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ISSN 0351-6652
Letnik 13 (1985/1986)
Številka 2
Stran 106

Bojan Mohar:
MUREN H.: PRVI . . . IN DRUGI KORAK: COMMODORE C=64
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c 1985 Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
c 2010 DMFA – založništvo
Vse pravice pridržane. Razmnoževanje ali reproduciranje celote ali
posameznih delov brez poprejšnjega dovoljenja založnika ni dovoljeno.

Muren

H., Prvi ...

in drugi korak Commodore C 64 , Tehniška

založba Slovenije, Ljubljana 1985

Lastniki hišnih računalnikov navadno nimajo težav s prvim korakom pri
delu s svojim ljubljencem. Hitro se najde prijatelj, ki jim razkaže vse, od tega,
kako priključimo računalnik, kako uporabljamo tipkovnico, pa tja do nalaganja programov in igranja igric. Ravno tako ni težko z nabavo programske
opreme. Po oglasih je na kupe ponudb in razprodaj. Za isto vsoto kot damo
v ZR Nemčiji za en sam povprečen program, jih pri nas dobimo kakih 50.
Problemi pa se pojavijo, ko želimo zbrano programsko opremo tudi uporabljati. Brez priročnika pač ne gre, razen seveda pri igrah. Redki priročniki,
ki jih dobimo, pa so v angleščini ali nemščini.
Knjiga Prvi .oo in drugi korak prihaja kot nalašč. Najprej nam pove vse
o operacijskem sistemu računalnika Commodore C64. Kdor že pozna njegove
osnove, bo to z veseljem prebral in si zapolnil vrzeli v znanju . Sledi popoln
opis commodorejevega basica V2, za katerega sicer vemo, da je zelo siromašen, a vseeno vsebuje dovolj reči, da vsega prav gotovo še ne vemo.
Ker basic V2 nima nobenih ukazov za grafiko, si moramo pomagati s
programskimi pripomočki. Najbol] znan je Simon/s basic. V knjigi pa so
obdelani ukazi programa Supergrafik, ki je precej močnejši od Simon's basica.
Na koncu knjige je obdelan še zvok in programiranje le-tega z ukazi, ki jih vsebuje Simon's basic.
Pohvalno je, da se knjiga izogiba pikanja in pokanja ter da opisuje dva kvalitetna programa: Supergrafik in delno Simon's basic, ki ju ima marsikateri
lastnik C64, a ju zaradi neznanja ne ceni dovolj. Knjigo toplo priporočam
vsakemu lastniku računalnika Commodore 64, ki želi delati na njem še kaj
več kot le poganjati bolj ali manj zabavne igrice.
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