall-maps Where maps of USE- sllect thls and "°t Pest aftleles abedt abef- NOT a free resource, although it may lookoccur repeatedly on USENET. They frequent- NET and the UUCP "etW°"k are P°5ted re' noll at Elm- - - like that to s°me people' It is far betterly are submitted by new users, and result gularly. Th_1$_ Pf1hC1Ple _aPPlle$ te ethel' teP1CS= to spend a few minutes of your own timein many followups sometimes swamplng fel18leU$ UPbf1h81h8 _e_f Children Shedld be researching an answer rather _than broad-for weeks Tlfle f th_ 4. what does nrcn at the end of I'ES1Il'lC1I8d TO t8.lk.!'ellgl0I'!.l'T'l1SC ad kept OUT Cast your lazlnoss and/of lnoptltude to thoigs tg head Off 'these :n:oy:lg° evell:'tS"°b§ like _newsre mean? of misc.kids, and similarly Zionism discus- net,

_ . _
- sions should be kept to talk.politics.mideastanswerlng some questions and warnln about lll" “°l Sure °f the exact hl5t°"Y' lt - - - . . _the inevitable consequence of asking gothers. seems te be related te the Phfaee "FU" and not in S°c'Culåuše'lewlsE° Fews_ 19' what 'S the °"3m °f the name ngrepn?If you don't like these answers let spafE- C°mma"d"° lt 15 Used f°f ”Y flle that groups are name or -møs y Is onca rea_ . . _

burdue_edu know_ contains startup information for a command. 5°"$v a"d_ are _"°t mtended t° be fU_llY The eXaCt eflglh ef the hafhe IS ShfeüdedOne belief is that the "rc" stands for "Re- Sghefel hdlscusslfgh 8f°UP$ får eVefYth1h8 in the mists of prehistory, but one explana-' ' ' '~ ' ' - leaSe aCCePt tion is often iven- The command /re/
l_ wh r does Ululx r d f -_; Configuration" which is what the file does. a _°Ut t e “am°_ l°PlC 8 - 8 Plt is :ot an aeronyïnïnbutorls a pun on this and Pest articles ih thelf aPPfePflate ln the original UNIX text editor "ed" was,, . , . . _ forums. d ft 't k d ' tMultlcs'. Multlcs _ls a large operatlng 5. What does .-) mean?_ :':lâ:Im:ld°thïl svaswïviläšl aglïamgâ lfnrg 2system that was being developed shortly This 15 the het Cefwehtleh fel' a "$mlleY l 3 soc,singles; What do Moïog Mo'l'55, y 8 P'before UNIX was created. face". It means that something is being ana Mo-l-ns sranrl for-; ' . .

Å

salu ln lest rf lt doesnu l k rk - According to Kermghan/Plauger Software2. what ls the derlvaøn of ufoon as a Smiley face .to you, flop your. oeadl sve: tbfimber °f the dopposlšâ sefxa membel' (lf TOOIS ln PaSCa.l__, lf $t§l'IdS f0l' _"(_;l0b8llYml d-_, to the l ft d l k Same Sex» ah 'hem V ° the ePPfePfl° look for Regular Expressions and Print."Th: fgsgrite story is that it comes from e an °'° again ale sex' respecnvely' SO stands fm. nslgm'"fubar" which is an acronym for "fouled cant othern'up beyond all recognition", _which is supposed
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20. How do I get ïfl' to UUCP, groups as well as the moderated group, if in late 1936, version 2,11 of news was ucbvax, ucsd, and gatech_ A new release
ARPA to BITNET, JAIET Q eæ.? appropriate. If the article were to be released, including a number of changes to should be posted to comp_sources_unlX in
See the article 'Notàle Computer Net- posted immediately to the unmoderated support a new naming structure for news- the near futul-e_ Reader clients for vlvl5worksn ln V0lUmC ap (ÛC10bC!' gI'OU_PS, thê fï'lOdEl'8.1É6d gl'OUP Dame WOUld groups, gnhancgd batching and cgmprgssign, systems should also be available Soon,
ofthe"Communicati¶oílheACM"(CACM). have to be deleted from the header and enhanced ihave/sendme control messages, -l~OpS_20 reader was developed by Dave
The table en page 900 should provide the y<>u would l°Se the <2r°SSP<>Sti"s- and other features. - Edwards of sm <d1eEl<1.sr1.ddm>, and is
5YntaX needed- "Ü ÜPf°Pflate 8efeWaY5 Whether °r ndt tnls ls eerreet benavlm The Cuffent release Of neWS 15 2-ll, available for public FTP from cu2Ob.colum-
$h°Uld he defiwbhe frem the P05Ün85 ln *l5 3 matter °f °Plnl°n- lf YOU Want YOUV patchlevel lll, dated 12/1/87. Article format bia,edu in the directory "Pl<;<5OURCE_TQp-
comp.mail.maps. article to go out immediately to the un- is specified in RFC l036, last revlsed ln 5UX_NEW5>"_

fn°del'ated 8f°l-'P51 P0$t lt twlee “ Once December 1987 (a version is distributed At least one IBM VM/SP (CMS) version
21- ÜÜÜ ï “ite °nCe Pass 3 lan' td the llnlndderated 3l'°llP5 and enee te Wlïh the neWS S0flWafe)- of the Usenet software is available. Inte-
Sefnß li íl Ü 3 7 the 'n°del'eted EFOUPS- An aslde l>0Uï RFCS= ä RFC lS a rested parties should contact Irwin TillmanIndiana Houæ Bill 52146 was introduced on Request For Comment, a de-facto standard of Princeton University (irwinEpucc.prince-
18 January IS97, and referred to the Cem- 23- °°'nP-aren and °lS°Wh°f°= What d° in the Internet Community- It is e form ton.edu or irwinepucobitnetl for details.mittee on Canals "midst general cheerful- FYI and IMHO mean? of published software standard, done through Another version may also be available from
ness." The text states, "the ratio of the Th0Se are &bl>l'eviati0nS f°f C0I'nm0n Phfases- the Network Information Center (NIC) at Bill Verity at Penn State (whvEpsuvm.bit-diameter and circumference is as five- FYI is "For Your Information" and IMHO 5Rl_ (jopies of Rl='Cs are often posted to net)_
f0lI'5 IO f0UI'", WhlCh makes pl 3.2 (DOT IS "ln My Humblê Opll'll0n." the net and Qbtajnable from archive sites. A VAX/VMS implementation 15 available
3)» lllï lihefe are internal C0n'fI'8<liCïl0nS in Å neW VefSl0n Of neW$, beeemlng l<n°Wn that implements a screen-based user inter-
'l!l'li-ll 25 Well 88 Contri-1diCti0nS With reali- 29. Would someone repost large software as "C" news, has been developed at the face with the functionality similar to rn.
ty. The author was a mathematical crank. distribution? University of Toronto by Geoff Collyer The program allows reading, posting, directThe bill was passed by the state House on This question should never be posted unless and Henry Spencer. This version is a replies, moderated newsgroups, etc. in a
5 February, but indefinitely tabled by the you are reporting a widespread problem in rewrife of the lowest levels of news to fashion closely related to regular news_
state Senate, in part thanks to the fortui- article propagation. Lamentably, there ARE increase article processing speed, deCreaSe The implementation includes the RFC 1036tious presence on other business of a Pur- occasional glitches in article transport. article explratlon processing and improve news propagation algorithms and integrated
due professor of mathematics. Large source or binary postings, by their the reliability of the news system through use of the NNTP protocols to support re-
For details, including an annotated text sheer size, are an inviting target. better locking, etc. The package was re- mote news servers, implemented as a VAX/
of the bill, read the article by D. Singmaster If the problem is isolated, it is much leased to the net in the autumn of 1987. vlvlg Decnet object, A RFC977 server
in "The Mathematical Intelligencer" v7 §2, better to take it upon yourself to obtain For more information, see the paper "News implemented as a Decnet object is also
pp 69-72. the bad portions of the program than to Need Not Be Slow," published in The Winter included, The license for the software is

ask thousands of sites to spend thousands 1987 Usenix Technical Conference procee- free, and there are no restrictions on the22. Where can I get the necessary Soft- of dollars to needlessly move several hund- dings. re_distribution, For more info, contact
ware to get a "smart" mail system running red kilobytes of code. There are archive Two popular screen-oriented news reading gih900E_fac,anu,oz (çeoff l-luston),
on my machine that will take advantage sites around the net that make most source/ interfaces have been developed in the last
of the postings in comp.mail.maps? (E.g., binary newsgroups available via anonymous few years to replace the traditional "read- Special note on "notes" and pi.e_2_ll news
pathalias, smail, etc.) FTP and UUCP. If you get desperate, you news" interface, The first of these was Users of these systems rnay note problems
There are a couple of packages available can always mail the author a blank disk "vnews" and it was written by Kenneth Alm- in their interactions With the Usenet_ ln
through the supporters of the comp.sources. or magnetic tape with provisions for return quisf. "vnews" provides a "readnews"-like particular, postings may be made by "notes"unix archives. If sites next to you don't postage. command interface, but displays articles users to moderated groups but they will
have what you want, contact your nearest using direct screen positioning. It appears not usually propagate throughout the entire
comp.sources.unix archive, or the modera- Gene Spafford to have been inspired, to some extent, by Usenet, The same may happen to userstor. Information on archive sites, and NSF/Purdue/U of Florida Software Enginee- the "notes" system (described below), "vnews" of old B news software_
indices of comp.sources.unix back issues are ring Research Center, Dept. of Computer is currently distributed With the standard Users of "notes" or old B news software
posted regularly in comp.sources.unix and Sciences, Purdue University, W. Lafayette 2,11 news source, Wishing to post to model-ated groups should
comp.sources.d. IN 47907-2004 A second, more versatile interface, "rn", either mail their submlssions to the modera-

Internet: was developed by Larry Wall of JPL/NASA tor, as listed in the monthly posting of
23. What is "food for the NSA line-eater"? spafEcs.purdue.edu uucp: and released in 198". This interface also "List of Moderators" in the group "news.lists",
This refers to the alleged scanning of all ...lädecwrl,gatech,ucbvaxålpurduelspaf uses full_screen display with direct positio.. or else they should post from a system

USENET traffic by the National Security I ning, but it includes many other useful running up-to_date E, news software (l.e.,
Agency (and possibly other intelligence orga- features and is very popular with many 2,11), "notes" users may obtain some patches
nizations) for interesting keywords. The regular net readers. The interface includes from the comp,sources,unix archives which
"food" is believed to contain some of those reading, discarding, and/or processing of enable recent versions of "notes" to inferact
keywords in the fond hope of overloading Subject: articles based on user-definable patterns, moderafed groups somewhat properly.NSA's poor 'computers. A little thought USENET Software: History and sources the ability to follow "threads of discussions" Users of old B news and "notes" are
should convince anyone that this is unlikely (Updated: 2 April l988) in newsgroups, and the ability of the user also not able to take advantage of someto occur. Other posters have taken up Original from, to develop customized macros for display other current B news features, such asthis practice, either as an ambiguous form Spafbpurdue (Gene Spofford) and keyboard interaction. "rn" is currently the "checkgroups" message. "notes" continuesof political statement, or as an attempt Most recent change: at release l+.3, patchlevel 40, with a major to be a "foreign" system, and B news ver-
at humor. The bottom line is that exces- 2 April logg bv spalEpui.due_edu (Gene re-release under development. "rn" is not sions before 2,l0,2 are considered "obsolete."
sive signatures in any form are discouraged, Spofford) provided with the standard news software The various maintainers of the Usenet soft..
the joke has worn stale amongst long-time release, but is very widely available due ware have never expressed any commitment
net readers, and there are specific news- Currently, Usenet readers inferecf wifh the to its popularity. to maintain backwards compatibility with
groups for the discussion of politics. news using a numbei. of software packages "notes"_is a software package popular "foreign" or obsolete news systems and

and pl.ogi.oms_ -l-his article menfions the at some sites. It uses a different internal are unlikely to do so; it is the responslbi_
24. Does anyone know the apinouts, sche- important ones and o llffle of fheil. history, organization of articles, and a different lity of the users to maintain compatibility
matics, switch settings, what does jumper gives poinfers where you can look for more interchange format than that of the stan- of such software if they wish to continue
33 doâ for widget X? information and ends with some special dard Usenet software. It was inspired by to interact with the Usenet,
These postings are almost always inappro- notes about "foreign" and "obsolete" soff_ the notesfiles available in the PLATO system
priate unless the manufacturer has gone were f the very end is a list of sifes and was developed independently from the Software versions dr availability
out of business or no longer supports the from which current versions of the Usenef Usenet news. Eventually, the "notes" net- You can obtain the version number of your
device. If neither of these is the case, software may bo obfolncd_ work and Usenet were joined via gateways news software by issuing the "v" command
you're likely to get a better and faster History doing (sometimes imperfect) protocol trans- in either "vnews" or "readnews_" "rn" ver_
response by simply telephoning the menu” Usenet came into being in late 1979, short- laÜ°n~ The lnteffaee f°f "notes" l$ Slmllf Si0n iS Obïêinble bl' 'fYPln8 the "V" Com'facturer. lv after the release of V7 Unix with UUCp_ to "rn" but implements different features, mand to the top level prompt _- lf should

Two Duke University grad students in North lnanY_ °f _WhlCn are dlctated by its_internal currenlll' he 4-3-l-ih -25. What is "anonymous ftp"? Carolina, -rom -i-ruscoff and Jim Ellis, organization. "notes" was written in l980- Current software is obtainable from al-
"FTP" stands for File Transfer Protocol; thought of hooking computers fogefhei. fo 1981 by Ray Essick and Rob Kolstad, grad most any Usenet backbone site. Source to
on many systems, it's also the name of a exchange information wifh the Unix com_ students at the University of Illinois at the 'rn' newsreader program is also widely
user-level program that implements that munify_ Steve bellovin, o grad student at Urbana-Champaign. The first public re- available.
protocol. This program allows a user to the University of North Carolina, put to_ lease of "notes" was at the January 1982 The following sites have sources to thetransfer files to and from a remote net- gefhei. the first version of the news soft_ Usenix conference. The current release current news software available for anyone
work site, provided that network site is ware using shell scripts and installed lt on Of n0'teS lS V6t'Sl0n 1-7- needing a copy:
reachable via the DARPA Internet or a the first two sites: "unc" ond "dukc_" Af In March 1986 a package was released
similar facility. (Ftp is also usable on the beginning of l930 the network consisfed implementing news transmission, posting, Sno Contact
many local-area networks.) of those two sites and "phs" (another and reading using the Network News Trans- felix felix lbvfebug"Anonymous FTP" lndicates that a user machine of Duke), and was described of fer Protocol (NNTP) (as specified in RFC gaiech gafech lusenef
may log into the remote system as user the January Usenix confel.ence_ Steve l3ello_ 977). This protocol allows hosts to ex- hao hao lwoods
"anonymous" with an arbitrary password. vin lafel. rewrofe the scripfs into C pl-o_ change articles via TCP/IP connections ra- munnorl munneri lkre
A common convention is that some sort grams, but they were nevel. released beyond ther than using the traditional uucp. It oSu_cls osu_cis lbob
of identification is supplied as the password, "unc" and "duke_" Shorflv fhereaffel., Steve also permits _users to read and post news phllabs philobs lusenet
e.g. "mumbleEfoo". This is sometimes use- Daniel did another implementation in C (using a modified version of "rn" or other pvramld pyromid lusenetful to those sites that track ftp usage. for public disfl.ibufion_ -rom Truscott made user agents) from machines which cannot ruigcrg rufgers lusenet
Also note that most sites restrict when further modifications, and this became the or chose not to install the USENET news icknonlx fekfronix lnewstransfers can be made, or at least suggest "A" news l.elease_ software. Reading and posting are done ulowoll ulowcll lusenefthat large transfers be made only during in l93l at U_ C_ Bel-keley, grad student using TCP/IP messages to a server host wotmath wofmofh lusenef
non-peak hours. Mark Horton and hi h school sfudenf Matt which does run the USENET software8 . _ _ . 'Gllckman rewrofe the news software to Sites which have many workstations like Sources for both news 2,11 and "rn" are
26. What is UUNET? add functionality and to cope with the the Sun and Apollo products find this a also available in the comp_sources,uniX archi-
UUNET is a non-profit communications ser- ever increasing volume of news "A" convenient way to allow workstation users ves_ European sites should request the
vice designed to provide access to USENET news was intended for under loo sites and to read news without having to store artic- sources from their nearest backbone site.
news, mail, and various source archives at onlv a few articles per group pel. dev_ les on each system. Many of the Usenet
l°W edet hy ehlalnlng Vellllne dlsedllnts' This rewrite was the "B" news version. haekhene hdsts that are al$° °n the lnfef' AcknowledgementsCharges are calculated to recover costs. -l~he first public release was version 2_l in net exchange news articles using NNTP -l~he pl-eparation of this article (and Usenet
The Usenix Association is currently sponso- l932, the l_* versions were all beta fesf_ because the load impact of NNTP is much itselfl) Was greatly enhanced by the contri-
"ng thls $efVlee- As the net grew, the news software was l°Wel' than llUe_P (and NNTP ensufes much butions and assistance of the following per-
Fdl' mere lnfefmatlen send Ydllf US mall expanded and modified. The last version faster P"°Pa8at1°nl- sons: Steve Bellovin, Ray Essick, Mark
address l° ll5enlxlllllnet'l'edlle5l° maintained and released primarily by Mark ;lgNilš)858feWB°UT °f ln<lePendent W°fl< ln Horton, Brian Kantor, Phil Lapsley, Bob

- b ' K t t U. C. S
~was 2_l0_l, Y_ "en en °f a en Page Tom Truscott and Larry Wall.27. Isn't the posting mechanism broken? Rick Adams of the Center for Seismlc Diego and Phil Lapsley at U. C. Berkeley, -rhanlês, folks_ ,

When I post an article to both a moderated Studies, look ov'el. coordlnaflon of the maln_ The package is currently in release 1.3,
group and unmoderated groups, it gets fenonce and enhancement of the news soff_ and was developed at U. C. Berkeley by Gene Spafford
mailed to the moderator and not posted were with the 2_l_o_2 release ln l93¿l_ by Phil Lapsley with_ help from Erik Fair, Steven NSF/purdue/U of Florida Software l5nginee_
t° the llllnddereted 3'°“P°' this time, the increasing volume of news G'adYv and Mlke MeYel': am°n8 °thel°$- ring Research Center,This is a question that is debated every was becoming a concern, and the mechanism The NNTP package is distributed on the Dept_ of Computer Sciences, purdue Univer-few months, The answer is vvlxlo, it was for moderafed groups was added fo the 4_.3BSD release tape (although_that is ver- sity, W_ Lafayette lN ¿l7907..2001l
deslgned te Werk that Way°" The s°ftware software at 2.l0.2. Moderated groups were 5l°n l'2a and °llt'°_f'date) and ls al5° avall' Internet:
ls deslgned de that the nlederawl' een el'°ss' inspired by ARPA mailing lists and experi- able frem the Val'1°U5 eUth°l'5» lnenl' hack' spafEcs.purdue.edu uucp:
P°5t the artlele $° ll aPPeal'5 ln the regular ence with other bulletin board systems. hdne hestsv and hl' an°n)'m°U$ FTP fl'°m ...lädecwrl,gatech,ucbvaxâ!purduelspaf
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p<>ANYwHERE
pcAnywhere Vad skiljer detta från motsvarande remote- ESC 5 1- Enable 1°Ca1 Printing (Print °Uf°
pcAnywhere är ett terminalprogram som program till Luxor ABC put goes to the Host PC's prin-
gör att man kan köra en PC från en termi- Inte mycket. Största skillnaden är att nästan ter)-
nal. alla program kan köras och att man har ESC 5 R Enable refnöte Printing (Print

pcAnywhere-"gör det möjligt att köra god eoppoi-t for flera olika tetinaltypei- output goes to Remote Terminal
med flera olikafterminaler. pcAnywhere är oen euppoi-t fi-an te,-minalen ea att man or computer's printer).
nu installerad på klubbens Nokia 1200. ABC- kan köra alla tangenter på PC;en från tet-ml- Esc S S Begin conversational mode with
klubben har köpt ett ex av programmet nal, Host PC operator. Möjligheten
för att köra" det på det nya kansliet i att köra denna "chat mode" är
Märsta. Vi har “köpt programmet från Norge Vad ekiljet da jämfört med Carbon Copy mycket användbar när man skall
för drygt 3000 NOK- Carbon Copy kan bara köra från en annan föfklafa Sakef 0Ch Üng för °Pe'

Programmet: äravsett för IBM PC eller PC med ett annat eetienummei- av program- ratören och om man operatören
AT alternativt en helt IBM kompatibel ma- met Carbon Copy, Man kan alltea inte an- bara har en telefonlinje. '

skin. vända en vanlig terminal. Jag har själv
inte testat Carbon Copy eå jag kan inte Detta är orginaltangentkoderna för pro-

Start av pcAnywhere svara på detaljerna som skiljer i övrigt. grammet. Jag har inte ändrat på några
PCAnYWhefe kan Sïfïas På 'fre Olika Sätt- men 'det kan man göra. Observera alltså
Dels så att programmet ligger och väntar Tangentkoder för pcAnywhere att det faktum att man t ex sätter upp
på att någon ringer och ingen annan kan pC Tangen-t pcAnywhere och kör VTl0O inte innebär att VTlO0:ans
köra på värd-PC:en. Dels minnesresident tet-minalemulet-ing piltangenter supportas. Vill man ha det Så

(tar upp Ca #0 kb) 0Ch då måSte Operatören Eee Eee Esc får man ändra konfigureringen och då blir
väcka upp programmet för att någön Skall Upp Ai-row Eee U det tyvärr VT100:an piltangenter som gäller
kunna ringa in. Dels automatiskt minnesresi- Down An-ew Eee D för alla,
dent vilket innebär att någon kan logga in Left An-ew Eee L
utan något ingripande från den som den Right An-ew Eee R Reboot
SOTTI köl' På Värd-Pcief Vid de Wå 1515* Home Esc H Innan man gör reboot får man en varning
nämnda alternativen kan man inte ha optio- End Eee E oeh måste svara Y på denna för att få
nen så att den “uppringande kan Välja termi- PgUp Eee P boota. Denna funktion kan man helt stänga
naltyp. pggn Eee N av. För att pcAnywhere skall starta igen

Det är mycket enkelt att konfigurera lne Eee] måste det finnas en AUTOEXEC.BAT som
de vanligaste parametrarna som hastighet. Del Eee X drar igång den.
För speciella “saker finns ett speciellt kon- ct,-l__l_eft A,-few Eee C l_

8Ufef1n85Pf°8fam- Ctrl-Right Arrow Esc C R ÅVSlUt8
Att ringa in utan att avbryta den program- Cti-l_l-leme Eee C H Man avslutar genom att köra ALOGOFF

körning som äger rum på datorn kan använ- A Ctrl.-End » F ' ' Eee C E som följer med pcAnywhere. '

das i speciellaffall när någon via modem Cti-l_pgUp Eee C p Timeout kan sättas så att automatisk
måste hjälpa den som kör på PC:en. Veder- Ct,-l_pgDn Eee C N bårvägen bryts vid inaktiviet efter x sekun-
börande kan tex ha fastnat och den upp- - Eaektab Eee 5 Tab der. Om man bryter förbindelsen eller blir
ringande kan dåkom-ma in utan att program- E Fl_Fl0 Eee l to Eee 0 utloggad av timeout så kan enbart den
met som körs på PC:en behöver avslutas. Shift Fl _ F10 Eee 5 l to Eee 5 0 som körde sist logga in. Dvs inga andra

Ctrl Fl _ F10 Eee C l to Eee C 0 . lösenord duger, utom masterlösenordet.
Mødern Alt Fi _ Flo Esc A 1 to Esc A o
Fn kör vi ett Selic Multimodem som klarar Alt A _ Z Eee A A to Eee A Z ATERM
upp till 1200 bps. 1200 bps är dock lite Alt 0 _ 9 Eee Q Q te Eee Q. 9 ATERM måste köras 'på en -PC eller AT
långsamt när man kör pcAnywhere- Man Alt: Eee A = och kör 8 bitar no parity. Jag har därför
bör helst köra med 2400 för annars går Alt- Eee A _ inte kunnat prova programmet eftersom det
det lite väl långsamt jämfört med att köra pi-t5e Eee 5 p ej går att köra genom en UNIX-burk. Pro-
lokalt på PC:en. Modemets hastighet begrän- Ct,.l_B,-eak Eee 5 C grammet kräver nämligen att man köra 8
sar körningen om -man väljer att köra på Ctrl_Alt_Del Eee 5 1 - databitar, no parity. Min PC är terminal
båda tangentborden. till min UNIX-burk och jag ringer ut via

Flödet mot modemet kan styras av CTS. « UNIX-burken.
Det förutsätter dock att man har CTS även 'fangenteekvene Funktion ATERM gör det möjligt att printa lokalt
när PC/\nYWhefe' initierar "WOT m0deme'f Om Eee Baekepaee Send a rubout eode och att föra över filer. Några av Escape-
man kör Hayeskommando. A (deeimal l27), - funktioner kan man i ATERM välja meny-

Eee C 5 Clear eei-een and i-edieplay orienterat, men det är samma funktioner
Inlogging Eee Z Send the next key oi-eeeed with- som man kan nå via en vanlig terminal.
Först får man en välkomsttext och därefter ent any neeelhle interpretation
får man i det *första fallet möjlighet att ae e eneelel neAnywhei-e eequen.. Fel
välja terminaltyp om denna optionen är ee_ Thle eequenee ie noi-mally I vissa lägen, speciellt efter att man har
påslagen. Man får ange ett nummer som only neeeleel lf yeu have eueto_ kört DIR i DOS, kommer ekas inte den
refererar en til-l.~-en lista på terminaler mlzeel yen, peAnyWhei-e hy re- text som man skriver förrän man ger CR.
som man får upp på skärmen. Det finns deflnlng the keveti-okee ueed to Kör man program så ekas dock alla tecken
32 olika terminaltyper att välja mellan. Slmnlate the l5M pg keyboard, direkt. Jag vet inte varför det blir så.
En av dessa är ATERM som är ett program Fer exemnle, euppoee you have När jag kör med en vanlig terminal
som levereras med pcAnywhere. Man bör ehanged the definition of the (Facit Twist) mot pcAnywhere så blir inte
helst köra med någon intelligent terminal- eureel- right key en a-1'elev¿ideo ÅÄÖ riktig_a_¿ Jag sänder mina hakparanteser
WP» T GX ANSI eller VTIÛÛ- terminal to the Televideoari-ow och de ÅAO som jag får i form av lBM:s

Efter frågan. om . terminaltyp får man key (the key ti-anemite Cti-l..l,), 8 bitars koder försvinner helt på väg fram
frågan om lösenord. Man kan välja mellan ~ Then, lf yet, ai-e i-anning a pi-o- till min terminal. Jag har inte provat om
att inte ha lösenord alls, ett lösenord för gram neeelng a Cti-l-l_ ae input, 7l-el fungerar.
alla eller individuella lösenord. you must nreee Eee Z fi,-et,

otherwise pcAnywhere will inter- <1739>
Vilka Pf°8fam ka" k“fa$ pret the Ctrl-L as a cursor right 50 Kullmaf
Normalt kan alla program» köras. Av natur- eo,-n,nand_
liga skäl är grafikprogram undantagna om Eee -l' Dieplay top 24 linee of PC..
man kör via en teckenterminal. Editorn ee,-een 0

MicroEmacs går ej bara att köra eftersom Eee 5 Dlepley hettom 24 linee of pC
den skriver så förbaskat mycket på bild- eei-een
skärmen, Editorn Siv går dock bättre att
köra.
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UNI -tidningar
UNIX-tichingar "alias" är en annan mycket populär funk- USENET
I USA finns det två bra månadstidningar tion. Det gör det möjligt att skapa egna USENET är namnet på närverket i USA
sem enbart ägnar 518 åt UNIX» UNIX Wdfld namn för unixkommandon. Jag har t ex som består av cirka 8300 unixmaskiner. I
och UNIX Review. Ingen av dessa finns satt upp en alias som heter dir* eftersom USA är det inte samma nätverk som tar
Såvitt leg Vet etï l<ÖPe Sem lösnummer i jag ibland skriver detta av misstag när jag hand om ~brevförmedlin_gen. .utan detta kallas
Sverige så dU måste Pfenufnfefa På dem- l<Öf På min AT-l<0Piê SOYTI Terminal m0T“ för UUCP ii USA. ,I -Europa är det samma

UNIX Review är en mycket seriös tid- DS90. dir tolkas då som "ls -l" dvs unix:s nät, EUNET, som 'förmedlar både news
ning och har i varje nummer ett speciellt motsvarighet till PC:ens DIR. (I DS90 kan ooh mail. ,
tema, t ex "Resource Sharing", "Networking", l användas i stället för "ls -l".) I Med» USENET menar man ofta hela syste-
"Business ^PPÜCeÜn°$" Oen "The Disffibuïed met som förmedlar news-artiklar, alltså
Database Landscape". Start av csh . inte bara USENET l USA, i - »

UNIX World är lite mera nyhetsinriktad När csh startas körs först en kommandofil Programvaran för att ta emot news ingår
een mer "e$ni8"- Inte like fnaïnYTÜ8 för sOfn heter ".cshrc". I den sätter du upp inte som mail och uucp ii själva unix utan
Vana UNIX-anVänClë1l'e S0m UNIX ReVieW» din egen miljö genom att t ex ange hur är fria unixprogram som distribueras gratis.
men ändå fn)'Cl<eT bra- Bra, åfel'l<0mfn8nCle lång "history"-listan skall vara, var dina Det är bara att få tag på.-programvaran
kolumner om administration, uucp, mail, brev finns, om du vill tillåta Eof för utlogg- från någon och kompilera- den och få tag
netnews, nätverk mm. ning vilket normalt i UNIX är CTRL-D på en maskin att hämta news från.

Enklast prenumrerar du på tidningarna och en lista över 4%åa "alias". Du kan I Sverige heter maskinen enea som är
genom att skriva brev till dem och be starta ett nytt skal ovanpå ett gammalt central (backbone) för EUNET. Att enbart
dem debitera avgiften på något internatio- på samma sätt som i MSDOS. Varje gång föra över brev kostar ca 100 kronor per
nellt kreditkort, t ex Visa. detta sker körs kommandofilen ".cshrc". månad, Att ta emot news kostar från 300-

UNIX Review kostar 55 USD och 92 för Efter inloggningen och efter att .cshrc 400 kronor ooh uppåt beroende på hur
flygpost. UNIX World kostar 38 USD. har körts första gången körs en fil som .mycket news man tar ner, Naturligtvis

heter ".login". I den sätter du upp saker måste man vara medlem in EUUG-S också
Ackesser och ting som skall gälla för hela körningen ooh det kostar 1000 kronor per âr.
UNIX Review Och bara utföras vid inloggninen- T ex USENET erbjuder fantastiska möjligheter
Attn. Cireulation Department pathzen, dvs vilka unixbibliotek som skall för den som vill hänga med vad som händer
500 Howard Street ge-'n0fnSÖl<8S när dl! Skriver GTI l<0rnmand0- inom idatavärlden. Främst är det unixvärlden
San Franeiseo, CA 94105 En viktig sak som sättes upp i ".login" är som behandlas- men även PC och andra
USA ïermlnaltypen. datgrgr '[35 upp,
Telex: 278273 Vid utloggningen körs en kommandofil Jag tar t ex ner nyhetsgruppen comp.bi-

som heter ".logout" och i den kan du t ex naries.ibm.pc. Där distribueras PC-program,
UNIX World Skriva "eehe 'Tack för idag” eller någøt ofta i arkivformat. På detta sätt kommer
Subscription Services annat som du vill ha utfört automatiskt fria PC-program relativt .snabbt från USA
P.O. Box 1929 Vid U1Il0ggningen- till Sverige. Dessa program tar jag ner till
Marion, OH 43306 I sh finns ej dessa filer utan enbart en PC och ställer till ABC-klubbens förfogande.
USA fil som heter ".profile" där du främst sätter Förhoppningvis kan en fdel av dessa program

- , ~ ~ - UPP 'fefïfne1'fYPi°Cn Path- distribueras på ABC-klubbens prenumerations-
Texten om UNIX-tidningar är delvis hämtad Kommandofiler kan exikveras av sh eller disketter. Därmed fâr. klubben tillgång till
från inlägg nr 1093 i MSG, mötet UNIX csh. I UNIX-miljö kallar man kommando- "färskvara" och inte "gamla" PC-SIG-pro-
av Robert Claesson. Efter att ha fått Ro- filer för shellscript eller bara script. Om gram som andra klubbar också har tillgång
berts uppgifter i MSG beställde jag båda det står ett "§" först i scripten körs den till.
tidningarna och har kunnat konstatera att under csh annars sh. Syntaxen är lite olika För att läsa USENET news behöver man
de ger värdefull information. Personligen och sh anses som effektivast och bäst. Du ett konto på en unixmaskin som har news
föredrar jag UNIX World framför UNIX bör försöka hålla sig till en av dessa för och' sedan startar man bara ett av program-
Review eftersom den är mera nyhetsinri- annars blir det svårt att komma ihåg vilken men för att läsa news. Vanligen finns det
kad och den innehåller en del trevligt tips syntax som gäller. Syntaxen i ".login" och också hjälpfiler sk manfiler för dessa pro-
om hur man skriver scriptfiler. ".cshrc" måste dock skrivas enligt cshzs gram samt onlinehjälp ~i programmen för

regler. csh syntax för kommandofiler är att läsa news. ~

cshell ganska lik programmeringsspråket C. Det bästa sättet att lära känna USENET,
Normalt används "Bourne shell" i kommer- Med csh är det möjligt att få aktuellt att köra på en unixmaskin som har tillgång
siella UNIX-system. Shell är den kommando- biblioteksnamn utskrivit i promten på samma till USENET news. Det -finns speciella texter
interpretator, skal, som du "partar med" sätt som i PC. Detta är bara möjligt i som distribueras över»USENET regelbundet
när du ger kommando till unixoperativsy- senare versioner av sh om man använder för nya användare. Några av dem har jag
stemet. I PC motsvaras den av COMMAND. ett annat kommando än cd för att byta lämnat över till ABC-bladet för publicering.
COM. "Bourne shell" promtar med "$". Med bibliotek. Nyhetsläsningsprogrammen läser själva
promt menas de tecken som operativsy- En utmärkt och trevlig bok om csh är artiklarna som lagras i en fil per artikel
stemet skriver när det är berett att ta "The UNIX C Shell Field Guide" av Gail vanligen under en bibliotekshirarkin som
emot ett kommando. MSDOS skriver på sam- Anderson och Paul Anderson. Förlag är heter /usr/spool/news.'Programmen som an-
ma sätt t ex "C:>". "cshell" skriver istället Prentice-Hall. Jag köpte boken på Dillons vänds för att läsa news heter readnews,
"96" som promt. På detta sätt kan du i London för 22.60 GBP. Boken rekommen- vnews, rn och vn. readnews och vnews är
enkelt se vilken "shell" du kör. deras Varmt för de s0rn Vill lära sig Csh- de program som följer med newsprogram-

I UNIX använder du namnet csh för att Boken finns också i Sverige. varan och de är också de enklaste program-
beteckna "cshell" och sh för att beteckna men. rn och vn. är bättre och distribueras
"Bourne Shell". _ UNIX l<0mrnUil<a0n separat som fria program. rn är bäst och

csh har en del mycket användarvänliga I unix finns kommandot uucp som står för en fördel med »rn är att man slipper se
funktioner som saknas i sh. På AT är T Unix to Unix CoPy. uucp är ett kopierings- texter flera gånger om de har postats till
har man gjort ett nytt skal som kallas för kommando som kan användas för att kopiera flera nyhetsgrupper.
"korn shell" efter upphovsmannen vilket är filer till eller från en närbelägen maskin. De som vill pröva USENET kan få ett
ett skal från AT óc T” som har cshell-lika Det går till så att kommandot köas upp konto i min maskin och läsa den news
funktioner. Denna version av AT år T:s och när sedan när granmaskinen automatiskt som jag tar in.
skal ännu inte speciellt spridd och jag har rings upp sker själva kopieringen av filen
därför inte haft tillfälle att prova ksh. automatiskt. <l789>

"history" är en av de värdefullaste funk- uucp är grunden för både unix:s brev- Bo Kullmar
tionerna i csh. Den ger en lista på de system och USENET news. Med brevsyste-
kommandon som du har utfört och du kan met (mail) kan man skicka brev till använd-
enkelt exikvera ett gammalt kommando i are på andra unixmaskiner i hela världen.
listan som det var eller med en viss föränd- USENET är en samling UNIX-maskiner som
ring, utbyter nyhetsartiklar, news, med varandra.

Det är alltså ett slags distribuerat konferen-
system. fr
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ProComm Plus
Procomm Plus är bättre än tidigare versio- Dialing Directory Setup
ner av Procomm. Allt är lite tjusigare Flera filer, som vardera kan rymma upp Setupfunktionerna är utökade och mera
gjort, handboken är bättre och onlinehjälp till 200 nummer, kan användas som dialing användarvänliga. Numera har man fört in
finns. Samtidigt tycker jag att det saknas directory. Registreringen av nummer är sättning av färg här. I tidigare version av
en del. användarvänligare än i gamla Procomm. Procomm var färgsättningen en separat funk-

Kermitfunktionerna och V'I'l00 emulering- En kommandoström, script, och olika termi- tion.
en kumde varit bättre. support för svenska nalemuleringar kan kopplas till varje enskilt Procomm Plus frågar alltid om man vill
tecken i Procomm hade varit bättre. Sup- nummer. spara förändringarna ifall man har ändrat
port för split speed saknas, men det burkar något. Default är "yes".
ju vara så i alla amerikanska program. Lika- Hastigheter
så saknas stöd för videotex. Procomm Plus klarar även hastigheterna Hostmode

I många fall kan man nog klara sig 38400, 57600 och 115200 vilket inte tidigare Med Hostmode kan man använda Procomm
med vanliga Procomm, men har man gjort versioner gör. Detta är främst användbart Plus som en minimonitor. Funktionerna för
rätt för sig och betalt för den så får man om man vill överföra filer via en kabel Hostmode är förbättrade. Man kan göra
köpa Procomm Plus för 25 dollar och den till en annan PC. Detta kan t ex användas sitt system öppet eller slutet. Säkerheten
summan tycker jag att programmet väl är om man har en 5 " flex på den ena maski- är bättre, man måste göra en användare
värt. nen och en 3.5" flex på den andra. COM1 priviligerad för att vederbörande skall kun-

- COM8 kan användas. na komma åt DOS. Ett litet program finns
med för att skriva brev med.

Procomm Plus SC;-iptfiler
Da'taSt0rm TeCnn0l0gieS nar giert en ny Med ALT-R kan man automatiskt skapa en Filöverföring
Preeemm- Den ar inte U$er"$UPPerted Sem scriptfil. På detta sätt skapar Procomm + Som i tidigare versioner av Procomm väljer
den gamla Var- Det innebär alltSå- att Pre- automatiskt en scriptfil av det som man man filöverföring med PgUp och PgDn. Nu
eemm Pl'-'S ar ett Vanligt kemmersiellt l<em- kör. Dvs om man vill ha en scriptfil för finns support för några flera överförings-
mUnil<atien5Pregram Sem kan l<ÖPaS- att automatiskt logga in på ABC-Klubben protokoll, bl a Sealink. Man kan också

Har man betalt ter den tidigare Verslenen så väljer man ALT-R och anger ett filnamn definiera tre egna överföringsprotokoll, dvs
aV Preeemm tar man deek ett erbllldande där scripten skall lagras. Sedan gör man program.
att l<ÖPa nYa PlUS Versienen för 25 USD- en vanlig inloggning och gör ALT-R igen Kermitrutinerna verkar dock vara samma
Annars l<0Star Preeemm + 75 USD- när man har fått vad man vill ha. Efter-å~t~~---~ som i den tidigare Procommen. Stöd finns

l USA diStribUeraS fritt en dem0VerSi0n kan man behöva redigera scriptfilen lite inte för stora kermitpaket och kommandona
av Pr0C0mm + Under namnet Preeemm PIUS och ta bort det som man inte vill ha mot en Kermitserverer (ALT-K) är fortfar-
TeSt Drive- Denna får deCl< inte diStribUeraS med. ande ganska begränsade. Kermitrutinerna
Utanför Nerdamerika- Detta nindrar deCl< Det finns i program + flera scriptkom- är också lite buggiga som i tidigare version
inte att den har l<Ommit hit efterS0m den mandon, men de som finns i version 2.4.2 av Procomm.
bl a har distribuerats worldwide över USE- är kompatibla med Procomm pingis script.. '

NET- Fermedligen Vill man inte att deme- filer. Jag kan därför skapa in inloggnings- User Hot Key
versienen kommer till Eurepe eftersem få script för Aßc-klubban med hjälp av Pro- Två "user Hd: Kay" finns, som kan kdppias
nar tydligen betalar ferpremmml 5l<ärPningl comm Plus och sedan skicka in den till till andra program. En liten editor finns

monitorn så att de som kör med 2.4.2 med och är kopplad till ALT-A. En funk-
Vad Skiljer Pr0C0mm 2-4-2 0611 Pr0C0rnm Procomm kan använda den som utgångs- tioner för att läsa textfiler finns ocksâ,
PIUS l-0? punkt. ALT-V.
Handboken mycket mera omfattande -och
välgjord än handboken till Procomm 2.4.2. Definitinn av tangenter File Spec
Den innehåller nU drYgt 300 Sider- Flera ALT-M finns som i tidigare version för Som tidigare kan man göra DIR från PRO-
finesser har tillkemmit i Pregrammet med att definiera text för ALT-0 till ALT-9. COMM på PC:ens filer. Detta sker med
bl e bättre hiälpfukener- Fler överförisß- Nyn ar ALT-Fx där man kan definiera sm kdmmandpr ALT-F. Nyii är an filinfdrma-
Prerekellfinne-Kemmedesermerällise Fi-Pio, shift Fi-F10, CTRL Fi-F10 och ridnan läsas upp biixrsnabbi.
far man nnmera UPP em man trYeker Al-T-Z andra specialtangenter för den emulerade
een den ar UPPdelad l klara grUPPer- terminaltypen. Dessa funktioner definieras

alltså per terminaltyp.
i'lialPfUnl<tiener Dock kan man inte på detta sätta defini-
Om man har Valt en fUnl<ti0n i Preeemm era svenska tecken. Det går inte heller
Plus kan man alltid trYCl<a Pa Al-T“Z een att använda "Translation Table", som funge- <l789>
får då UPP en niälPteXt På en eller flera rar på samma sätt som i tidigare version Bo Kullmar
Sider- av^Procomm. "Translation Table" byter allt-

så enbart ut text som kommer från värd-
Meny datorn.
Procomm Plus kan användas med hjälp av För att Ordna ÅÄÖ i-ätt måste man
en MenY- Man kan Valla Vilken tangent är som tidigare använda 7H eller liknande
Sem Startar menyn- Detta maste tYVärr i program. SEVENHLARC är arkivet som inne-
vara ett skrivbart tecken varför man inte håller 7H ngn finns tillgängligt i monitorn
kan sända just detta tecken till värddatorn. eiiei- kan beställas;-på Ciiske-it, Jag ti-nr att
Alla funktioner i Procomm Plus kan väljas deni det Senare fallet finns med på Kei-mit..
Pa detta Satt i Stallet för med en ALT- disketten.”För att 7H skall fungera måste
tangent Plus en annan tangent- man i "Setup" (ALT-S), "General Options",

sätta "snow removal" on (L).
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CD-skivor för. data skapet med musik-CDn. Av detta kan man tillfredsställande, Meningen ar iu inte att
En av de mest intressanta nyheterna i ganska lätt räkna ut att läshastigheten är man ska kora program direkt från CDn,
smådatorernas tillbehörsflora under de se- 150 kbytes/sekund, i runda drag en fjärde- istallet kopierar man vad man behover till
naste åren är CD-skivan för datalagring, s del av hastigheten hos en hårddisk, men en vanlig hårddisk eller flexskiva_ Cl-ll<D5l<
k CD-ROM. CD, som betyder Compact avsevärt snabbare än diskett. gar inte att kora .på CD-skivan, oeh i
Disk, har ju som bekant blivit en mycket Tyvärr går inte standarden längre än bruksanvisningen varnas man uttryekligen
populär efterföljare till de vanliga LP-ski- till spår- och sektorformatet. Någon stan- fran att forsoka_
vorna för inspelad musik. Eftersom ljudet dard för hur man ska lagra bibliotek och Jag misslyekades först med att få det
lagras digitalt, på samma sätt som en dator filer under exempelvis MS-DOS finns inte. att fungera i en Toshiba portabel maskin,
lagrar sin information, är det en naturlig Inte heller finns det någon standard för Qrsaken var att pateh-programmet letade
tanke att fylla skivan med data istället hur hårdvaran ansluts och programmeras i efter operativsystemets huvudfil under det
för musik. Det är oerhörda mängder infor- datorn. Varje tillverkare gör på sitt eget dolda filnamnet M5DQ5,5y5 eller IBMDQS,
mation som får plats på en enda CD-skiva: sätt. Sammantaget får detta ganska märk- CQM_ Men på Toshibas systemskivor heter
540 megabyte, lika mycket som 1500 disket- liga konsekvenser för användaren. När man filen 'l'DQ5,CQM, Likaså hade jag problem
ter, eller 25 normala hårddiskar. köper en applikation på CD-ROM, t ex att få det att fungera i en maskin .med

PC-SIGS S1<ïVa, fal' man en diskett Pâ kÖPeï- MS-DOS version 3.21. Patch-programmet
Se men inte röra Denna innehåller en drivrutin som endast kande bara till DD5 3,10 oeh 3,20, oeh
ROM står, som de flesta säkert vet, för passar den tillhörande CD-skivans filformat. vägrade att arbeta vidare_ Man kan gissa
Read Only Memory. Och det betyder att Det är således inte, som brukligt i andra att stod for senare D()5_versioner till-
en CD-ROM kan läsas, men inte skrivas. sammanhang, hårdvarutillverkaren som till- kommer efterhand, Men den har typen av
Just den egenskapen' gör att det krävs lite handahåller drivrutinen. Därför måste det problem ar iu, sa att saga, inbyggd i pro-
speciella applikationer för att kunna ut- på disketten finnas flera upplagor av driv- gram som måste pateha annan programkod
nyttja skivan på bästa sätt. Som exempel programmet, för de olika fabrikaten av
kan vi ta ett uppslagsverk. All text i en CD-läsare. Det är Philips, “Sony och Hitachi Om vi kikar runt hörnet,,,
hel encyklopedi får med god marginal plats som är störst idag, men andra fabrikat till- Det nåra slaktskapet mellan CD för musik
på en CD-skiva. Med hjälp av sökprogram kommer efterhand. Om man har mer än ooh för data gör att komblnatlonsspelare
kan man enkelt finna alla artiklar där ett en CD-skiva i sin samling måste man ändra till lågt .pris kan tankas bli vanliga i fram-
visst ord ingår. Initialkostnaden för att CONFIG-filen och resetta maskinen varje tiden, gådana kan bli intressanta for hobby-
producera en CD är hög, men att pressa gång man byter skiva. Tänk om man hade oehhemmabruk, medan det for proffessio_
varje skivexemplar kostar bara i storleks- varit tvungen att utföra motsvarande opera- nell 'användning kanske ar intressantare med
ordningen tio kronor. Därför blir CD-skivan tion i sin stereoanläggning varje gång man små kompakta enheter som kan monteras
som databärare intressant för produkter där ville spela Whitney Houston i stället för in i datorn på samma utrymme som en
stora datamängder ska ut i massupplagor. Vivaldi! halvhöjds flexskivenhet upptar,
på köpet får man fördelarna aV att ïnbY88t Skrivbara CD går många och väntar på,
skydd mot ändring och förfalskning. Använ- Installation i datorn och i viss mån finns de redan i form av
daren behöver inte bry sig om att säkerhets- Att installera en CD-läsare i sin PC kan sk WQRM_enheter_ WDRM betyder "Write
kopiera en CD, eftersom den är i det när- ha sina sidor. Om man har ledigt utrymme Qnee Read Many" oeh det innebär att man
maste helt oförstörbar. (I alla fall om man i datorlådan kan man välja en inbyggnads- endast kan skriva EN gång på varje plats
inte behandlar den extremt illa.) modell i samma storlek som en normal på skivan_ Data som man andrar måste

full- eller halvhöjds hårddisk. Annars får skrivas om på en oanvänd del av skivan,
Gratisprogram från hela världen man välja en fristående låda. I båda fallen oeh den gamla platsen blir då förbrukad,
PC-SIG är en förening i USA som speciali- krävs det att man sätter in ett speciellt Detta gor att skivan så småningom "tar
cerat sig på att distribuera fria program kontroller-kort som CD-läsaren ansluts till. slut" aven om den inte innehåller så mycket
till PC-datorer. Med fria program menas På kortet finns det byglingsmöjligheter för data_ i det nuvarande utförandet ar skivor-
då både riktiga gratisprogram och sådana avbrotts- och DMA-kanaler samt för port- na inte kompatibla med CD_RDM_ Lagrings-
som får kopieras fritt, men som man måste adress. Det gäller att hålla tungan rätt i kapaciteten ar oeksa lägre, vanligen i stor-
betala en slant för att få använda. Mot mun och att känna sin dator väl, så att leksordningen 200 MB, Vanliga hårddiskar
en blygsam avgift,-som ska täcka media- man inte väljer kanaler och adresser som kan, annu sa lange, konkurrera både pris-
och expeditionskostnader, kopierar de ut redan är upptagna. Dels skiljer det lite oeh prestandamåssigt, så WQRM-tekniken
disketter ur sitt c:a tusen disketter stora mellan en PC/XT och en AT när det gäller kommer antagligen att bli forbehållen spe-
programbibliotek. Priset är för närvarande vad som är ledigt i en "tom" dator. Dels eiella behov, Ett exempel skulle kunna vara
6 dollar per diskett, och det är ju inte så kanske man redan har installerat kort som arkivbestandig sakerhetskopiering_ (j[)-ROM,
farligt. Men om man skulle beställa alla på olika sätt tar de tillgängliga resurserna dåremot, har den stora fördelen att man
tusen disketterna, skulle det kosta 36000 i anspråk. inställningarna måste man sen kan volymkopiera (epressa) myeket stora
kronor. Då finns det ett bättre sätt. För komma ihåg vid mjukvaruinstallationen. datamängder till en låg kostnad, Till och
2900 kronor får man en CD-skiva med Det drivprogram som PC-SIG levererar med vid relativt små upplagor blir CD
ALLA PC-SIGs program. Man måste sen är skrivet av Meridian Data Inc., och före- lonsammare an WQRM_

förse sin dator med en CD-läsare för 5 - kommer även tillsammans med CD-skivor innan CD-läsare kommer att kunna slå
10000:--, men summan blir ändå avsevärt från andra leverantörer. Programmet är lite igenom som varje datorågares egendom tror
lägre än diskettpriset. Efter den installa- av en "tvåstegsraket". Installationsprogram- iag att det krays en betydligt hårdare stan-
tionen kan man fritt botanisera i världens met patchar först DOS så att det går att dardisering an vad vi har idag_ Kanske kom-
största programbibliotek för PC, och i lugn använda volymer större än 32 MB. Därefter mer något av de befintliga formaten att
och ro "plocka russinen ur kakan". lägger det in raden "DEVICE=SONY.SYS" utkristallisera sig som Hindustristandard",

I (eller motsvarande för Philips eller Hitachi)
Tveksam Standardisering i CONFIG-filen. Efter reset av PCn går <i0i9\
CD-ROM är standardiserade med avseende det nu att läsa CD-skivan som om den Anders M Qlsson
på spår- och sektorformat. Varje skiva be- vore en vanlig hårddisk. Patchning av DOS

står av 60 minuter. Varje minut består av kan vara en riskabel affär, och volymer
60 sekunder som vardera består av 75 sek- större än 32 MB ger problem tillsammans
torer om 2048 bytes. Indelningen i minuter med vissa program. Om man bara får igång
och sekunder härstammar givetvis från släkt- det, verkar dock PC-SIGs skiva att fungera
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PC-Kermit
En ny version finns nu för PC-Kermiten.
Det är version 2.30. Den finns också patchad
för split speed i Sverige och heter då: "IBM-
PC K ' MS: V2.30 l't d 18 Febermit- sp i -spee
1988".

Nya funktioner I
Flera nya funktioner finns i PC-Kermit. *

Jag kan inte redogöra för alla nya funktio- 1
ner eftersom jag inte körde så mycket på t E I I I
tidigare versioner av PC-Kermiten. PC-
Kermiten utvecklas ständigt, just nu har
man släppt en testversion av PC-Kermit
2.31. Observera att jag inte har tillgång
till 2.31 versionen ännu utan allt gäller
2.30 versionen.

Bland nyheterna ii 2.30 finns scriptfiler.
Scriptfilerna är dock tämligen enkla, men
är användbara för att göra en automatisk
1"1°88nin8_ï ÉÜ 5Y5Tem- Kefmåt Jag överför numera en del PC-program
"Transmit ar ett nytt kommando. Detta Kefm1'ffU1<Ü0n@l'a är mYCl<e'f bra 0Ch STÖ- från DS90 som kommer från USENET och

gor det möjligt att köra sk rå filöverföring del' 5ï0fa Paket, men inte Sliding Wind0WS- då är PC-Kermiten MYCKET snabbare än
till värdatorn i ren ASCII. Text läses från Kör man mot senaste versionen av UNIX- Procomm.
en ASCII fil i PC:en och läggs ut på linjen Kermit som också supportar stora paket Eftersom jag kör med min PC direktan-
medan Kermit väntar på en enkel tecken- kan man hämta filer med paketstoleken gluten till min DS90 gör det inget att PC-
promt, vanligen i form av en linefeed innan 300 bytes. Därvid blir den effektiva över- Kermiten saknar telefonnummerregister. Jag
nästa rad sänds. På detta enkla sätt är föringen hög. ringer ändå ut med UN1X_Ke,-mits dia1k0m_

det möjligt att sända text till t ex MSG Sliding windows innebär att man skickar mando.
utan att behöva ange fördröjningstider per flera paket utan att vänta på ACK för
rad. varje paket. Det är därför det går snabbare. Förbättringar i testversionen av 2.31

PC-Kermit kan emulera en Tektronix 4010 Stora paket är ett annat sätt att öka hastig- Detta är enbart sammanfattning och över-
grafikterminal. Det är en blandning av Tek heten på. Vanligen använder man antingen sättning från text som beskriver PC-Kermits
4010 och 4014 features. Stöd finns för EGA, Sliding windows eller stora paket- PC- testversion 2.31-testli.
CGA, Hercules och Monokort i PC:en. Vad Kermit stödjer enbart stora paket medan BIOS -anrop kan som alternativ användas
jag vet är PC-Kermit det enda fria termai- Pf0C°mm Stödjer enbart Slïdíng Wínd0WS- av Kermit i stället för att Kermit går
nalprogram som innehåller emulering av en direkt mot hå,-dva,-¿m_

åfaflkfefmïnal- vad Saknar Kermit? Attributpaket kan överföra med storlek,
P__C'Kermit innehåller inte "å8°'f fegßïef datum och tid för filer. Få Kermitversioner

Definition av tangenter for telefonnummer och inget dialkommando klarar detta idag, men IBM CMS Kermit
Definition av tangenter kan göras så att for att ringa. Man kan dock göra script- och PDP-11 Kermit gör det. C-Kermit för
ÅAO kan fås att fungera som _vi__vill. En filer som sänder AT (hayes) kommandon bl a UNIX kommer inom kort att att stödja
initieringsfil som sätter upp ÅAO riktigt 'fill ett modem. det
finns med den Kermit som klubben distri- Procomms flärdsamma popuprutor finns
buerar. 7H behöver alltså inte användas. inte utan kommando ges på en kommando- Transaktionslogg har tillkon-:mit

Alla tangenter kan definieras och man rad- Å andra sidan kan man skriva fråge- * Kermit kan köras från en DOS fil
kan aven definieras några funktioner i termi- teeken på kommandoraden och får då hjälp genom pipes och omdirigering av input.
nalprogrammet så att man kopplar dem undan för undan om man vill ändra något
till en tangent. Från början är ALT-X defi- i setup. Setupkommando kan inte sparas * Kermits kommandoavtolkare kan refe-
nierad for att gå tillbaka till Kermits kom- utan vill man det måste man skriva in det rera till variabler som anropas på en
mandorad och ALT-H ger en hjälpmeny iMSKERMIT.INI filen. kommando,-ad_
varifrån man kan utföra en del funktioner, * Emujerjngen av Tekn-Onix 4010 grafik-
Jag har sjalv definierat exit till DOS på Sllltsastser te,-mmai har fö,-bätti-atS_
ALT-F4 så att detta blir kompatibelt med Jag har själv bytt ut Procomm Plus mot * Scrollning av text har förbättrats när
Procomm. PC-Kermit version 2.30. Anledningen till topp och bottenraderna inte rullar.

De sista textsidorna kan man återse med detta är dels att PC-Kermitzen emulerar * Felmeddelanden har förbättrats.
PgUp och PgDn tangenterna. Ett 10-tal en VT102 terminal bättre än Procomm och * Flera SHOW kommandon har till-
sidor sparas och kan på detta sätt återses. att PC-Kermit har bättre kermitfunktioner. kommit.

I
* 8-bitars kommandon tillåts nu med

g några få undantag, 3

* Ett nytt Kermitverb har tillkommit
l som motsvarar DEC VTl0x Hold Screen

key funktionen. Fn är det ej kopplat
till någon tangent. VT102 emulatorn
supportar nu escape sekvensen ESC Ä
1 2 h/l. Detta är en ANSI specifika-
tion.

Förbättringar för VTl02:s 25:e rad
* Filer som öppnas "read-only" ges nu

DOS DENY-NONE.
* Kommandot SPACE kräver inte längre

CHKDSK.COM.
* Ett nytt scriptkommando, WAIT, har

tillkommit.
* Bättre hantering av ev ekning av

XOFF.
* CD är ny en synonym för CWD. Denna

ändring uppskattar jag mycket!
* PUASE verb har tillkommit.
* Ett hjälpkommando har tillkommit.

* Slutligen, MS Kermit 2.31 fungerar
nu bra under MicroSoft Windows.

«<l789> “

Bo Kullmar
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230 ; Ä$; : T$=T$+Ä$ = N1%=N1%+1% = 00T 3000 n;=Rg+1;
0 190 3010 A%=lNT(S0n(n%)+.5) : S=0% = T=0%SQRROOT A» _ H En _IF T$ on E% 83% T EN N 3020 IE A9%>n% A%-n%

250 00T0 1000 3030 IE A%<A8% THEN A%=A8% ELSE A8%=A%

0 297 REM 3010 A1%=A%+1%

298 REM KORRIGERA 3050 Eon 11:01 To A1
1 REM Insänd av Leopold Lundström <26 299 REM 3050 3=5+5%(I%)a10^A%

9> 1987-12-30 15.36.0u (DUME) 300 n9%=EEEK(65011%) = K9%=EEEK(65012z) 3070 A;,A¿_1;

12 RB' ';°°---------------------------- -1% 3080 NEXT Iz
äns ; Program .... s0nnooT 310 IE K9%<0% THEN K9%=PEEK(590%) = n9z 3090 F09 I;=R%_1; TO R%+A1¿

EH . Utgåva 1.1 1986-09-06 =R9%-1% 3100 T=T+T%(I%)§10^A1%
13 EE! 1 av (0) L Lundström <269n> 320 ; cUn(n9%,K9%);' ';cun(n9¶,K9%); 3110 A1¿=A1%_1%

:I :Eu 3 Eör ABC 80 3 330 N1z=N1%-1% = T$=LEET$(T$,N1%) 3120 NEXT 1;
5 En _ Minne 16/32 Kbytes 300 nETUnN 3130 IE S=0% THEN E%=Son(10%*T) ELSE E%=

'9 RE" *------------------------------ 997 HEM lNT<T/S)
17 REM ! Programmet efterliknar den 998 REM "NORMERING" 3100 3g(R¶)=F%
18 REM ! algoritm, som förr användes 999 REM 3997 REM
19 REM ! i skolan för att manuellt 1000 K%=INSTR(1%,T$,'.') : IF K% THEN IF 3998 REM MULT1pLICERA
20 HEM 1 beräkna kvaaratrötter. Kz=1% THEN T$=°0'+T$ = GoTo 1000 EL 3999 REM

21 HEM +------------------------------ SE G0T0 1030 A000 1111:01;

97 REM 1010 IE LEN(T$) AND 1% THEN T$='o'+T$ 0010 Eon I%=2grR% T0 9% STE9 _15

98 REM DIM / INMATNING 1020 Kz=LEN<T$) = GOT0 1060 0020 E%(I%>=s%(l%-n%)*E%+M%
99 REM 1030 IE LEN(LEET$(T$,K%-1%)) AND 1% THEN A030 M1=INT(pg(Ig)/10%)

100 IF PEEK(65053%)<>128% THEN N$=700% T$='0'+T$ ; K%=K%+1% 0000 P%(I%):P%(I%)_10%§M%

ELSE N%=2800% 1000 IE LEN(nIoHT$(T$,K%+1%)) AND 1%=1% 0050 NEXT 1%

110 N2%=N%/2% = DTM P%(N%),S%(N2%),T%(N THEN T$=T$+'o- A060 Eæ(T%)=M%
%>,T$=N%,U$=N2%+1%,A$=1%,S$=1%,S$(1 1050 T$=LEET$(T$,K%-1%)+nloHT$(T$,K%+1%) 0997 REM

%>=3%,A$=5% 1060 H1%=TNT<K%/2%>+1% = K2%=TNT(LEN(T$) uggs HEM SUBTRAHERA
120 n%=1% = A8z=1% = Sz=78% : A$=-1 : S /2%) = K3%=LEN<T$> 4999 HEM

.

$='J' : S$(0)='Ja' = S$(1>='Nej' 1070 Eon l%=1% To K3% = T%(l%>=vAL(MlD$( 5000 31:01
130 ; INP(u%);cHn$(12%); A T$»I%»1%)> = NEXT 1% 5010 Eon I%=2%*n% To nz-1% STEE -1%
100 ; TAE(EEEK(590%)/2%-10%) <<< BERAKN 1080 Eon I%=1% To K3% = TE T%(l%>=0% AND 5020 TE E%(I%>>T%(T%) THEN T%(I%)=T%<I%>

ING AV KVADRATHOT >>> = 1 T%(I%+1%)=0% THEN A9%=A9%+1% = NEXT +10% = T%(l%-1%>=T%(l%-1%)-1%
150 ; -Try0k på < mellanslag > 000 ber 1% 5030 T%<l%)=T%<I%)-E%(I%) = IE T%(l%><>0

äknïnåe aVbPYtS' 1090 ; : ; 'Roten='; % B%:_1%

160 3 'För att avsluta programmet ge "t 1100 0NERn0RG0T0 0 5000 NEXT 1%

91" S' 1997 REM 5050 IE n%>1% IE T%(n%-1%)<o% on T%(n%-2

170 3 * ONERRORGOTO 170 i T$=" 1998 HEM FÖRSTA FÅKTOH %)<0% Gosun 8oo0 = E%=E%-1% = s%(n%

'80 1 'G9 ett 991 '¥. 1999 HEM )=F% = GoTo A000
190 GET Ä$ = E%=Asc(Ä$) 2000 E%=lNT(s0n(T%(1%)*10%+T%(2%))> : sz 5997 REM

200 IE E%=13% OR (E% AND 95%>=83% THEN (1%)=E% : GoTo uooo 5990 REM ADDERA

GOTO 2"° 2997 REM 5999 nEN
210 IF E%=8% AND N1%$0% THEN GOSUB 300 2993 REM FAKTQR 6000 M%=F%

Hårddisk-kassett
På Datormässan i Sollentuna visade Tranfor Data AB en stor
nyhet till XT, AT 386-datorer. Det är en hårddisk-kassett, dvs en
hårddisk monterad i en kassett med handtag som är lätt i- och
uttagbar i datorns frontpanel. Kassetten har standardmått och kan
därför även monteras i äldre Tranfor-datorer.

Hårddisken i kassetten är på 20 Mbyte och mycket stöttålig.
kassetten levereras i en praktisk väska för transport och lagring.

Användningsområdena är många. Först och främst är kassetten
lämplig som ett billigt och mycket praktiskt back-up-system för
den fast hårddisken.

För alla som har behov av stor datasäkerhet, t ex försvaret,
är detta en synnerlig bra lösning. Kassetten kan lätt tas ur och
låsas in i ett kassaskåp. I sådana sammanhang kan det vara
lämpligt att ej ha någon fast hårddisk utan endast en eller två
kassetter. Då riskerar man ej att av misstag lägga data på den
fasta disken.

Det finns fler användningsområden. Projektarbete, t ex CAD,
där man kan lägga stora projekt på olika hårddisk-kassetter. Revi-
sorer kan skilja stora klienter och lägga dempå olika kassetter.
Lärare bär med sig sin egen kassett till och från lektionen.

Programförändringar och systemhjälp kan göras centralt och
många resor kan undvikas. Exempelvis ett företag med filialer
runt om i landet. Vid problem eller programförändringar behöver
ej företagets dataspecialist åka runt och besöka filialerna. Kassett-
erna görs i ordning centralt och postats i sin praktiska väska till
filialerna.

Priser exkl moms
Priser i samband med nyleverans av Tranfor AT-datorer:
Komplett inbyggd
hårddisk-kassett: 6 520:-
Extra kassetter 5 470:-
Inbyggd kasett-ram
exkl hårddisk 2 000:-

För ytterligare information kontakta Tranfor Data AB, Box 277,
191 23 Sollentuna, 08-96 01 80.
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Säljes Säljes

Dator ABC800M, bildskärm ABC815, HR- ABC80 med ny kåpa
kort 16 kB, diverse orginal ABC-program- 80 tkn och numeriskt tangentbord
vara. Bandstation, äldre modell

ABC830 diskdrive
Pris: 2.750:- ABC890 expansionsenhet med tillbehörskort

e SuperSmartl\id
Expansionskort 60 kB till ABC800 Skivor och band med nytto- och nöjesprogram1 Litteratu- och dokumentation
Pris: 475:-

Till hogstbjudande
Matrisskrivare Epson FX-80, interface seriellt
och paralellt. <7113>

Rolf Hertler

I I I I I I Fujursi SP-320 (=Aßcs7u), skönskrivere med šåjjg''''''''''''''''''-ww'''''''''''''-
bästa prestanda och i yttersta kvalitet.
Interface seriellt och paralellt. Snabb och Aßçggg dator
eífektiv, oanvänd och packad i orginalkartong. ABC77 tangemboj-¿
Kostade för ett år seda cza l3.000:- A5Cg32 djskd,-jve

ABC80 expansinslåda
P F15* 5-300* ABC812 färgskärm

Epson FX-80 printer
<7453>

D38 Karlsson Pris: l3.000:-................................................................................................_... Fräsaregatan 12

Köpes säijes 582 66 Linköping <ssoi>
013115 50 56 Björn Hedin

Traktormatare ABC806 'j_'_''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''“ Orrstigen 5 A
Arkmerere Aßcsaz Salies 752 sz uppsala
till Fujitsuzs skönskrivare SP-320 (=ABC87¿i) ABC77 018-32 08 314

Epsonskrjvafe RX-80 ------------------------------------------------_
<7li53> Komplett med ORD800 och en del spelpro- Exïfa fa“8e"lïb°"d ABCZZ °Ch 123 kB minne Säljes
Dag Karlsson - gram mm Allt i gott skick ABC332 flexsklfæenhet
Fräsaregatan 12 ABC890 ex_panSi0nSlåda ABC80 med 32 kB minne
582 66 Linköping Pris: 5.000:- Ofdl_3eha“dl1n8$Pf°8fam ABC830 flexskive-enhet
013-15 50 56 Re815t°fPf°8fam ABC890 epansionsenhet
------------------------------------------------- <6535> ABC82l bandstation
Säljes Mats Bende Pris* 4-290:-

Bladvägen 21 <7279>
Aßcsoz rned rengenrberd 55 sui ai Skövde Trygve Grahn Daniel Johansson
Fjoppy 24160 kg 0500_30q, 56 Högbygatan 50 Oil-91-191 33 (kvällstid)
Expansionsenhet ------------------------------------------------- 590 6Û l-iU"8bY -----------------------------------------------'-
Skrivare Microline 82A Säljes 913-552 53 Billigt till fÖfSäliif\g
Kassengpelare 011-24 04 47 (8) Tangentbord ABC77
SmartAid-kort 800 Proffsigt registerprogram till ABC800-serien ------------------------------------------------- Hölje för ABC806 (ny)

den mc. ßiixrsnebb ISAM, max io sökfäir Sälies Höije för Aßcsiz svar: (ny)
<220> persorteringsordningar. Statistik, etikettrutin, ViCf0l' PC med 21 M5 MEGÅCÅRÛ» l"lÖgUPPlÖSnigSl<0fT för ÅBC3Û0
Jan Erik Berglinn rapportgenerator. Kan integreras med ord- 2 Sf diSl<l'iVar Om 360 RB/St BAtteriklocka med autostart etc för ABC800
0171-202 80 behandling. Utförlig bruksanvisning medföljer. EGA-kort 2055-minneskort 8k-RAM

fäl'gSl<äI'm Serie-interface för RX-80
Pris: 725:- 640 RB primär-minne Strömsförsörjning med HF-modul för ABC80

printer Bandspelare för ABC80
<59l+3> mus
Christer Lyrholm Pf°8l'amVafa 5 USÖC

0295-#31 67 Helt komplett, 12 mån, privat och litet 040-29 15 55 (8.00-16.30)
använd i totalt nyskick. Säljes tyvärr pga -------------------------------------------------
ändrade arbetsförhållande. Säljes

Portföljdatorn Epson PX8 med bl a ord-
PfiS= 23-500* behandlingsprogramAB( ;-'S d <6659> Pris: 1.800:-y Bertil Lindahl
040-41 03 75 (Säkr 6 17.00) Trygve Grahn
------------------------------------------------- 1-lögbygatan 50

1 Sälies 590 eo Ljungby
013-652 63

lntresserade inbiudes ;~.:s:@nd 80 ss-fsf»f._f:_r_»_______________________________

t_j|| mitt "stall" Mardal- ':f:“::::::"A.e-.....i... ..1 8 8
Facit DTC2 (som ABC806)

Allt i fint skick Far ska;-mAngelholm tisdagen
den 27 September

 

1988 kl 19_00 9?ï9_~:§f__ïà____________________________________ .Facit DTC2
Säljes Som ovan med med 10 MB hårddisk

Ring 0431-271 29 så får du 5'§§;?.$1š?.ï'šf¿Z¿E<.í5§.%šE.sfnínisï *'" *°'“* '”°°°°*'
--  - H 0 Komprimerar IC-ko , ger korsreferenser <2__543>

vag ing. Om_du haronskemal om ¿.¿¿¿¿¿.r¿¿t..m

samaknin sa skall a forsokafonnedla -------------------------------------------------g il g SKYDD 800 v 2.2 Säljes
2 orginaldisketter (640 kB) + manual r

' Kopieringsskyddar program GRUNDMATTE Del 1 0 2

Grundmatte är ett bra pedagogiskt program
l _ Pris: 5oo=- riii Aßcso, där men över der fyre räkne-

sätter Programmet ligger på orginaldiskett

Sikström Pris: l00:-

och âšuSundsvall <5523>
060-52 60 20 Hugo Wikström

ššïíëš'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''" ï§I°ššä%°2..íï..d
R 061 i-we .'75 .ie 15.30)

Beg Microline 80 med serie- och ________________________________________________..
parallellinterface

> Pris: i.ooo=-

C Åndufßn
os-712 39 es
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I $ÅML|NG$NUMMER PRISLISTA OLIKA DATAFORMAT .K .E .D .Q .8
Siffran under priset avser antal kassetter/disketter som ingår

Samlingsnummer 1980-81 inklusive diskett/kassett nr 1-2 SN1. (kod)

Samlingsnummer 1980-81, endast tidningar SN1
Samlingsnummer 1982 inklusive diskett/kassett nr 3-8 SN2. (kod)

Samlingsnummer 1982, endast tidningar SN2
Samlingsnummer 1983 inklusive diskett/kassett nr 9-11 SN3. (kod)

Samlingsnummer 1983, endast tidningar SN3

125:- 215:- 185:- 160:- 180:-
25o__ 4 2 1 1

150:- 420:- 330:- 220:- 205:-
5o__ 6 12 6 2 1

1

125:- 260:- 215:- 160:- 180:-

i- - - _ un

5o__ 3 6 3 1 1

Samlingsnummer 1984 inklusive diskett/kassett nr 12-13 SN4. (kod) 125: 215: 185: 160: 180:
70 2 4 2 1 1Samlingsnummer 1984, endast tidningar SN4

1Samlingsnummer 1985 inklusive diskett/kassett nr 14-17 SN5. (kod) 140:- 320:- 260: 175: 195:
70 4 6 4 1 1Samlingsnummer 1985, endast tidningar SN5

Samlingsnummer 1986, inklusive diskett/kassett nr 18-21 SN6. (kod) 160:- 340:- 280:- 195:- 215:-
Samlingsnummer 1986, endast tidningar SN6 70:- 4 8 4 1 1

Samlingsnummer 1980-86 med diskett/kassett nr 1-21 SN1-6. (kod) 800:- 1745:- 1430:- 1045:- 1130:-
21 42 21 7 6

Det går att beställa enbart flexskivor för samlingsnummer om Du varit medlem det âret. Se prise n

Priser programdisketter och -kassetter
ABC-DOS 7 ~ Prio oomko bouäiiniog Pronomofoonopfio
K=Kassett .................................................................................................. ._ 30:- *
E=Enkel Density 40 spår (priset avser två skivor per kassettnummer)
D=Dubbel Density 40 spår ............................................................ _.

0.=0.uad Density 80 spår .............................................................. ._

8=8" Stor floppy 26/256 sekt. ....................................................... _.

MS-DOS
M=lVlS-D08 360K ....................................................................... _.

* Till prenumeranter på disketter sändes ej kassett.

edan. H

......... _. 55:- 45:-

......... _. 40:- 30:-

I priset ingår kopiering, liblista och porto, den kommer direkt till Din brevlåda. Vi använder endast kvalitetsdisketter.
Så här går det till:
Sätt in beloppet för den första disketten på POSTGIRONR 62 93 00-5 och ange "för diskett from nummer...", så får Du
i fortsättningen en diskett vid varje utgivning. lllllax 4 st per år.) Kommande disketter betalas i efterskott.

ABC-klubben: Vídängsvägen 1, 161 33 BROMMA ' Kansliet: tel vard 10-1 1, 08-19 44 80


