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Inleiding
Zo was het op zaterdag 17 oktober
2020 alweer de vierde online
clubmeeting van dit akelige corona
jaar. Deze keer was afgesproken om
de klok van 10:00 uur strak aan te
houden. Dit omdat het de vorige
keren telkens al ruim voor de
starttijd begon, hierdoor misten
diverse deelnemers het eerste deel
van de bijeenkomst. Voorzitter Ron
van Schaik begon de meeting met de mededeling dat er dit jaar helaas geen fysieke
clubdagen meer plaats kunnen vinden. In september was onze mooie club 39 jaar “jong”
geworden en hopelijk kunnen we het 40-jarig jubileum op een “normale” wijze in oktober
2021 met elkaar vieren! Verder had hij wat leuke allerlaatste nieuwtjes, deze zijn onder
ander te vinden in ons Info Bulletin magazine en op Facebook. Er waren doorlopend zo rond
de 30 deelnemers online in wisselende bezetting, deze konden zien dat Robert Sprokholt
ondertussen bezig was om een toetsenbord in te bouwen in een PET.
Als eerste gaf Antony Mo een presentatie over WHDload en IGame op de Amiga. Hier was
veel belangstelling voor en er werden na de leuke presentatie diverse vragen gesteld. De
presentatie komt binnenkort ook op onze website te staan, dit melden we te zijner tijd ook
nog wel via Facebook. Er ontstond een discussie over de nieuwe Amiga 500, duidelijk werd
dat er nog veel onduidelijk is...... Wordt het een mini of een versie op ware grootte? Worden
er een aantal games standaard “ingebouwd”? Gaat hij eruit zien als een originele Amige 500
machine of krijgt hij een compleet ander uiterlijk. We blijven het volgen, voor wat meer info:
https://be.hardware.info/nieuws/73586/retro-games-wil-amiga-500-opnieuw-uitbrengen
Erwin van Betten gaf een uitgebreide
presentatie over 3D printen. Als voorbeeld
werd er een plastic kapje voor de
Commodore 64SX ontworpen, de
liefhebbers van deze machine onderkennen
vast wel dat deze vaak zoek of stuk zijn.
Erwin gebruikt daar het programma
FreeCAD voor en het is erg leuk om te zien hoe je daarin allerlei onderdelen kunt ontwerpen.
Ook het ontwerpen van de clipjes voor het toetsenbordje van de SX liet hij zien. Het mooie is
dat je dit ontwerp (net als heel veel andere) gewoon op internet kunt vinden. Hij liet ook
zien dat de maat van de spuitmond van de printer bepaalt hoe fijn een onderdeel wordt
uitgeprint, aangeraden wordt een maat van 0,2 mm. Je kunt na het printen vaak nog wel
met een schuurpapiertje of met aceton een onderdeel verder bijslijpen en/of verfijnen.
Tussendoor kwam Fred Drent nog even met een tip over een goed en goedkoop alternatief
voor de Gotek genaamd Openflops.
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Blikwerpen
Het einde van 2020 is alweer in zicht. Een mooi moment om terug te blikken en
vooruit te kijken. Het jaar 2020 staat wereldwijd in het teken van de gevolgen van
de Corona pandemie. Om bezig te blijven met de hobby tijdens de beperkingen,
richtten we ons begin dit jaar meer op doe-het-zelf projecten. Hopelijk zien we
volgend jaar de resultaten, als we weer bij elkaar kunnen komen tijdens clubdagen.
Over clubdagen gesproken, we verwachten niet dat de traditionele Atari Invasion
van de eerste clubdag van het jaar plaats zal vinden. Veel is afhankelijk van hoe de
situatie zich de komende tijd ontwikkelt. Wij kijken in ieder geval uit naar het
moment waarop we weer samen van de hobby kunnen genieten.
Meer winnaars...
De uitslagen van de ABBUC Hard- en Software
competities zijn bekend. Ook in Duitsland zijn
bijeenkomsten niet mogelijk. De winnaars werden
daarom bekend gemaakt tijdens een livestream op
Youtube. De top 3 van de software competitie bestaat
uit: Last Squadron(1), Disc O’Pop(2) en Agent BRD(3).
We moeten vermeldden dat Disc O’Pop erg verslavend
kan zijn! Op hardware gebied was de top 3
AtariDuino(1), MidiiJoy(2) en VIAtari(3). De resultaten zijn de vinden op
www.abbuc.de, maar voor downloads kun je terecht in het Atari 8-bit deel van de
AtariAge fora.
Wachten op...
Waar 2020 voor veel verrassingen heeft gezorgd in de vorm van onverwachte
projecten - Popeye voor de 7800 en FujiNet voor
de 8-bit bijvoorbeeld - wachten we nog altijd op
voltooiing van een aantal projecten. Projecten
die bijna klaar leken, maar nog steeds niet
beschikbaar zijn: Een SD cartridge voor de Jaguar
en de 7800, de ports naar de Atari 8-bit van de
spellen Wonderboy en Prince of Persia. Maar
gelukkig zijn er genoeg projecten wel voltooid en
uitgebracht, dus tijdens het wachten genieten we van hetgeen we wel al hebben en
komen we voorlopig virtueel samen om onze hobby te delen.
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2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van
de Covid-19 pandemie. Maar een voordeel is dat
mensen daardoor meer tijd hebben voor hun
hobby. In dit geval het programmeren van een
nieuwe game voor de Commodore 64. En het is
ongelofelijk hoeveel er daar van gemaakt zijn dit jaar. Kijk maar eens naar
dit overzicht: https://youtu.be/XjSz9GlvB4k
Overthrown is een nieuw 8 kB cartridge spel
voor de Commodore VIC20 en is ontwikkeld
door ons clublid Erik Hooijmeijer. In het spel
ben je een ex-president van een corrupte
oliestaat. Je doel is simpel: naar je privé-eiland zonder gedood te worden:
http://ctrl-alt-dev.nl/Articles/VIC20-Overthrown/VIC20-Overthrown.html
De Shoot em up Destruction Set 3 van Alf Yngve,
Richard Bayliss en Carl Mason is nu beschikbaar voor
digitale download van Psytronik. De games in deze
compilatie zijn: Zap Fight, Blue Beret, Barakon - Cyborg
Avenger of America !, Spy Ryder, Operation Firestorm
en Super Tau Zeta 2: https://psytronik.itch.io/seuds3ontsnappen
The Wild Wood wil een van de mooiste spellen in de
geschiedenis van de Commodore 64 worden. Pas op,
want achter deze waanzinnig pretentieuze slogan gaat
misschien een parel schuil!
https://youtu.be/qvGwKeH4a7k
Brokenbytes heeft twintig extra levels toegevoegd aan
zijn spel Boxymoxy voor de Commodore Computer. In
het spel moet je de twee katten, Boxy en Moxy,
helpen om alle schedels te vernietigen. De opbrengst
van het spel gaat naar Unicef! https://brokenbytes.itch.io/boxymoxy
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Als laatste stond Gideon Zweijtzer
gepland met een korte presentatie
over de laatste toevoegingen aan de
firmware die draaien op de Ultimate
II+ en Ultimate 64. Dit werd door
iedereen als zeer informatief
beschouwd.
De nieuwe firmware versie, 3.9, zal
uitgebreidere ondersteuning bieden
voor veel voorkomende varianten
van disk images; D64, D71, D81 en DNP. Vanaf deze versie wordt zowel het lezen als het
schrijven naar deze bestandsysteemformaten volledig ondersteund. Hierbij is het ook
mogelijk geworden om de wat lastigere ‘REL’ bestanden transparant over te zetten van het
ene naar het andere bestandsysteemformaat, inclusief FAT.
Daarnaast is er een stuurprogramma gemaakt om sneller te communiceren met het virtuele
bestandsysteem (VFS), zoals gezien vanaf de C64. Bij gebrek aan ondersteuning voor het
JiffyDOS protocol bleef de snelheid in de voorgaande versies wat achter. Met dit nieuwe
stuurprogramma, dat wordt aangeboden als ‘patch’ op de stock kernal, is een LOAD / SAVE
performance van ruim 200×, ten opzichte van een standaard 1541 drive haalbaar. Hoewel
deze interface niet de compatibiliteit biedt die een echte 1541 (of in hardware geëmuleerde
1541) heeft, is deze heel geschikt voor de serieuzere toepassingen, zoals het draaien van een
BBS. Dit is zeker interessant in combinatie met de recent toegevoegde emulatie van de
SwiftLink en modem laag.
Deze nieuwe firmware versie is nu in de testfase. Zodra alle zaken naar tevredenheid
werken, zal er een update beschikbaar komen ter download; eerst voor de Ultimate-II+, en
daarna voor de Ultimate 64.
Daarna bood Bart van den Akker aan om een coronaproof bezoek te brengen aan zijn
Homecomputer Museum. Je kunt dan je eigen computer meenemen, dus mochten er
mensen zijn die hier zin in hebben, binnenkort maken we een datum (in november) bekend.
Het was inmiddels al 12:15 uur en ik (Ron) moest afhaken maar de rest bleef nog een tijdje
gezellig door discussiëren. Zo was ook deze keer de online clubdag een groot succes al kan
het nooit een echte fysieke clubdag vervangen natuurlijk. Maar zolang het corona virus
rondwaart is het een prima alternatief. Op het moment van schrijven zal ook de clubdag van
19 december online worden gehouden. Er dienden zich alweer een hoop leuke agenda
punten aan. Zoals dat Robert iets gaat vertellen over de Amiga 500++, Camiel en Arn over
hun nieuwe Basic spel, dat zal werken op de meeste Commodore computers, alle ooit
gemaakte Amiga's, het nieuwe 8 kB cartridge spel voor de Commodore VIC20, Overthrown
en de nieuwe RGB LED controller voor de U64. Helaas zal het voorlopig nog wel bij de online
e
clubdagen blijven. Toch hoop ik dat we in de 2 helft van 2021 weer eens fysiek bij elkaar
kunnen komen. Ik wens jullie ondanks alles toch een heel goed 2021 toe en STAY SAFE!
Uw voorzitter én redacteur, Ron van Schaik
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Op de website C64.com staat een recent
interview met Sledgehammer. Sledgehammer
is de oprichter van de kraak groep Hotline. Hij
verteld uitgebreid over het kraken van games
en over hoe hij in de scene terecht kwam.
Leuk om te lezen: http://www.c64.com/
Holger Weßling schreef een boek over de spellen
Impossible Mission I en II. Iedereen die dit spel gespeeld
heeft weet wel dat het bijna eindeloos leek. In dit boek
worden de volgende onderpen behandeld: Dennis
Casswell, Chris Crigg, Peter Filiberti, Mihaly Kenczler, de
geschiedenis van Epyx, hints, tips en walkthroughs:
https://www.amazon.de/dp/1789824672/ref=cm_sw_em
_r_mt_dp_Nc7XFbG7D98VJ
Er is een nieuwe editie van het Engelse en Duitse Amigamagazine Amiga Future uitgekomen. Ook deze editie
staat weer vol met allerlei leuke nieuwtjes, Davide Bucci
en Marcin Rönndahl komen aan het woord, diverse
games passeren de revue zoals: uMario, Eight feet under
& Two days to the Race, Super Wormy, Tiny Booble en
Smarty And The Nasty Gluttons. Er zijn artikelen over
Aminet, Amiga Power - The Album with Attitude en het vervangen van
Keyboard folie/membraam en nog veel meer. Kijk zelf maar eens:
https://www.amigafuture.de/app.php/kb/viewarticle?a=6347
Bil Herd is een computer ontwerper die diverse 8-bit
home computers op zijn naam heeft staan voor
Commodore Business Machines in de jaren 80. Op
de website https://hackaday.com/ staat een mooi
persoonlijk verhaal van Bil.
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zeer veel voorwerpen opgeslagen die je op je missie nodig hebt. Eén van de eerste
dingen die je nodig hebt is een sleutel. Anders is de deur een hindernis die niet te
nemen is. In de kerk ga je naar de bovenste verdieping. Springen, zodat je een fles
kunt pakken. De fles moet bij de plaatselijke kroeg worden ingeleverd, geef hem
aan de man aan de bar.
Doordat deze met enkele slokken het laatste bodempje uit de fles drinkt, en al het
nodige ophad, valt hij als een blok in slaap. Zijn dikke buik kun je nu als
springschans te gebruiken! Door het hangen aan een lamp gaat er een geheim luik
open. Hierin moet je afdalen. Hier blijkt dat je eindelijk het glas kunt pakken. We
moeten weer omhoog om naar de andere voorwerpen te gaan zoeken.
En zo komt men bij een smederij, in de
kerktoren, en kom je uiteindelijk uit bij
een open graf, waarin je moet afdalen,
nadat je drie de voorwerpen hebt
verzameld.
En dan zijn we aan het moeilijkste deel
van deze missie gekomen, alle
goudzakken die je ziet moeten worden verzameld. Hierbij moet je goed opletten
dat je niet verdwaalt, want de weg terug vinden is lastig en kost veel tijd. In dit
ondergronds gedeelte blijken zeer vele kamers te zitten, touwladders, bewegende
vloerdelen vergen veel van je klimkunsten. Niet verdwaald en alle goudzakken
verzameld, dan zie je boven in beeld ineens de drie voorwerpen verschijnen. Via
deze voorwerpen kun je naar boven klimmen. Dit lukt niet voordat je de drie ballen
in de linker kamer in het water hebt gegooid. Eenmaal boven aangekomen kom je
door een gevangenis, hierin zitten een aantal arme, onschuldige mensen. Deze
moeten worden gered.
Ook hier echter geen spoor van de ontvoerde dame (of was je dit in het vuur van
het spel vergeten). Als alle gevangenen zijn bevrijd ben je aangekomen op de
binnenplaats van een kasteel waar de dame is gevangen. Heb je alle bewakers
ontlopen en denk je dan deze schone dame in je armen te kunnen sluiten dan heb
je het mis. Want net als je je ogen even hebt gesloten wordt je van de muur
afgegooid, vertwijfeld vraag je af wat er fout is gegaan.
Ten koste van een leven moet je weer terug naar de schatkamer. Via een roos, de
put, de gevangenis en de binnenplaats kun je de dame bevrijden, als tenminste niet
alle moed je in de schoenen gezakt is. Leuk spel voor de doordouwers onder ons!
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Zorro nam het in vroeger tijden altijd op
voor de arme en zwakkere mensen. Het
kenmerk van Zorro is zijn eigen teken een
Z. Omdat hij een uitstekend
zwaardvechter was liet hij dit teken altijd
achter op zijn slachtoffers. Nu is het dan
jouw beurt om in de huid van deze held te
kruipen en schone dames te redden.
Het spel begint als je als Zorro uit de lucht
valt in een plaatsje midden in een grote
dorre woestijn. Overal hangen er soldaten
rond, kijk hier goed voor uit. In een flits is
er nog te zien dat een dame wordt
ontvoerd. Het enige dat er dan nog rest is
de gevallen zakdoek op te pakken en op
het hulpgeroep te reageren.
De opdracht is: redt deze dame uit de
handen van de nietsontziende bandieten.
Het zakdoekje kan alleen maar opgepakt worden door vanaf het balkon op de
waterput te springen, en daarna in een vliegende vaart de dame en de bandieten
achterna. Maar voordat de achtervolging kan worden ingezet moeten er een aantal
opdrachten worden uitgevoerd. Daal in de put af, je komt dan in een ruimte waar
drie ballen liggen en deze liggen er niet voor niets. Om naar de overkant te komen
zijn deze ballen de enige mogelijkheid gebruik ze dus goed.
Eénmaal aan de overkant aangekomen ga je naar rechts tot je een glas ziet, dat je
moet meenemen. In totaal moet je drie voorwerpen verzamelen. Om bij het glas te
komen moet je eerst een voorwerp op het platform neerzetten. Dat gaat dan
omlaag en het scherm waarachter het glas staat gaat omhoog. Je moet nog verder
afdalen, een plant ophalen, deze is misschien zwaar genoeg om het balletje aan het
rollen te brengen (dat klinkt geheimzinnig).
Maar al met al kan je nog niet bij een glas, dit moet van bovenaf gebeuren. Dus
maar weer terug in de put. Na dit geheel volbracht te hebben ga je op zoek naar
een schatkamer. Deze kamer zul je nog vele malen moeten betreden, want hier zijn
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Ons clublid Sven Pook heeft een website
gelanceerd over zijn C128 40/80 Column Video
Adapter project. De C128 heeft twee video
chips, de MOS VIC-II en de MOS VDC. Met de
laatste is het mogelijk om 80 kolommen op je
scherm te gebruiken. Neem dus een kijkje:
https://c128adapter.pook.nl/

Deze binaire puzzel is een 4 maal 8x8 binaire puzzel. Deze puzzel bestaat uit
vier 8x8 binaire puzzels, die gezamenlijk een 16x16 binaire puzzel vormen.
Afwisselend is er in één van de afzonderlijke 8x8 puzzels een cijfer in te
vullen, of moet er gebruik van worden gemaakt dat het geheel een 16x16
binaire puzzel is.

Er is weer een nieuwe video
van Dan Wood. In deze video
vertelt Dan over de Raspberry
Pi 400 die gebruikt wordt als
een Amiga-emulator:
https://www.youtube.com/wa
tch?v=vc8aSjZaIfA&ab_channe
l=DanWood
Bart Venneker heeft een video gemaakt over het
experimenteren met communicatie via de
cartridge poort van de Commodore 64:
https://youtu.be/bBR-SaP9ICw
Ons clublid Martijn Wieland heeft een prototype RGB LED Controller voor
de U64 gemaakt, hiermee kun je RGB led via een c64 prg programmeren.
Het bordje heeft de volgende mogelijkheden:
RGB LED configureren in eigen kleur voor power
en activiteiten led van de U64, passthrough van
userport, aansluiting voor LED strip, zodat je die
niet op losse draadjes op je userport hoeft aan
te sluiten (dit hoeft al niet meer bij de laatste
u64 boarden, maar dit is extra) en in- en
uitschakelen alle seriële (RS232) lijntjes om te programmeren via de C64
PRG. Het werkt op basis van een Arduino Nano v3 bordje.
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In elke lege cel moet een nul of een één ingevuld worden. Er mogen niet
meer dan twee dezelfde cijfers direct naast of direct onder elkaar staan.
Elke rij en elke kolom is uniek en bevat evenveel nullen als enen.
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Als je een echte joystick hebt aangesloten op je PC dan kan je deze op dezelfde
manier instellen als met de toetsen op het toetsenbord.
Keyboards settings
Hier kan je de keyboard layout kiezen.

1.
2.
3.
4.

Symbolic betekend dat de symbolen op de toetsen van je PC toetsenbord hetzelfde
zijn als op een Commodore computer. Voorbeeld, de " (C64) is de " (PC).

Ben dan lid van de Commodore ig én steun deze daarmee!
Ik krijg 6x per jaar het Info Bulletin (op onze clubdagen).
6x per jaar PC-Active magazine.
Veel voordeel: maandelijks wisselende aanbiedingen + vast
(collectief) voordeel.
5. Presentaties & workshops door het hele land.
6. Hulp & advies : via de HCC!hulp helpdesk en de vraagbaak.
7. Verdieping via Interessegroepen, zoals 3D-printen of fotografie.

Positional betekend dat de toetsen op de Commodore computer op dezelfde plek
zitten als op je PC toetsenbord. Voorbeeld de " (C64) is de SHIFT-2 (PC) Als je blind
kan typen op een echte Commodore computer gebruik je Positional anders gebruik
je Symbolic.
SID settings
Hier kan je instellen hoe het geluid wordt geproduceerd door VICE. De opties zijn
Fast SID (Langzame PC), Re SID, (Normale/Snelle PC), Catweasel MK3 (PC met een
Catweasel PC kaart geinstalleerd) of HardSID (PC met een HardSID PC kaart
geïnstalleerd).
Je kan het type SID chip kiezen, een 6581 of 8580.
Save / Load / Default settings
Save the current settings betekend dat alle wijzigingen die je in "settings" die hebt
aangebracht worden opgeslagen. (bijvoorbeeld de "Keyset" voor je joysticks). Met
Load kan je een bepaalde set instellingen inladen. Met Default zet je alle
instellingen weer terug zoals ze origineel waren. Als je "Save settings on exit"hebt
geselecteerd dan worden alle instellingen opgeslagen als je VICE afsluit.

Betaling gaat door middel van een automatische incasso, waarmee het
inschrijfgeld van € 4,50 en de € 2,50 administratiekosten vervallen. Dit
lidmaatschap geldt voor de duur van één jaar en wordt automatisch met
een jaar verlengd. (kan via hcc.nl of door het invullen van deze bon).

Artikel geschreven door Richard Lagendijk
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hetzelfde. Met double scan worden ook de pixels verdubbeld. PAL emulation laat
een scherm zien wat veel lijkt op een echte PAL computer aangesloten op een
televisie.
Introductie.
VICE staat voor Versatile Commodore Emulator. Het biedt een emulatie van de
Commodore C64, C128, VIC20, PET, PLUS4 en CBM-II computers in een compleet
pakket. Maar wat is een emulator? Sommige mensen beweren dat een emulator de
enige nuttige toepassing is op een moderne PC. Emulatie is dat een computer een
andere computer na doet.

Swap Joystick
Met deze optie kan je de joystick poorten omwisselen. Dit is handig als je maar één
joystick op je PC hebt aangesloten.
Sound Playback
Dit schakelt het geluid aan of uit

De moderne PC kan zich voordoen als een Commodore 64. Het programma dat
deze truc doet wordt een emulator genoemd. Voor de modellen reeks van
Commodore zijn er diverse emulators beschikbaar. VICE is een zeer goede emulator
die "up to date" wordt gehouden door een enthousiast team van programmeurs
vanuit de gehele wereld. Een ander voordeel is dat VICE vrijwel alle 8-bit
Commodore computers kan emuleren.

True drive emulation
Als deze optie is geselecteerd dan worden de aangekoppelde diskdrives volledig
geëmuleerd. Dit vraagt meer belasting van je processor in je PC. Als de optie is
uitgeschakeld werken alleen de basis functies van de diskdrive. Programma's die
een snellader gebruiken en de meeste demo's hebben meestal True Drive
Emulation nodig om goed te werken.
Video standard
Hier kan je schakelen tussen PAL en NTSC video.
Het VICE Settings menu.
Drive settings
Hier kan je het type instellen van de virtuele diskdrive. Geheugen toevoegen aan de
diskdrive en een 40 track systeem van je 36 track diskdrive maken. Je kan ook de
diskdrive uitschakelen (none).

Niet alleen de computer zelf is volledig geëmuleerd maar ook de diskdrive,
datasette en printer. Naast software op virtuele cassettes en virtuele diskettes kan
je ook geheugen expansies, cartridges en nog veel meer gebruiken. VICE kan
gebruikt worden op diverse platforms, op dit moment is VICE beschikbaar voor de
volgende platforms: Unix, MS-DOS, Win32, OS/2, Acorn RISC OS, BeOS, QNX 6.x,
Amiga, GP2X of Mac OSX.
Installatie van VICE.
Ga naar de website https://vice-emu.sourceforge.io/
Scroll naar de Download sectie. Kies de versie die je wilt gebruiken. In deze INFO
gebruiken we de Windows (V3.4) versie. Klik op de link en download het gezipte
archief. Dubbel klik op het gedownloade bestand: WinVICE-3.4.zip en unzip de
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VIC-II settings
Hier kan je sprite collision aan of uit zetten. (sprite - sprite / sprite - background)
Joystick settings
Hier kan je de joysticks instellen. Je kan kiezen wat voor joystick je wilt aansluiten
en op welke joystick poort.
Het instellen van een joystick: Je begint met het maken van een "Keyset". Klik op
"Config Keyset" A. Selecteer een richting en druk daarna op de toets die je voor die
richting wilt gebruiken (South West, South, South East enz.). Je kan bijvoorbeeld
het pijltje naar boven gebruiken voor "North", en het pijltje naar beneden voor
"South" enz. Als je alle richtingen hebt ingesteld klik je op "OK". Je kan ook een
tweede (afwijkende) "Keyset" (B) maken voor de andere joystick.
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Het VICE Snapshot menu.
Load snapshot image / Save snapshot image...
Als je een snaphot gebruikt wordt de complete status van de emulator opgeslagen.
(geheugen, registers, enz.) Dit kan vergeleken worden met freezer cartridges die
een backup van je spel maken. Met load kan je de opgeslagen gegevens weer
herstellen zodat je weer verder gaat op het moment dat je een snapschot maakte.
Recording / Playback History
Als je "Recording History" start worden alle interacties die je hebt de emulator
opgeslagen. Je kan deze historie afspelen waneer je wilt. Op deze manier kan je
naar een bepaald punt in een spel zonder het eerste deel elke keer te hoeven
spelen. Je kan het ook gebruiken om steeds terug kerende taken uit te voeren.
Save/stop media file...
In dit menu item kan je een afdruk van je scherm op je harddisk opslaan. Maar je
kan ook een filmpje maken van je scherm als je een spel doet of een demo laat
draaien. Je kan de filmpjes afspelen in een media speler zonder VICE te gebruiken.
Het VICE Options menu.
Refresh rate
Hier wordt het aantal beelden per seconden dat VICE produceert ingesteld. 1/1 is
50 beelden per second. 1/10 is 5 beelden per seconde.
Maximum speed / Warp Speed
Hier kan je de snelheid van de geëmuleerde computer instellen. 100% is de
normale snelheid. Je kan de geëmuleerde computer sneller of langzamer maken.
De maximale snelheid is gelimiteerd door de
processor van je PC.
In Warp Speed mode zal de geëmuleerde
computer zo snel gaan als mogelijk is.
Full screen / Always on top
In full screen mode is alleen het scherm van de
geëmuleerde computer zichtbaar. De always
on top functie zorgt ervoor dat het window
van VICE altijd het voorste window is.
Double size / Double scan / PAL emulation
Met double size zal het scherm twee keer zo
groot zijn maar het aantal pixels blijft
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bestanden naar een plek op je harddisk. Voor het unzippen van deze bestanden
heb je programma nodig zoals WinZIP, WinRAR of een gelijkaardig programma.
Alle bestanden uit het archief worden in een map gezet met de naam: WinVICE-3.4.
In deze map vindt je een groot aantal bestanden, programma's en mappen. De
programma's die je kan gebruiken zijn: x128.exe, x64.exe, xcbm.exe, xpet.exe,
xplus4.exe en xvic.exe. De andere bestanden worden gebruikt door deze
programma's en bevatten dingen zoals ROM's en fonts.
Starten van VICE
Starten van VICE begint met het kiezen van welke Commodore computer je wilt
gebruiken. In deze INFO gaan we gebruik maken van de Commodore 64. Ga naar de
map WinVICE-3.4 op je harddisk en dubbel klik op het programma: x64.exe.
Het scherm wat je hier rechts ziet verschijnt op
je desktop. Je hebt nu een volledig werkende
Commodore 64 binnen in je PC. Als je een
andere Commodore computer wilt starten klik
je dubbel op een ander x???.exe programma.
Het is mogelijk om meerdere Commodore
computer tegelijkertijd te gebruiken. In de titel
balk van het window kan je zien welke
computer op dit moment in werking is (C64).
Daarnaast staat de snelheid (speed) van het
systeem. De normale snelheid is 100%. Daarnaast staat het aantal beelden per
seconden (fps) dat wordt weergegeven. De normale fps is 50.
Het is mogelijk dat de snelheid en de fps lagere waarden aangeven. Als dit het geval
is dan is de snelheid van de processor van je PC niet hoog genoeg. Gebruik van
"True Drive Emulation" zal de processor nog zwaarder belasten.
Verkrijgen van software voor je virtuele Commodore.
Je hebt nu een complete Commodore 64 draaien op je PC. De volgende vraag is
waar haal ik software vandaan? Er zijn vele websites die software en spellen
beschikbaar hebben om te downloaden. Op onze eigen website hebben we
inmiddels ook een uitgebreide game database maar voor deze INFO maken we
gebruik van Arnold. Ga naar de website met deze link: https://www.c64.com/
Natuurlijk zijn er nog veel meer websites met Commodore spellen, zoals de Game
Database of zoek zelf maar eens op internet.
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Klik op het item "GAMES", selecteer de "a" map en scroll naar beneden tot
"Avenger.Commodore.zip" en dubbel klik op dit bestand. Je Operating Systeem zal
je vragen waar dit bestand moet worden neergezet. Je kan het op een willekeurige
plek neerzetten maar onthoud wel waar je het neerzet. De meeste software die je
kan downloaden is gezipt, unzip
na het downloaden het bestand.
In dit voorbeeld krijg je na het
unzippen het bestand:
"avenger_commodore.t64".
Er zijn duizenden spellen
beschikbaar op het internet en
deze kunnen vrijwel allemaal
gebruikt worden door emulators.
Uitzonderingen zijn originele (niet
gekraakte) disk-spellen met hele slimme kopieer beveiligingen.
De extensions.
Na het downloaden en unzippen zie je dat de bestanden een extension hebben. In
het voorbeeld is dit ".t64". De meest voorkomende extensions zijn:
".d64" - Dit is een data-kopie van 1 kant van een 1541 diskette.
".t64" - Dit is een data-kopie van een datasette cassette.
".p00" - Dit is een programma bestand. (".prg" werkt ook)
".crt" - Dit is een cartridge data-kopie.
Er zijn nog meer diskette data-kopieën die gebruikt kunnen worden: ".x64", ".g64",
".d67", ".d71", ".d80", ".d81" en ".d82"

dan wordt de directory zichtbaar. Als het een ".t64" was dan zie je de programma's
die op de cassette staan (meer dan 1 is mogelijk). Als je dubbel klikt op de
bestandsnaam dan zal VICE het eerste bestand laden en een RUN geven om het te
starten. Je kan ook in het "Image contents" dubbel klikken om een bestand te laden
en te starten.
Attach disk image / Detach disk image
In dit menu item kan je 1 van de 4 virtuele diskdrives aan je computer koppelen. Dit
is het zelfde alsof je een echte diskette in een echte diskdrive doet. VICE zal niet
proberen een programma te starten. Dit kan gebruikt worden als een programma
vraagt of je een andere diskette in de diskdrive wilt doen.
Attach tape image / Detach tape image
In dit menu item kan je een cassette koppelen aan je virtuele datasette. Dit is alsof
je een echte cassette in een echte datasette doet. VICE zal niet proberen een
programma te starten.
Datasette control
In dit menu item kan je op de knoppen van de virtuele datasette "drukken".
Sommige programma's verlangen een interactie met de datasette voor ze verder
gaan.
Attach cartridge image / Detach
cartridge image
In dit menu item kan je een
cartridge koppelen aan je
computer.

Het VICE File Menu.
Het eerste "drop-down" menu in
VICE is het File menu. In deze INFO
bespreken we de meest gebruikte
menu items.
Autostart disk/tape image...
Een nieuw window wordt geopend
en je kan nu je software op spel
selecteren. Als je 1 keer klikt op de
file naam zal er meer informatie
verschijnen in het "Image contents".
Als je een ".d64" hebt geselecteerd
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Pause
Dit zal de emulator bevriezen. Als je
het nog en keer selecteert gaat de
emulator weer verder.
Monitor
Hiermee kan je de ingebouwde machine taal monitor starten.
Reset
In dit menu item kan je de computer of een van de diskdrives resetten.
Exit
Hiermee sluit je VICE af.
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