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Ett C markerar CP/M program.
Ett P betyder att Premiumgrafik krävs.
Ett M markerar MS-DOS program.

KLUBBENS TELEFONNUMMER
Medlemsärenden: Urban Nielsen 08-96 06 41
Tidningen: Daniel Sundkvist 0243-500 95
Mjukvara och kommunikation: Carl Sundbom 08-702 11 73
KOM-systemet Chaos (300/1200/2400 och 1200/75 bps): Carl Sundbom 08-702 11 74
KLUBBENS ADRESSER
Klubb- och PD- program: Per-Didrik Orling, St. Björnens Gata 132, 136 64 HANINGE
Kassettbibliotek: Carl Sundbom, Bondegatan IB, 116 23 STOCKHOLM
Äldre tidningsnummer: Samuel Sundkvist-, Alderbäcksvägen 2, 781 99 IDKERBERGET
KLUBBAVGIFTER

Klubbprogram/Public Domain program: 10 Kr per diskett (inkl. diskett)
Kassett biblioteket: 10 Kr per kassett
Äldre nummer av Mikrobiten: 15 Kr per nummer
Beställningar sker genom att sätta in pengar på klubbens postgiro 94 53 52-3 och skicka ett
brevmed en beställning av deprogram, disketter, kassetter eller tidningar som önskas, till
respektive administratörs adress (seovan). Ange, om möjligt, program- eller diskett-kod enligt
listan i nummer 2/91 av tidningen. Lånetiden för kassetter är en vecka. Glöm inte att bifoga
ett frankerat och självadresserat kuvert med beställningen!
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KLUBBENS PROGRAMBIBLIOTEK, PRISER M. M,
Den gamla ordningen
beträffande ersättning
till dem som bidrar
m ed insända program,
vilken inte fungerat
sedan vår förre ordf.
Nils Bildsten lämnade
oss, har upphört. I
stället utgår lämplig
present till dem som
sänder in program.

Microbee-program på kassett (endast ut
låning)
Carl Sundbom
Bondegatan IB
116 23 STOCKHOLM

Microbee- och CP/M-program
Per-Didrik Orling
SL Björnens Gata 132
136 64 HANINGE

M S/D O S Public Domain- och Share
Ware-program

Present har sänts till dem som bidragit med program
fram tom. 901231. De har fått en diskett med Public
Domain och Sharewareprogram för MicroBee och en
för PC-maskiner. Vi har ju inga säkra uppgifter om
vilka maskiner medlemmarna disponerar idag, men
på det här viset bör de ju kunna använda åtminstone
den ena disketten.

Samuel Sundkvist
Alderbäcksvägen 2
781 99 IDKERBERGET

Betalningsrutiner
Tyvärr har det visat sig, att det finns individer som
försöker utnyttja en svaghet i det system vi hittlls haft
för betalning av program som förmedlats av klubben.
Programmen har hittills betalats till klubbens post
girokonto 94 53 52-3, vilket administreras av kassören,
Urban Nielsen. Detta gäller även tills vidare. Pro
blemen består i att Urban är en strängt upptagen
affärsman, som man inte kan få fatt i när som helst.
För att beställarna inte ska behöva vänta längre än
nödvändigt har vi därför varit "snälla" och skickat
programmen utan att först kontrollera om de är
betalda. En del beställare har "glömt” att göra rätt för
sig. Vi arbetar på en bättre lösning av den här servi
cen, som eliminerar behovet av telefon- eller brevkon
takt med kassören före leverans av program, vilket ju
också innebär en kostnad för klubben. Besked kom
mer att ges i tidningen så snart det är klart. Till dess
försöker vi få det gamla sättet att fungera. De, som
vet med sig att de glömt betala, är välkomna med
pengar på Pg. 94 53 52-3. Ange då också att Du
redan erhållit programmen, så att det inte uppfattas
som en ny beställning.

Mot bakgrund av ovanstående justeras priset på alla
program klubben tillhandahåller till Kronor 10:(TIO) per program inkl. erforderliga disketter eller
kassetter, oavsett program- eller maskintyp. Det bör
poängteras att detta är en symbolisk avgift. Den skall
dock täcka materialkostnad och porto. De som jobbar
med kopiering och distribution av programmen gör
detta rent ideellt, utan ersättning! Vi packar in så
mycket det går på kassetten/disketten. Ryms inte
beställningen fortsätter vi på en andra. Tillgängliga
media är: Kassett (endast program som inte kräver
diskett), 5,25"-diskett för Microbee, 5,25"-diskett för
MS/DOS (360 kb) och 3,5"-diskett för MS/DOS (720
kB).

Programbeställning
Glöm inte uppge vilken mediatyp Du önskar då Du
beställer program! Endast i undantagsfall kan beställnig tas emot per telefon, men i ett nödläge
försöker vi naturligtvis hjälpa till.
Tills vidare beställs programmen från följande adres
ser:

Daniel Sundkvist

PRISTÄVLING I PROGRAMMERING
Som slutkläm p å 1991
utlyser vi en pristävling
/ BASIC-programmering. Här kan
alla delta, eftersom
bidragen kom m er att
bedömas iförhållande
till möjligheterna hos
den maskin de skall
köras på. Därför om 
fattar tävlingen tre
klasser.

Tävlingsklasser
A . Microworld BASIC, körbart på alla Microbeemaskiner.
Dessa program måste gå att köra på 32: or, kan alltså
inte innehålla diskaccesser eller diskfilhantering, men
får väl läsa/skriva data från/till kassett.
B. CP/M-BASIC körbart på 128/Premium/256,
MW-diskBASIC/MS-BASIC/ZBASIC.
Dessa program måste använda standardgrafik och
alltså kunna gå att köras på MB128.

C. MS/DOS BASIC körbart på PC-maskiner,

3

BASICA/GWBASIC/ZBASIC/QUICKBASIC.
Dessa program måste vara skrivna så att de kan köras
på maskin med CGA- eller Hercules-grafik, men får
gärna utnyttja bättre grafik om sådan finns i maski
nen. Programmet måste i så fall självt känna av vilket
grafikkort som finns, och rätta och packa sig därefter,
eller så skall det kunna anpassas till olika maskiner
via ett medföljande installationsprogram. Program
som körs helt i textmode fungerar naturligtvis på alla
maskiner.

4 . Tävlingsjuryn utgörs av klubbens styrelse. Dess

utslag är utan appell. Juryn har rätt att inhämta
expertutlåtande från medlem, som inte själv deltar i
tävlingen.
5 . Deltagare godkänner genom sitt deltagande i

tävlingen att tävlingsbidrag blir klubbens egendom, får
publiceras i Mikrobiten och mot vederbörlig avgift
distribueras till klubbens medlemmar, oavsett om
deltagaren vinner pris eller inte.

Regler
1. Programmet skall dokumenteras utförligt, antingen
i form av REM-satser i BASIC-koden eller i fristå
ende dokumentationsfil i textformat. Kvaliteten
påsåväl dokumentationen som programmets funktion
kommer att bedömas, så slösa med kommentarerna!
En beskrivning av vad programmet uträttar måste
ingå.

6. Bidrag skall vara juryn tillhanda senast 1992-08-31
under adress:
Mikrobiten Tävling
c/o Daniel Sundkvist
Alderbäcksvägen 2
781 99 IDKERBERGET
7 . Jurymedlemmar eller deras familjemedlemmar får

2 . Om programmet skrivs i kompilerande BASIC,
skall såväl det kompilerade programmet som källkod
i ASClI-format samt ev. BRUN-fil medfölja.

inte delta i tävlingen.
8. Varje deltagare får delta med endast ETT bidrag,
men programmet FÅR delas upp i delprogram, som
inte behöver finnas i intemminnet samtidigt. Delpro
grammen måste då automatiskt läsas in av varandra
eller av huvudprogrammet.

3 . Maskinspråk får inbäddas i BASIC-koden om
utförliga kommentarer i detalj anger vad maskinspråksrutinen utför.

9. Prissumman, 1.800 kronor, fördelas enligt följande:

A. Microbee-program

B. CP/M-program

C. MS/DOS-program

l:a pris 300:2:a pris 200:3:e pris 100:-

l:a pris 300:2:a pris 200:3:e pris 100:-

l:a pris 300:2:a pris 200:3:e pris 100:-

Om juryn så finner lämpligt, kan extra priser utdelas.
M.V.H.
Styrelsen

MUSIKPROGRAM FÖR PC
en hel studio av riktigt bra slag.

K om positionsoch
notskrivningsprogram
fö r datorer börjar nu
bli rätt intressanta för
allt fler musiker, inte
m in st genom
att
priserna p å PC-datorer
har sjunkit. Utveck
lingen går fort inom
datorvärlden, och nya
program dyker ständigt
upp.

SW är alltså ett lågprisalternativ i branschen, och jag
har importerat mitt ex. från England. Strax efter
årsskiftet fick jag emellertid veta, att programmet
fr.o.m. i år har en svensk leverantör, HPS i Järfälla.
SW levereras med en bra, lätthanterlig handbok samt
disketter i båda formaten. Handbokens betydelse för
användaren då det gäller att komma in i och lära sig
ett nytt program är avgörande. I det här fallet ger jag
boken högt betyg. Den är på engelska, men språket
är enkelt och lättbegripligt. Efter en lättsam introduk
tion i form av ett praktiskt övningsexempel, där man
får tillfälle att prova de viktigaste funktionerna, ges
klara och överskådliga anvisningar, som man lätt
hittar via ett bra sakregister. Introduktionen finns nu
i särtryck på svenska. Formatet är också bra, 100
stadigt ihophäftade A5-sidor.

I musikkretsar har väl Atari varit det stora datormär
ket, när det gällt musik, men jag vill presentera två
musikprogram för IBM PC och kompatibler, som jag
har använt sedan en tid och som båda ligger pris
mässigt mycket bra till. De två heter SongWright
Version 5 (skrivet SW) och KEENOTE 1.206 (K16).
Det förstnämnda är ett notskrivningsprogram, det
andra en sequenser. Båda programmen fungerar
tillsammans med MIDI-utrustning, och kan då bilda

Komponering
Vid start av programmet möter man först en huvud
meny, där man väljer vilken del av programmet man
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vill arbeta med. Valen görs genomgående med
F-tangentema i alla menyerna. Där fastlägger man
också sitt eget datorsystems utseende, typ av grafik,
skrivare etc. samt i vilket bibliotek man vill spara sina
filer. Väljer man Compose, hamnar man i program
met för not-skrivning och möter först en skärm, där
man anger styckets namn, tonart, takt, kompositör,
m.m. SW visar bara två notplan i taget, men de är två
skärmbredder långa. Det innebär, att när man närmar
sig kanten, ritas skärmen om, och man ser det senast
inskrivna till vänster på den fortsatta raden. De två
raderna kan med ett tangenttryck komprimeras så, att
de syns på samma skärm, och man kan, om man så
vill, skriva och redigera även i det formatet, fast det
kan se litet trångt ut.

efter behag. Programmet läser också repriser m.m.
Den som har MIDI-utrustning kan naturligtvis an
vända den för att höra alla stämmor i partituret
samtidigt. MIDI-teknik nyttjas också i Record-modulen, där man direkt kan spela in musik, antingen från
datorn eller från ett keyboard och sedan notera den
för utskrift.
Utskriften styrs via flera menyer, där man specificerar
hur sidan skall se ut: titlar, paginering, marginaler,
indrag etc. Också delar av ett stycke kan skrivas ut
t.ex. för att kontrollera, hur resultatet blir. Man
bestämmer själv, hur många system man vill ha per
sida, men blir det för många, kan text som ligger
mellan raderna komma i kläm.

Inskrivningen av noter och tecken sker med en
särskild teknik, som är lätt att lära. Varje notplan kan
innehålla två stämmor (Voice 1 och 2), och man
väljer en av dem med F l resp. F2. Då uppenbarar sig
en pilspets, som kan förflyttas under det notplan man
arbetar med. Tecknet man skriver in hamnar ovanför
denna markör, som sedan förflyttar sig åt höger för
nästa tecken. Not väljer man med notnamn (A-G),
varvid vårt H motsvaras av B enl. engelsk tradition.
Efter namnet anges ev. förtecken och värde, varefter
noten placeras rätt med mellanslag eller höger
piltangent. Noter av samma värde kan matas in efter
namnangivelse följd av bara högerpil. Detta går
mycket snabbt, när man blivit van. Man behöver inte
leta efter rätt plats, noten hamnar där den skall av sig
själv. Markören flyttas sedan automatiskt åt höger i
proportion till det notvärde man angivit, och vid
taktens slut kommer strecket på plats av sig självt.
Programmet håller reda på takt- och tonart och
varnar, om man frångår dessa. Bådadera kan dock
bytas fritt inne i musiken. Försöker man mata in mer
än vad som ryms i en takt, möts man av en föro
lämpande signal. Takternas längd kan varieras från
normalstorlek i två steg åt vardera hållet, antingen för
en hel rad eller i början av en takt. Notvärden anges
med siffror (1 för hel, 2 för halv o.s.v.), och för
punkterade noter lägger man till 1 (punkterad fjärde
del motsvaras av 5). Pauser anges på samma sätt. Vill
man av någon anledning frångå den automatiska
placeringen, kan man göra det med hjälp av < + >
eller < - > efter egen önskan i steg, som motsvarar de
olika notvärdena. Ackord byggs upp med ett plus
tecken efter notvärdet, och bindning med ett under
streck. Skrivandet underlättas i hög grad därigenom,
att hjälpmenyema alltid finns i över- och underkant
av skärmen i kortfattad form. Man behöver med
andra ord i SW aldrig lämna notbilden, en klar fördel.

Jag kör programmet med ett MIDI-interface, MIDIATOR, en liten låda, modell större tändsticksask,
som med vanliga kablar ansluts till datoms serieport
och en synt. Systemet fungerar mycket bra, och man
behöver inte utnyttja en kortplats i datom. MIDIATOR kan ju då också anslutas till portabla datorer
och flyttas mellan olika system, en stor fördel.

Slutord
KI6 är en prisbillig sequenser med 16 kanaler, som
passar bra till den övriga utrustningen. Programmet
är verkligen lätthanterligt och ger musikern en
komplett utrustning till ett mycket rimligt pris. Pro
grammet arbetar som en bandspelare med 16 kanaler,
fast bandet kan användas hur många gånger som
helst, så att säga. Musik kan spelas in med en inbyggd
metronom som stöd, på ett spår i taget, från ett key
board. Filerna som skapas kan kopieras, editeras och
adderas på en mängd olika sätt. Man kan också gå in
på detaljer och ändra varaktighet och tonhöjd på
enstaka toner.Inspelning och uppspelning verkställs
med en enda tangenttryckning. Filerna som skapas
med KEENOTE 16 kan föras över till SW, redigeras
och skrivas ut efter behov.
Systemkrav är PC/X T/A T/PS2 eller kompatibel med
min. 512 K, DOS 2.1 eller senare, minst en diskettsta
tion. VGA, EGA, CGA och Herculesgrafik fungerar.
För utskrift kan matris- eller laserskrivare och Canon
Bubble Jet användas. Typ av MIDI interface är
valfritt. Kostnaden är c:a 1.500 kronor per program
inkl. moms. Paketpris med sequenser KEENOTE 16,
MIDLATOR inkl. kablar och SongWright V brukar
erbjudas. Leverantör är HPS, Box 6025,175 06 JÄR
FÄLLA, Tel. 08-643 91 21.
Lars-Einar Abrahamsson
Kövra 3194
840 44 O VIKEN

In/ut
Kopiering och flyttning av delar av musiken kan göras
både i komponeringsmodulen och i en speciell editeringsmodul. I den senare ser man samtidigt åtta
notplan, men notbilden är då rätt plottrig. För att
lyssna på och kontrollera det man skrivit in finns dels
Play att tillgå när som helst under inskrivningen, men
bättre är en modul, som kallas Perform.Där kan man
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IBM-SPALTEN
720 KB DRIVE PÅ GAMMAL XT
hela Mikrobiten skall vara ett forum för. Jag skullesjälv ha behövt veta detta för några veckor sedan, då
jag försökte installera DOS v. 5.00 på min lilla
Bondwell 8. Allt fungerade utom just formateringen.
Och det enda DEN datorn har, är en enda 35"-station! Så jag fick lov att använda det gamla formateringsprogrammet, som tillhör DOS 2.11. Det går på
det sättet också, så långt jag hittills sett. Sedan är det
en an n a n sak att DOS 5.00 inte ger så mycket på en
8088-dator med bara 512 KB minne. Det tar bara
större plats.

Jag vill redovisa en
erfarenhet, som jag
gjort vid ombyggnad av
min dator. Kanske kan
det hjälpa någon
arman.
Jag har en Bondwell XT med dubbla 525’ diskettsta
tioner och en hårddisk på 32 MB. Då en av diskettstationema lade av, ville jag gärna ersätta den
med en 3 5 ”, så att jag kunde använda bägge forma
ten, vilket kan vara praktiskt.

De switchar som används i kommandot ovan kan
förklaras så här:

Jag hittade en NEC-floppy till mycket bra pris, som
väl emballerad kom med posten. Att placera den i det
tomma utrymmet var en smula knepigt. Det var svårt
att få rum med fingrarna och hitta anslutningar för
ström och data, men till slut var det klart.

/D:01 betyder drive nr 1, dvs. B-driven.
(A =00)/C betyder att driven kan tala om om luckan
är öppen.

Jag ”anmälde” den nya familjemedlemmen med ett
DEVICE-kommando i CONFIG.SYS, och lysdioden
tändes snällt då jag gav kommandot B:. Likaså läste
datorn information från disketten utan problem.

/F:02 betyder formfaktor 2, dvs. 720 KB diskettsta
tion.
0=160/180 eller 320/360 KB diskettstation
1 = 1.2 MB diskettstaton
2=720 KB diskettstation
5 = Hårddisk
6 = Bandstation
7=1.44 MB diskettdrive
8 = Optisk diskstation
9=2,88 MB diskstation (endast DOS 5)

Det var först då jag ville formatera en ny 35"-diskett,
som det inte stämde längre. Disketten formaterades
bara till 40 spår, inte till 80, som den borde. Datorn
antog fortfarande, att det var en 360 KB-station.

/H:02 står för antalet huvuden, ett för varje sida på
disketten

Efter en del sökande i böcker fann jag lösningen. Jag
ersatte DEVICE med DRIVPARM, som finns i DOS
åtminstone f.o.m. ver. 3.20.

/S:09 står för antalet sektorer per spår, i detta fall 9
spår

DRIVPARM =/D:01 /C /F:02 /H:02 /S:09 /T:80
skrevs in i CONFIG.SYS, och nu fungerar allt till
belåtenhet.
Lars-Einar Abrahamsson

/T:80 står för antal spår.
Daniel Sundkvist
Kommandot finns beskrivet i DOS-manualen på sidan
455 (MS-DOS 5.0, eng. ver.) och på sidan 251 (MSDOS 3.2).
red.

Kommentar
Härligt! Det är just sådana här tips och råd, an- ■
vändare emellan, som IBM-spalten, och för den delen

HJÄLP!
Vem kan sälja ett huvudkort till en CPA 80 skrivare med parallellinterface?
Mitt har gått sönder.
Lars-Einar Abrahamsson
Kövra 3194
840 44 OVIKEN
Tel. 0643-401 31
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