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Endelig kommer bladet for Commodore-fans: 

O . 

DATOR PA NORSK! 
SØTA BROR får det til, han. Noen 

ganger må vi bare innrømme det, om 
ikke annet enn for å gi ham litt hardt 
tiltrengt selvtillit. 

Datormagazin har på kort tid blitt det 
absolutt ledende Commodore-tidsskrift 
hos naboen i øst, og selger nå over 
35.000 eksemplarer til over 80.000 lese
re hver tredje uke (bekreftet). Og stadig 
øker opplaget. 

DATORMAGAZIN har samlet de 
svenske Commodore-brukerne til ett 
rike. Nå skal det samme skje i Norge. 
Foreløpig skal vi trekke på all den erfa
ring som den svenske utgiveren sitter 
med, samt at den svenske utgaven blir 
en del av den norske. Så det du får når 
du kjøper Norsk Datormagazin blir 16 
heil-norske sider, samt svenskenes ut
gave - summen av dette blir Skandina
vias største magasin for Commodore
frelste! 

NORSK DATORMAGAZIN. Dator. Er 
ikke det litt vel svensk? Nei ! (Nå lærte 
du sikkert noe nytt !) .  Riktignok har ordet 
»dator« svensk opprinnelse, men er 
godkjent ti l bruk i stedet for "datama
skin« (dampmaskin/teit!) ,  »computer« (y
tenlandsk) og tildels PC og PD. 

Det er også andre grunner til at vi har 
valgt dette navnet: 
- Det er det samme som svenskenes, 
og vi lager blad sammen. 
- Det er mer korrekt enn det misbrukte 
og slitte ordet "data«,  som betyr 
informasjon. 
- Det er enklere å si og skrive enn "Da
tamaskin« som er det eneste korrekte 
norske alternativet. Dermed sparer jeg 
inn noen sekunders skriving og tunge-

gymnastikk hver dag. 
- Det er et søtt ord. 

Ikke minst de to siste grunnene gjør 
at jeg anser denne saken som utdebat
tert allerede før debatten har startet. Så 
gjør som jeg : Si, og skriv, "dator« når du 
mener "datamaskin« .  Finn Erik Vinje 
mener det er OK, jeg ringte ham i dag! 

Mener du at det ikke er OK, og har 
veldig gode argumenter, kan du jo sen
de oss et brev. I utgangspunktet skal jeg 
prøve ikke å kaste dem i søpla . .. 

Hvordan står <:jet ellers til med 
svensk-kunnskapene? Jeg tror de er 
nokså gode, jevnt over. Men hvis beho
vet m�lder seg, vil vi lage en svensk-
norsk stikkordliste. . .  

' 

VI VIL gjerne fastslå en sak med det 
samme: Vi er ikke i lomma på verken 
svensker eller Commodore. Norsk Da
tormagazin er et totalt uavhengig maga
sin, uten andre mål enn å lage et godt 
Commodore-blad. Vi får en "flying 
start« på grunn av svenskenes gode 
for-arbeide, og vår egen lange erfaring 
innen forlagsbransjen, så dette klarer vi. 

Men selvfølgelig klarer vi det ikke ale
ne. Vi er avhengige av nærkontakt med 
klubber, hackers, proff-brukere og leve
randører, og vi trenger snille og sinte 
reaksjoner, for å nevne noe. Her er en 
del av aktivitetene vi setter i gang : 

RUBRIKK-ANNONSER. For 5 kroner 
pr linje (1 spalte) kan du kjøpe, bytte og 
selge Commodore-saker privat i Norsk 
Datormagazin. Dette er bare en sym
bolsk pris som skal hindre de virkelig 
lange tekstene, og tilbudet gjelder kun 
privat-personer. Annonser som åpen
bart tilbyr pirat-programmer, kommer 

ikke på trykk (se forøvrig side 5). 
USER GROUPS. Vi tilbyr GRATIS 

spalteplass for navn og adresse t i l  user 
groups og bulletin boards. Bare fyll ut 
kupongen nederst på denne siden, 
send den til oss, gjerne med litt ekstra 
info om din gruppe/BBS, og du kommer 
på listen. En enkel måte å knytte nye 
kontakter på! 

LESERBREV. Skriv gjerne et brev el
ler tre om Commodore-saker. Alle re
aksjoner er velkomne, både ros, ris og 
forslag. Men bare som brev, ikke telefo
ner (Det har nemlig svenskene brent 
seg på, og vi vil ikke gjøre samme fei
len). Kassett og diskett (3,5 - 5 , 1 /4) går 
bra, men returneres ikke uten videre. 

PRESSEMELDINGER. Er du leve
randør og har nyheter på beddingen, så 
send oss noen ord. Vi kan ikke garante
re deg spalteplass, men hører vi ingen 
ting vil det i hvert fall ikke stå noe. Og det 
ville je;> være synd å gå glipp av omtale i 
Skandinavias største Commodore-blek
ke. Lån oss gjerne produkter til testing. 

FRILANSERE. Vi trenger folk som 
kan skrive om dette og hint. Så hvis du 
har skrivekløe og kunnskaper om C64, 
C 1 28 eller Amiga, tar vi gjerne imot et 
brev fra deg. Vi har behov for noen flere 
medarbeidere som kan trå til nå og da, 
så send oss noen ord! 

TIL SLUTT: Bla, les, lær og nyt. Vi 
håper at du blir- fornøyd med din 21-
kroners investering. Og så lenge du er 
fornøyd, er vi det samme. 

Velkommen som leser av Norges be
ste blad om Norges beste datorer! 

Terje Øygard 

jelp oss å lage den 
kOl11plette listen over 
BBS/USER GROUPS 

Norsk Datormagazin har jobbet en 
stund med å kartlegge de norske BBS 
og user groups/Commodore-klubbene. 

Dermed har vi allerede en god del av 
dem registrert. 

Men vi har ikke alle, og slett ikke full-

Dette gjelder: . . . . . . .. .  BBS . .. ... . . .  User group .. . . . . . . .  Enkelt-person 

Navn gruppe/BBS: . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .... . .. . . . ..... . . . . . . .. . . 
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . ... .. . . . . . .. . . . .  . 

Kontaktperson: ... . . .. . .. . .. . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . .  . 

Telefon :  . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Antall medlemmer . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Startet år: . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Dator(er) . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Aktiviteter/spesialiteter: . . . . . . . . . . .  . 

Andre opplysninger: 

L � 

stendige opplysninger om de vi har. 
Derfor mener vi at det ikke blir helt riktig 
å gå ut med en liste i den første norske 
utgaven, og venter til nummer to eller tre 
er ute. Årsaken til dette er at vi vil gi alle 
litt tid på seg, og at vi her en relativt lang 
produksjonstid. 

Denne lille "katalogen« bør gjøre det 
lettere å holde kontakten med "gamle« 
forbindelser, samt at nye kan skaffes. 
Det er også gratis, så dere har ingen 
ting å tape, og alt å vinne! 

Fyll ut så mange opplysninger du kla
rer, og send kupongen til oss. Vi får nep
pe plass til alle opplysninger i oversik
ten, med de vil uansett hjelpe oss hvis vi 
får forespørsler og ved formidl!ng av 
informasjon. 

Hvis du ikke vil klippe i bladet, kan du 
jo rive ut kupongen - eller ta en kopi. .. 

KOLOFON 
NORSK DATORMAGAZIN 

Adresse: Darresgt. 3, 01 75 OSLO 1 
Postboks 9934 I la, 01 32 OSLO 1 

Telefon: (02) 42 07 63 
Telefax: (02) 1 1  02 45 

Redaktor: Terje Øygard 
Ansvarlig utgiver: SAXON FORLAG AS. 

Medarbeidere: Kurt Lekanger, Atle Røijen, m.fl. 

Annonser: 
ANNONSEKONTORET: (02) 42 07 63 

Abonnement: 1 /1 år kr. 325,- inkl. mva (se kupong på baksiden) 

Layout: Øystein Knudsen 
Sats/repro: Meyer-Jensen Repro, København 

Trykk: Enkopings-Posten, Enkoping 

Redaksjonen påtar seg intet ansvar for tilsendt. ikke bestilt materiale, så som 
bilder, artikler og disketter. Ettertrykk av tekst og bilder, helt eller delvis, er ikke 

tillatt uten skriftlig samtykkke fra Norsk Datormagazin. 

Med 3 spill på modul. 
joystick og norsk manual. 

JEG BESTILLER 
__ Commodore 64 pakketilbud .............. . . Kr. 1465,· 

TILBEHØR TIL COMMODORE 64 
Kassettspiller + 75 spill .... ............... . --75 spill på kassett ........................ . 

=== 75 spill på 3 diskettsider ................... . 
__ Diskettstasjon 1541 Il .............. . ...... . 

MPS 1250 Matriseskriver til CBM 64/ AMIGA . . __ Fargemonitor 1084 CBM 64/ IBM PC / AMIGA . 
__ Disketter 10 pakning livstidsgaranti ......... . 
__ Diskettang diskdobler ... .... .. . ... ..... ... . 

Diskettboks til 100 stk. 5,25" lås ............ . 
__ The final Cartridge 1\1 Norsk bruksanv. . .... . . 

Action replay 5 ......................... . 

===Programklubben 64.12 diskettsider pr. år .... . 
__ 10 disketter med publik domain prog. USA C64 

10 disketter med public domain prog. CBM 128 --Lyspenn med 12 programmer på diskett . .... . 
--StarTexter Tekstbehandling på diskett ...... -:- . 
__ Hele programklubben 1987 12 diskettsider 
__ MUS med tegneprogram på diskett/kassett 

GRATIS KATALOG. 

Kr. 395,-

Kr. 195,· 

Kr. 195,-

Kr. 1990,-

Kr. 2990,· 
Kr. 3190,-

Kr. 69,· 
Kr. 59,· 
Kr. 138,-

Kr. 475,· 

Kr. 569,-

Kr. 350,-

Kr. 330,-

Kr. 360,-

Kr. 385,-

Kr. 195,-
Kr. 239,-

Kr. 449,-

" AMIGA500 
Pakketilbud 
ring for pris! 

GRATIS! HURTISVARPREMIE. DISKETT MED 
MANGE PROGRAMMER TIL COMMODORE 64. 

CDiTA-TiiiiiC) 
Boks 108 

1450 NESODDTANGEN 
0(02)9600 10 

Telefax (02) 960901 

Varene sendes i postoppkrav. Ekspedisjonsgebyr på Kr. 15. 
kommer i tillegg til postverkets porto og oppkravsgebyr. 

( tilsammen ca. Kr. 30 . 50 avhengig av vekt.) 

Ordretelefon: (02) 9600 10 

Navn ______________ _ 

Adresse _____________ _ 

Postnr. Sted ____________ _ 

Dette er Norges beste tilbud på Amiga 500 : 

Commodore 

Commodore Amiga 500 
+ TV-modulator + proff. tegne-
+ Tekstbehandling og grafikkprogram • 
+ Database + 14 idretts spill 
+ Musikk-progr. + joystick , VI SENDER OVER HELE LANDET 

T-DATAA/S 
hos Tanum Karl Johan, 2. etg. 

Tlf. 02/4293 10 
Norges største utvalg i software 



Harald - Geir - Morten - Sven 

e Størst i Norge 
e Lavest priser 
e Størst utvalg i programvare 

og tilleggsutstyr 
e God service 
e Flest fornøyde kunder 

DATAL 
NORGE AlS 

09 - 26 53 40 
09 - 26 55 55 

Varnaveien 35. 1500 MOSS 

Et priseksempel: 

AMIGA 500 
kr. 3.995,· 

Eks. m.v.a. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

: • A send meg katalog/informasjonerl 
: U�I prislister over: 

• 
• 
.---------------:--

• 
• 
.--------------

• 

: Navn: ___________ _ 

• 
• Adresse: ___________ _ 
• 
• 
• Poststed: _______ ____ _ 
• z 
· � 

• Telefon: _____ Alder: _____ � 
• 
• 
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Commodore-maskiner 
og video-utstyr møtes, 
og søt musikk oppstår. 
Og du trenger strengt 
tatt ikke en �raftig Amiga 
for å få dette til - med 
C64 eller 128 kan du 
også »Ieke« regissør, og 
lage flotte for-tekster og 
grafiske illustrasjoner 
som du kan legge over 
på din egen videofilm. 
Her får du ideer, mulig
heter og tips. 

AV ATLE RØIJEN 

-
-

»MINI-NRK« 

V ideoamatøren har ofte et ønske 
om å være proff - om å presente
re sine egne opptak i beste NRK

stil. Selv om denne målsetningen som 
regel er noe høy for de fleste, kan du 
komme et godt stykke på vei med din 
egen store eller lille Commodore. 

våd hjelp av datoren og et tegne
program er du godt i gang. Du lager 
tekster, bilder, o.l. på monitoren,-og .ko
pierer bildene over på videoen. Du kan 
ta ut de samme signalene- fra en dator· 
som de du bruker når du kopierer fra en 
video til en annen (Mer om det 
nec;lenfor). 
, Det du trenger i tillegg til en CBM og 
en video, er et tegneprogram som dek
ker hele skjermen. Otte får du også med 
en meny eller lignende;·noe du ikke øn
sker å ha med på din video. 

'Commodore 64/1 28 har en rekke 
enkle og rimelige tegne-program. Ek
sempler på slike er Blazing Paddles 
(kan bestilles fra Datatronic) , et multi
color program hvor du kan benytte man
ge farger på skjermen samtidig. Du får 
en rekke tegne-funksjoner som automa
tisk tegning av fylte/ufylte trekanter, fir
kanter og sirkler. Du kan ta et lite utsnitt 
av tegningen og kopiere det, og du kan 
skrive tekst i 4-5 forskjellige bokstavty
per (fonter) og størrelser. 
. Andre program er Art Studio og Micro 
lIIustrator (til 1 28). Det finnes også egne 
tekst-generatorer som er laget spesielt 
til lV-tekst - problemene er som regel 
at programmene mangler æ, ø og å, 
noe som kan være jitt kjedelig. Dette 
kan du avhjelpe med å eksempelvis å 
forandre en en a til en å ved hjelp av 
»tegneredskapene« . 

DIGITALISERTE BILDER 

Du kan også lage digitaliserte bilder 
,< sm du legger·rett på videoen. Digitalise

re vil si å omforme bildet til datakode. 
Dermed kan du etter-behandle bildet i 
datoren - forandre farge, legge på ,tekst 
på selve bildet ol. 

For å kunne digitalisere bilder, må du 
\ ha en egen modul (Digitizer) som du 

plugger inn bak i tillegg til et video-ka
hlera. (En Digitizer kan du også få fra 
Data Tronic eller Frithjof Arngren). Du 
filmer av et still-bilde, en person eller en 
gjenstand. Et digitalisert bilde blir litt mer 
grovkornet enn et vanlig bilde og gir en 
spesiell effekt. Den rimelige C64 har et 
vell av muligheter som helt sikkert vil 
fascinere den som tør kaste seg ut i det. 
Du må bruke litt POF - prøv og feil - og 
regne med å bruke litt tid. 

Du kan selvsagt få en digitizer til Ami
ga .Også, og det gir deg mange andre 
muligheter i tillegg. Kreativ Teknikk har 
en som heter Digi-View, og som gjør det 

. mulig å digitalisere i low, medium � 
high-resolution. Et problem er at digiti
zeren til Amiga er følsom overfor farge
kameraer - du får et ekstra mønster i 
bildet (moare) . Skal du ha bilder av vir
kelig kvalitet, så må du benytte et svart
hvitt kamera, og da må du bla opp en 
del store lapper . . .  

DESKTOP":' VIDEO 

Commodore har lansert begrepet 
DeskTop-video ·for, Amiga (Video på 
skrivebordet). Amiga er jo spesialkon
struert for grafikk (og lyd). Med en Ami
ga, en video-maskin og en del program
mer har du ditt eget video-studio av høy 
kvalitet. Du har mange programmer å 

. i'· ), velge rriellom: 
. �1 I':. .l.11 � f· ... \ 

MULIGHETER I·DELUXE
KLASSEN 

Deluxe Paint Il (Kreativ Teknikk) er 
det tegneprogrammet som nærmest har 
blitt en standard for alle Amiga-brukere . . 
Det er meget enkelt å bruke og gir avan
serte resultater på et blunk. Her kan d.u 
tegne strek-tegninger i 32 ulike farger 
og ulike strek-tykkelser. 

Du kan forstørre/forminske, stekke, 
tøye, bøye og vri på perspektivet. Du 
kan »skjære« ut en del av �egningen og 
manipulere den på ma,nge forskjellige 
måter, og du kan til og med tegne med 
utsnittet. Du kan bruke mange forskjelli
ge bokstavtyper (fonter) , lage skygge
virkninger osv. Dette programmet er yp-

�.per:lig�11 till3 video.illustrasjoner:' Deluxe 1 

Photolab heter en videreutviling som 
. har en del nye funksjoner, bla. arbeider . 
den også i HAM-modus. Du har også 
nye muligheter til å manipulere fargene 
ved siden av at 'programmet kan hånd
tere bilder opp til 20 ganger Amigas 
skjermstørrelse!(?) 

TE·KST TIL TUSEN 

Amiga har også egne tekst-program· 
som TV-TEXT (fra B.J. Electronics) og 
Video Titler (Kreativ Teknikk). lV-Text 
er meget enkelt å bruke og du får laget 
store tekster - fonter opp ·til 1 02 punkter. 
Det er gjort på et øyeblikk å lage for
seggjorte TV-tekster, Det er flere næ.rtv-stasjoner som bruker TV-TEXT. HVIS 

_'J:!u.har;tilgang tit Jarnco-kabel+tv,. 1 så !kan E 

du studere lV-TEXT. De bruker det pro
grammet til å lage tekst-tv sammen med 

lV-SHOW. Du kan skyggelegge tek
sten i ulike farger, bestemme farge på 
kontur, bokstav-flaten og skyggen. Du 
kan lage tapet-mønster i bakgrunnen 
med feks. "Roland Video" og »Den 
sommeren glemmer jeg aldri" i forgrun
nen. Hva er så prisen? 1 290 kroner! (Du 
får faktisk funksjoner som TV-selskape-

. ne har betalt titusenvis av kroner for.) 
En av de store fordelene med Amiga 

er at du kan ta en tegning laget med et 
tegneprogram eller en tekstgenerator 
og putte det rett inn i et annet program 
feks. et slide-show. (Det er jo ingen selv
følge i dataverdenen). Et slide-show blir 
som en lysbilde-fremvisning - du viser 
bildene i serier etter hverandre. I tillegg 
får du spesial-effekter som å tone ut/inn 
bildet, la bildet komme ovenfra, fra si
den, nedenfra osv. Meget proft! TV
SHOW er et slikt program som gir store 
muligheter. Med dette programmet kan 
du bestemme- hvordan bildene skal skif
te og du har et helt batteri med effekter å 
velge mellom. 

A STANGE I TAKET 

Amiga har også egne animasjon
sprogram. Deluxe Video og Aegis Vide
-oscape mfl. kan du', i tillegg til litt ·t ålrpo
dighet,.bruke til å lage dine egne tegne
filmer. Du bygger opp bilde for bilde ved 
hjelp av et helt bibliotek,av tilleggsfunk
sjoner. Det er i det hele tatt ikke grenser 

. ·for hva·du kan få-til med en Amiga, men 'det' er et pr�belem .som relativt raskt 
melder seg: Hukommelses-problemer! 
De 51 2K som sitter i en standard Amiga 
500 er alt for lite når du skal boltre deg 
med avansert grafikk Å utvide med 
51 2K er nødvendig og ikke engang det 
er alltid nok. Bare så det er sagt... 

I Oslo finnes det ellers et kompetan
sesenter for desk-top-video - FAMO. 
Det de ikke kan om dette emnet er ikke 
verd å vite, men de jobber stort sett i. 
forhold til Amiga 2000-kunder. 

BARE B'EG YNNELSEN I • " 

Dette er bare begynnelsen, det kom
mer stadig nye program. og nye mulig
heter for Amigaen. Titler s0!U Photon 
Paint; Pro Video Plus, Express Paint 
osv. er bare en del av tilbudet:Ved hjelp 
av Photon Paint kan du bla. brette pens
ler (brushes) rundt geometri�ke figurer 
som sirkel, firkant-osy. Det kan gLspen-
nende effekter. . 

GENLOCK. 

Et genlock gjør deg til en proff! Gen
lock høres mest ut som en ny frisyre fra 
Paris eller London. I virkeligheten er det 
navnet på en liten boks som koples til en 
Amiga. (Passer til alle tre 500, 1 000 og 
2000). Denne boksen gj�r det mulig å 
synkronisere to video-bilder, dvs. å leg
ge to bilder oppå hverandre. Det ene 
bildet kommer fra en video og det andre 
fra en datamaskin. Hvis du prøver å gjø
re det uten et genlock vil bildet bare rulle 
- ikke stå stille et øyeblikk. . 

Genlock synkroniserer signalene slik 
at de er i fase. Ved hjelp av en Amiga; et 
genlock, noe av den nevnte programva
re og to videospillere (du må nok låne 
naboens av og tiL . .  !) får du tilgang til et 
videostudio som TV-stasjonene betaler 
millioner for. Det verste er at det er sant, 
men så koster vel genlocket en formue 
da? Både ja og nei . . .  I dag finnes det et 
genlock på markedet til ca kr 4500 (�ra 
Kreativ Teknikk i Oslo). I Tyskland fin
nes det genlock til under 2000 kr. Det er 
derfor trolig at prisen vil gå ne,d også på 
det norske markedet. Selvsagt finnes 
det dyrere genlock også - profesjonelle 
utgaver i en helt annen prisklasse. 

»GENLUCK« ELLER LYK:
KEN VED ET GENLOCK 

Har du først en Commodore Amiga er 
det å koble til et genlock gjort på to se
kunder. Genlocket, den lille flate, hvite, 
boksen plugger du bare inn i monitorut
gange·n (RGB/Scart-utgangen) ba� på 
datoren. Så kobler du en videospiller til 
genlock inngangen og monitoren til gen
lock-utgangen. (Her er det nødvendig å 
bruke line-signalene dvs. du kan ikke 
bruke antenne-signalene). Mer kobling 
er hverken nødvendig eller mulig! Så er 
·det bare å begynne. Videospill.er nr. 2 
kommer først inn i bildet når.du ønsker å 
oppbevare - kopiere - det du har laget. 

BART pA BESTEMOR 

Neste trinn er å begnytte et tegne
eIler tekstprogram som lager pene, tek
ster rett på skjermen. Deluxe Paint· n, 
TV-EXT eller Aegis Videotitler er. meget 
brukbare programmer. Selv holder jeg 
en knapp på neluxe Paint Il fordi det er 
så enkelt å bruke, enkelt å lage og plas
sere tekster og illustrasjoner. Når du 
setter igang din videofilm fra sommeren 
88, blir den bakgrunn, eller et » Ievende:, 

j • tegnearK. Dwtegnerc eller. skrive� rett:pa� 

video-bildet. Det er spennende og 
morsomt! 

Nå får du bruk for fantasi og kreativl
tet. Å legge på pene titler er en ting. A 
tegne bart på bestemor som sitter og 
ser på når barna bader, er noe helt an
net! At barten henger igjen når beste
mor reiser seg kan jo være en ekstra og 
morsom effekt. 

Deluxe Paint I l  gir deg mulighet til å 
boltre deg med former og farger. Du kan 
plassere tekst og il lustrasjoner hvor du 
vil ,  i hvilken størrelse og farge du vil. Du 
kan »skjære" ut en del av videobildet 
gjennom å fargelegge en del av bakg
runnen. Dette gir samme 'effekt som 
NRK bruker når ae presenterer kom
mende program på TV. Dette vinduet 
kan ha en hvilken som helst form, det 
kan være rundt, firkantet eller du kan 
selv bestemme formen. Du kan til og 
med lage store bokstaver og la videobil
det bare komme frem i bokstavene. 

Du kan lage »kikkert-effekt" - tegne 
en kikkert-silhuett og la videobildet kom
me frem der. 

VIDEO-ALBUM 

Har du tenkt å lage et »video-foto
album,, ? Dvs. filme av papirbilder og sli
des for så å legge på musikk. Et genldck 
gir deg muligheter til å tekste bildene. 
»Marie 2 år", »Bølgesommer 86« ,  "Før
ste skoledag" osv. Du kan nemlig bruke 
genlock i »real-time" også. Du bare 
kobler til kameraet og tegner/skriver i vei 
på direkten. 

"PLUGG INN OG START 
OPP ... c< • 

Hverken i video eller data-verden fin
nes det noen standarder - ikke noe sOfll 
heter "det er bare å plugge inn og starte 
opp« (bortsett fra med genlock dal.n· 
De ulike fabrikantene har funnet si�e 
spesielle løsninger. . . '. 

La oss begynne med videoen. Den 
har alltid en utgang og en inngang for. 

. antenne-signalene. Det er her du vanlig; 
vis kobler videoen tillVn. Antennesig
nalene er relativt svake og de må til vi
deo-signaler inne i videoen, dersom du 
kopierer fra en video til en annen. An
tenne-signalene blir alltid, op1formet og 
for hver gang taper de seg. A kopiere en 
videokassett via antenne ut/inngangen 
gir dertor et relativt dårlig resultat. Dertor 
er det bedre å bruke videosignalene di-
rekte. De blir da ikke omformet. De fle
ste videoer har et sett med video inn-og 
utganger, selv om selve kontakten (til
koblingen) ser ulik ut (Scartplugg , BNe, 
phono osv.). �kal du kopiere video-film 
må du lete deg grem til video-kontakten 
og skaffe en passende ledning. 

CBM 64/1 28 har også både antenne
og videoutgang. Signalene er i utgang
spunktet de samme, og du kan betlakte 
datamaskinen som en video-avspiller. 
Når du har laget et bilde på skjermen, 
koblet inn så mange sekunder som du 
ønsker at bildet skal være på videoen. 
Stoppe, lese inn neste bilde og gjenta 
prosedyren. 

MER OM SIGNALER 

Commodore C64/1 28 har splittet opp 
video-signalene i eo fargeleder og en 
svart/hvitt-leder. Disse må forbindes 
igjen for at du skal k.unne ta ut ett

. 
vi?eo

signal. Det kan du gjøre selv ved a kjøpe 
en phonokabel med to hun-plugger i 
den ene enden Og to hann-plugger i den 
andre. Så klipper du over ledningen på 
midten og forbinder I�derne to og to 
(begge skjermene sammen og begge 
midtpunktene sammen). Hvis du har en 
Amiga 500 trenger du en TV-modulator 
for å få ut videosignalet (ca. 300 kr.). Fra 
modulatoren kan du ta,ut både video-og 
antenne signal. Skal du ta ut videosig
nalene fra en A2000, trenger du et eget 
kort (eller et genlock). Det er bare 
A 1 OOO-eierene som har en egen video
utgang fra selve maskinen. 

Mye teknikk? Håper ikke at du har falt 
av lasset. Kombinasjonen data og video 
er lærerikt, har mange kreative mulighe
ter og er veldig gøy! 

Omtalte firmaer og·programvare: 

B.J. Electronics 
Storgaten 36 
1 440 Drøbak 
Tlf: (02) 93 24 65 

Data Tronic 
Boks 6 8  - Vevelstad· 
.1405 Langhus 
Tlf: (02) 86 7720 

Frithjof Arngren Electronics as 
'Drammensvn 158 . 
02770s102

� 
. Tlf: (02) 50 85 6 0. 

FAMO 
Københavngt 15 
0503 Oslo 5 

/�TIf." (Ø2) 3tJt 2051357797 



Skal du kjøp'e eller $elge? Prøv . . . . . 
RUBRIKK-ANNONSER 

I NORSK DATORMAGAZIN.! 
Kjøpe eller selge? Bytte eller låne? Mulighetene er 
mange med en annonse i Norsk Datormagazin -
størst på Commodore i Norden! Og du gjør det me
get enkelt: Skriv annonsen tydelig på beskjed-delen 
av en postgiro, og tell antall ord, inkludert mellom
rom. Del tallet du får med 40 (ca. antall tegn pr. linje). 
Får du for eksempel 3.53 som resultat, skylder du 
oss 20 kroner, som er 5 kroner ganger 4 linjer. Fikk 
du d�? . 
Prisen er altså 5 kroner pr. linje - �Itså rimelig. 
Egent�ig kunne vi gjort dette gratis, men da ville vi 
bare dru�ne i mange, lange og meningsløse annon-

- -. ser. Vil du sette inn slikt, skal det svi .. , 
Men har du mye å selge, og trenger en lang tekst, så 
treffer du ikke flere Commodore-folk via noe annet 

.�'�I�d i �orge. Så saken burde egentlig være grei 
,uansett. . . : _ 
"Husk at, dette tilbudet bare gjelder for private annon-.. 
·'sører. Ulovlige annonser vil heller ikke bli tatt inn. 
:Qet gjelder fQr eksempel kjøp/salg av pirat-program- ' 
'mer, ulovlige spill (vold, råporno, etc.), og en del 
'annet. Sunn lornuft er den beste sensur, for deg og 
for oss. 
Vi tar heller ikke inn logos, bilder eller lignende - i 
hvert fall ikke uten videre. 

Ellers er det fritt fram, så send oss bare din betalte 
giro, og du kommer med i første mulige nummer! 
Vi har allerede fått inn noen annonser. Av praktiske 
grunner h,ar noen av dem Bm.-nummer. Dette vil vi 
ikke fortsette med. Oppgi derfor adresse og/eller 
telefon-nummer, og tiden du treffes på. Ønsker du å' 
svare på Bm.-annonse, send oss bare noen ord, så ' 
formidler vi kontakten. 

RUBRIKK-ANNONSER: 

Pent brukt Commodore 64 med Diskett
. stasjon ·1 541 ' og Monitor 1 7Q2 selges 

rimelig. Ring etter k I . 1 6.00. Tlf . :  02 - 80 
4 4_1 4  

Commodore 64 selges Kr. 1 .300,-. Tlf. : 
02 - 25 61 75 

1 0  forskjellige orig.-spill på diskett til 
C64 (action)' selges for kr. .300,
Bm.01 01 . 

Platoon (kass) og Outrun (kass) t!1 Am-
strad. Kr. 90 for begge. Bm. 01 02. . 

Commodor� 64 og 1 702 Monitor sel-. 
ges. Pris·Kr. 2.700,-. Tlf . :  02 - 46 91 61 

Commodore 1 28 selges for Kr. 2.000,
eller høystbydende. God stand, Ring for 
mer informasjon. Tlf. : 02 - 22 26 32 

PI us 4 med spill og program selges til 
høystbydende. Bra stand. Ring mellom 
kl. 1 8.00. -20.00. Tlf . :  02 - 54 54 93 

Skate or Die (kass), Predator (kass) og 
Impossible Mission Il (kass), selges for 
50,- pr. stk. Bm. 0 1 03. 

Interceptor for Amiga selges for kr. 1 -50,
. Bm 01 04 

Tegne- og grafikkprogram for Amiga: 
Deluxepaint I l ,  kr. 650,-. Deluxe Video 
kr. 650,-. Programmene er helt nye! Bm. 
01 05. 

Nesten ubrukt C64 (gammel modell) 
m/kaS's.�spilier 2 joysticks og 1 orig. spi l l  
selges over kr. 1 .000,-. Tlf (02) 69 89 94 
e. 1 7.oo. 

Pent brukt Commodore 64 til salgs. P.ri
sen kan vi diskutere. Ring etter kl. 
20.00. Tlf.: 02 - 35 37 1 3  . 

Quickshot Turbo joystick (som ny) til 
salg� for kr. 1 20,-. Bm 01 06. 

Plus 4 med innebygget program til 
salgs. Pris Kr. 600,-. Ring Thomas. Tlf.: 
02 -54 54 93. 

Commodore 64 selges rimelig. Ring så 
kan vi bli enige om prisen. Tlf. : 02 - 30 
32 58 

CBM64 
. 
Chessmaster 2000 på disk for 

kr. 1 00,-. Bm 01 07. 

Originalspill Amiga: Platoon, Virus, 
Phantasm, Terrorpods, Slaygon, Iridion 
og Thundercats. 1 00,-/stk, eller samlet 
for 500,-

BJ ELECTRONICS FAR 
'. ELECTRONIC ARTS 

� : Som mange allerede vet, har Kre
ativ Teknikk lagt inn årene. Dermed 
ble det en del ledige agenturer, på 
det norske markedet, og nysgj�rrig
heten var stor om hvem som ville 
overta hva. . Nå ·har i hvert fall BJ Electronics 
Software AS inngått avtale om ene
import av Electronics Arts produkter 
i Norge. Dermed befester BJ sin po
sisjon som den fremste leverandø
ren av software til Commodore i 
Norge. 

. '" IMPOIl7--ENGROS 
DD scandomadc as 

SALG KUN TIL DATAFORHANDLERE 

51/4" og 3.5" DISKETIER 

DISKBOKSER 

, 
LEDENDE IMPORTØR AV .. 

SOFTWARE 

AMIGA 
CBM64 
AMSTRAD 
ATARI ST 
IBM Pe 
MSX 
SPECTRUM 
SHARP 700 
ORIC-1 m.m. 

JOYSTICKS 

, 
•... ,. - c', � 

�o LAVPRIS·SPllL ,� ... _ 
CO...-:>DOAE 1\.4 ...... !'I1RAn .. SPECTRU'" 

ANTI REFLEX-SKJERMER 

MOUSE-PAD RENSEDISKETTER PRINTERSTATIV 

SCANDOMATIC AlS - BOKS 37 - ASLIEN -1745 SKJEBERG - TELEFON 09-168489 - FAX 09-168094 



CRACKER SPECIAL 
Se bildene fra Stjørdals sterke copy-treff: atmosfære. Selv om røyking var forbudt, 

fikk luften etterhvert preg av en ube
stemmelig masse, og deltagerne tok 
jevnlige turer ut til overflaten for å snap-

PV-PA 
pe noen munnfuller luft. 

E D
I de to klasserommene som var 

leid ut, ble det ikke bedre: opptil 30 
personer som sover(?) og spiser i 
ett rom begynner raskt å ligne 

provisoriske flyktningeleirer, men 
ingen klaget. Man var da tross alt 

ikke kommet for å dovne seg på et 
hotell heller . . .  

DI EN NER! 
Hva skjer når opptil 50 C64 og Ami

gaer er koblet til en stikk-kontakt, og en 
fyr attpåtil finner på å trakte kaffe? Svar: 
»The Fuse Busters« var en realitet. 
Stjørdal fikk en kraftig oppsving på sal
get av sikringer, og mange timers pro
grammering sublimeres ut i det store in
tet. Selvfølgelig ergelig, men få sure mi-

Det svingte i Stjørdal 7 -

9. oktober. Da ble nemlig 
det største og beste 
copy-party i manns min
ne arrangrert på Hals 
ungdomsskole. Full fart 
og en viss orden i kao
set, og søndag kveld var 
hele Europas veinett av
tegnet i rødt på hvitøyet 
til overtrøtte deltagere. 
Til og med politiet var på 
plass ... 

A rrangørene av treffet var grup
pene Razor 1911, The Cartel og 
Abnormal, og nærmere 300 invi

tasjoner var sendt ut. 
Resultater uteble ikke: Folk kom fra 

hele Norge, svenskene var godt repre
sentert, og vi ventet forgjeves på noen 
tyske og danske grupper, som ikke 
kom. De aner ikke hva de gikk glipp av! 

Arrangørene gjorde etter forholdene 
en god jobb, godt hjulpet av skolen. 
Kjeller-lokalet hadde de fått låne gratis, 
og to klasserom var leid ut til 300 kroner 
natten. 

Godt over 1 50 stykker fra omkring 35 
grupper var mer eller mindre til stede i 
lokalet, som etter hvert fikk en nokså tett 

Maskinkode på en 2-tommers mcr� 
nitor er ikke for amatører og nærsynte. 
Noen ganger kom nesa i veien for 
teksten ... 

Spent stemning foran innspw1en på demo-konkurransen: Det virker ikke, hva gjør. 
vi nå? Hjelpen satt løst hos mange, og dermed ble det også en del bjørneljenester av 
ljerde grad . . .  

E. C . Dahls bryggeri levde 
høyt på tørste »copister«. 
Men fyll fantes overhodet 

ikke. 

j I 
/ 
I 

ner ble observert. Etter noen Lysholme
re fra det lokale bruggeriet var det bare 
å starte på nytt igjen, etter en aldri så 
liten omorganisering av el-spaghettien 
som fløt over alt. 

Dop, ja. Noen pils hørte med, i mode
rate former. Svenskene hadde også 
vært forutseende nok til å bunkre koffe
in-tabletter for å holde ut kvelds- og natt
kjøret. Det kunne absolut trenges . . .  

Som de fleste vet, er det ikke bare 
demoer som bytter på slike parti es. Di
verse crackede spill ble mangfoldiggjort 
over en lav sko, og uten skrupler. Hvor
for skulle de ikke det? 

Svaret kom på lørdag. Da dukket 
nemlig lensmannsbetjent Knut Arne Ol
sen opp, i full mundur, og gav klar 
beskjed: 

- Vi vet at det foregår ulovlig kopie
ring av programmer her, og det skal vi 
ikke ha noe av. Og vi kommer tilbake og 
sjekker, sa en påtatt alvorlig politimann, 
som selv har en C64 hjemme i stua . . .  

Bakgrunnen til dette var som følger: 
En eller annen irritert spill-forhandler 
hadde fått snusen i partyet, og ringt opp 
økonomiavsnittet ved krimmen på Oslo 
politikammer. Deretter ringte krimmen til 
Steinkjer politikammer, som igjen ringte 
til Stjørdal lensmannskontor: - Ta dere 
en tur til Hals ungdomsskole, sjekk hva 
som foregår, og gi dem en advarsel. 

Panikken ble komplett da lensmann
sbetjent Ni ls Ståle Stamnes entret loka
lene for første gang . Et tyvetalls haekere 
fikk det meget travelt med å pakke sam
men utstyret sitt og skygge baa9rrL j, �n 
viss fart. 

Det kunne de egentlig spart seg. For 
det første kunne ikke Stjørdals-politiet 
under noen omstendighet ha gjort noe 
som helst - de har verken økonomisk 
eller faglig kapasitet til det. Og for det 
andre viste det seg at Stamn�s selv 
hadde en 64 stående hjemme. AttrJå til 
var han en meget hyggelig kar . . .  

Selv da han kom for annen gang, ble 
det stor aktivitet i lokalet. Mange stokket 
disketter som gale, og puttet dem under 
bordet, i kofferter, ja, over alt. Hadde de 
vært spiselige, ville de gått ned på 
høykant. 

Men, falsk alarm igjen. Det var bare 
en liten høflighets-visitt, og Norsk Dator
magazin fikk tatt fotos av begivenheten. 
Etter hvert ble det rent ut god stemning 
mellom partene, og alt var fryd og gam
men, noe bildet på forsiden burde 
bevise. 

En rimelig femtilapp kostet det å være 
med på moroa, og siste melding søndag 
ettermiddag var at det aller meste had
de vært vellykket. Noen lå utslitt i/unde
r/overlved siden av soveposene, og an
dre s';'lJnige sjeler vaklet mot tog og fly. 

De modige og like trøtte arrangørene 
kunne se fram til en real opprydning, 
men var l ikevel ikke fremmede for et nytt 
party ved en senere anledning. Det sa 
ut til å bli et lite overskudd av treffet 
også. 

Men pass på! Neste gang er det ikke 
sikkert at politiet kommer med en så li
ten og hyggelig styrke. På Kontinentet 
legger de håndjern på 14-åringer og 
beslaglegger utstyr for titusener i året. . .  

Demo-konkurransen ble omsider av
viklet utpå lørdags-natta, med Norsk 
Datormagazins Kurt Lekanger som 
med-dommer. Som ventet ,ble det Raw
head som gikk av med seieren i C64-
klassen, blant annet med en helt ny bil
de-seraI!. 

»Beste partyet jeg har vært på«, var 
gjennomgangstonen blant de fleste. 
Kort sagt: Alle var enige om at det var 
en fin tur . . .  

DEMO
RESULTATENE: 
Slik ble resultatene av demo-kon
kurransen på partyet i Stjørdal: 
AMIGA-OEMOS: 
1: The Areadia Team 
2: Cryptoburner 
3: Quaekers 
C64-0EMOS: 
1: Rawhead (Partysqueezer) 
2: Rawhead (Pimplesqueezer 5) 
3: Abnormal (Indicator) 



Stjørdals-lensmann på copy-spaning: 

POLl -PA K 
o 

PA PA ET! 
Norsk Dator's Johnny 
Niska traff onkel politi på 
copy-party i Stjørdal. 
Han var en av de få som 
ikke fikk hjertet i halsen 
da lensmannsbetjent 
Nils Ståle Stamnes en
tret lokalene. Men over 
20 andre stakk på røde 
rappet. .. 

Mens man minst fryktet det, dukket 
vår alles kjære (?) Onkel Politi opp. Helt 
uten forvarsel kom en utrykningsbil kjø
rende inn på plassen foran lokalet. 

- Fytterakkern, jeg trodde ikke dette 
var mulig i Norge, utbrøt en av gutta. 

- Saken er den at vi har mottatt en 
anmeldelse fra en av de norske prog
ramvare-importørene. Jeg er blitt bedt 
om å gjøre oppmerksom på at det ikke 
må forekomme noen brudd på »Loven 
om opphavsrett« eller »Copyright-Io
ven«! Denne beskjeden fikk arrangøre
ne fra konstabel Jon Ståle Stamnes. 

Det var tilløp til panikk i salen da de 
forskjellige gruppene ble informert om 
hendelsen. Dramatikken ble ikke min
dre da ca. 20 stk. pakket sammen utsty
ret og flyktet hals over hode. Grunnen til 
slik frykt er vel at de har ryktene fra ut
landet i friskt minne. Nedover i Europa 
jobber politiet meget aktivt med å avslø
re denne formel I for organisert piratko
piering. Beslaglagt utstyr og store bøter 
har vært resultatet for endel av møtedel
tagerene. 

Bøtene blir regnet ut fra veiledende 
utsalgspris på de enkelte programme
ne. Da kan det fort bli ganske dyrt! 

Hva er forskjellen mellom crackerne 
og en som eksempelvis kopierer en mu
sikk-LP til kassett? Dette kan illustreres 
med følgende eksempel: 
. Du har to hus, et er ulåst og det andre 
er låst. Hvis du går inn i det ulåste huset 
og stjeler ting, kan det betegnes som 
simpelt tyveri. 

Bryter du deg derimot inn i det låste 
huset, kan betegnelsen grovt tyveri be
nyttes. Dette fordi det finnes en fysisk 
sperre som du forserer. Dermed kan 
også de som fjerner kopibeskyttelsen 
på et program kan vente strengere re
aksjoner enn de som tar en kopi av det. 
Salg av priatkopierte programmer og 
manualer betegnes som heleri, og straf
fes strengt. 

Jeg fikk omsider tak på en ganske så 
rolig og avslappet representant for ar
rangørene: 

- Dette tar vi med stor ro. Vi kan ikke 
ta ans�a� for at det kan for��hime pi
ratkoplenng her. QAH.t; �an sammenlig
nes med f'O:>. ":��entlig fest hvor mange 
drik!::� 7JJemmebrent eller medbrakt, 
men festen blir jo sjelden stoppet av den 
grunn. Hvis politiet skal statuere et ek
sempel, er ikke dette rette stedet å star
te på! 

- Når det gjelder piratkopiering er det 
to typer: salg av kopiert program og ma
nual er en ting, det tar vi 100% avstand 
fra. De som prøver på det, blir bannlyst 
her hos oss. 

- Den andre typen kopiering er me
get vannskelig å stoppe og forekommer 
overalt, i alle situasjoner. Eksempelvis 
går de aller fleste av oss går på skole og 
e� vant til å få fotostatkopier av artikler, 
Sider av lærebøker osv. Mye av dette er 
ulovlig kopiering. 

- Jeg vil ikke si at det ikke forkammer, 
eller forkammer, kopiering av program
vare her. 

- De av gruppene som cracker pro
grammer gjør det ikke på grunn av pen
�er, de. ser det som en stor personlig 
tilfredstillelse og utfordring . Tenk på all 
den kompetansen de opparbeider, leg
ger han hurtig til. - Med så mange crac
kere rundt om i verden er det alltid noen 
som lager sine egne programmer Dette 
fører til at det blir bedre og bedre pro
grammer på markedet. Det er jo fordele
ne . . .  

- Se bare på Atari-markedet i USA, 
det er helt dødt. Jeg helt overbevist om 

at det kommer av at det ikke finnes noen 
crackere igjen som driver på med disse 
maskinene. Vi kan ikke leve uten vår 
Commodore-maskin og leverandørene 
kan heller ikke leve uten oss! 

Ryktene fortsatte å svirre i salen: 
- Poltiet kommer til å ha razzia her, 

det er helt sikkert, sier en person i det 
han forsvinner ut døra med alt utstyret 
sitt. Enkelte beskylte andre for å ha ty
stet. Temperaturen steg mange hakk i 
løpet av den første halve timen. Noen 
gikk så langt at de påstod at politiet had
de infiltrert møtet. 
Og alle med foto-apparat måtte legiti
mere seg. 

En anonym kilde opplyser at grunnen 
til at endel fikk panikk var at det forgikk 
massekopiering av videofilmer. Ikke vet 
jeg . . .  

Så kom beskjeden for andre gang: 
Politiet er her! Det ble meget stille ved 
de forskjellige maskinene da en unifor
mert konstabel dukket opp i lokalet. 
Noen forsøkte å gjemme unna ølflasker 
og disketter. Andre derimot satt som pa
ralysert og bivånet det hele. 

- Ta det med ro, vi skal bare sjekke, 
sier konstabel Stamnes i det han går 
rundt med skepsis i blikket. - Hva er det 
som foregår her? 

- Vi programmerer demoer, sier en 
noe forskrekket unggutt, men roer seg 
da han ser smilet til Stamnes. 

Det ble etterhvert nokså gemyttelige 
forhold mellom ordensmakten og " Iovb
ryterne«. -Det er absolutt ikke denne ty
pen ungdom vi har mest trøbbel med 
her i Stjørdal, sier Stamnes. - Jeg had
de litt betenkeligheter med å dra hit, i og 
med at jeg er vant til at det er ganske 
mye bråk på slike tilstelninger en lør
dagkveid. Miljøet her har hardnet bet
raktelig til det siste året. Vi bøtelegger 
alle som inntar alkohol på offentlig sted, 
og råkjørere får 1000 kroner uten par
don. 
Hva gjør politiet i -med et party som 
dette? 

- Det er lite vi kan gjøre på grunn av 
mannskapsmangel og liten kompetanse 
innenfor dette spesielle området. Jeg 
fikk beskjed fra Inntrøndelag Politikam
mer på Steinkjer om å dra hit ut og infor
mere om lovgivningen, ikke beslagleg
ge noe. Hvis det i så tilfelle skulle blitt 
gjort, ville det tatt lang tid å gå gjennom 
alt dette. Det finnes juridisk dekning for 
beslag ved mistanke om lovbrudd. Sa
ken her har vel i grunnen en lav priori
tet. . .  

- Det e r  bra at ungdommene viser at 
de kan få til noe uten at det skal bli bråk 
av det, sier han og er nokså imponert 
over at et opplegg med rundt 200 unge 
mennesker kan fungere så prikkfritt. Det 
hadde jeg sannelig ikke ventet! . 

På spørsmål om han har kjennskap til 
data, innrømmer han at han har en 
Commodore' 64 hjemme i stua. -Men 
jeg har kun originale programmer! (Det 
tror jeg ikke noe på! Red.) 

I alt dette oppstusset som endte så 
godt(?) må ikke de økonomiske konsek
vensene i det hele stikkes under en stol. 
Bare i Norge taper programvare-impor
tørene og forhandlerne mange millioner 
kroner i året: 

- Vi tar ikke inn noe programmer 
hverken til C64 eller Amiga, sier en noe 
oppgitt forhandler på telefonen. - Det er 
overhodet ikke noe vits å prøve, vi sel
ger en original, og i løpet 'lV to dager har 
alle fått kopi av det. Det som må til er 
bedre kopi beskyttelse eller programmer 
som er billige nok til at folk kjøper dem i 
stedet for å pirat-kopiere. 

Der står altså saken. Og hva kommer 
til å skje? Kommer Norges o�J verdem 
Commodore-fans til å oppleve ai pro
gram-varehusene går konk eller gir pOk
ker i software til Commodore-datorene? 
Kommer de til å slå til hardt, slik de gjør i 
Tyskland og ellers på kontinentet? Eller 
senkes prisene i håp om at det kan opp
muntre til mindre kopiering? 

Den som lever får se. Det kan virke 
som om det er »dem eller oss« - prog
ramvare-husene eller crackerne. Men 
det verste er at vi er avhengige av hver
andre: Dør den ene, dør den andre. 

Kan partene samarbeide? 
Norsk Dator: -johnny. 

Lensmannsbetjent Nils Ståle Stamnes 
skapte full panikk da han entret det sto
re copy-partyet i Stjørdal. Loven er klar: 
Kopiering av spill er forbudt. Men i prak
sis kan ikke politiet gjøre særlig - i hvert 
fall ikke ennå. Men snart . . .  ? 

Abonnement? 
Se baksiden. 
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Bjørn Rybakken gikk fra sprit-tusj til mus: O 

NORSK TOPP· ESIGN PA AM IGA !-
Bjørn Rybakken (37), de-
signer i reklamebyrået 
Ted Bates, kastet sprit
tusjene til fordel for De
luxePaint og Amiga så å 
si over natten. Det har 
han neppe angret på. Nå 
er han »The Wizard of 
DeluxePaint«, og i inter
nasjonal super-klasse -
kanskje verdens beste! 

Den grafiske formgiveren Bjørn Ry
bakken er en av Norges fremste i sin 
gate. Kjøpt og betalt for å utnytte sine 
talenter innenfor grafisk profilering tyng
re markedsføring, arbeidende i et hek
tisk miljø med en eim av løsemidler fra 
tusjene som nærmeste nabo. Før var 

. sprit-tusjer i 1 00-kronersklassen hans 
viktigste hjelpemidler.- Han brukte og ka
stet slike som andre bruker binders. 

Men nå går det på Amiga, mus og 
harddisk. Trollmannen hos Ted Bates 
lager illustrasjoner med DeluxePaint It 
som får både kolleger og data-folk til å 
måpe. 

FANT HVERANDRE 
Det hele begynte våren 1 986, da Ry

bakken som en av de første kjøpte seg 
en Amiga 1 000. Da hadd� han fremde
les sprit-dunsten fra Letraset-tusjene 
hengende over seg, og visste ikke at 
dette kjøpet skulle forandre hele hans 
arbeids-situasjon. 

Uke etter at han hadde anskaffet 
Amigaen, kom DeluxePaint på marke
det: 

- Som formgiver og designer var jeg 
seMølgelig veldig interessert i hva dette 
programmet kunne utrette, og var ikke 
sen om å kjøpe det, forteller han. - Der
med var det gjort. Jeg satte meg ned, 
bladde gjennom noen sider i brukerm�
nualen, og la den deretter bort. Det var 
unødvendig å lese mer. 

I løpet av den første dagen han had
de programmet, satt det. På noen timer 
var han like proff som de fleste andre 
noensinne kan håpe på å bli, og lagde 
sitt første eg�ntlige bilde: En førkrigs 
Mercedes som har blitt brukt av mange 
andre senere, både med og uten Ry
bakkens tillatelse. 

NY JOBB 
På denne tiden- jobbet Rybakken for 

et byrå i Bergen. Men etterhvert ble ska
pelsene hans så mange og oppsikt
svekkende at han kom i nær kontakt 
med Commodore Norge. Der hjalp han 
til med å lage demo-materiell til intro
duksjoner av Amiga. Så da Commodore 
Computers Norge kjørte en demo for 
Ted Bates i Oslo, oppsto søt musikk: 
Bates gikk inn på en avtale med Com
modore, og Rybakken fikk jobb som de
signer og Art Director. 

- I dag er 90 prosent av tusj-arbeidet 
mitt overtatt av Amigaen, forteller han. 
Original-arbeidet gjør vi for det meste 
fremdeles for hånd. Men DeluxePaint I l  

TRADE MARK I Ted Bates steller 
også med bildekor, og Rybakken har 
en bilpark på harddisken søm kan ut
styres med merking etter behov. På 
kort tid kan han prlnte ut flere alter
native løsninger. PS: Rybakken Ilker 
Ikke virus .•. 

PRINTEREN som har laget disse bil
dene er denne - en Canon FP510. 
Denne Illustrasjonen laget Rybakken 
for FAMO I Oslo, og nok en gang: 
Tegningen er uberørt av scannere, 
bare »muset« ned på skjermen og 
prlntet på denne maskinen. 

gjør det lettere for oss og kunden å vur
dere forskjellige løsninger. 
Avdelingen hvor Rybakken jobber, Tra
de Mark, har som nøkkelord Corporate 
Identity, altså det å bygge opp bedrifters 
identitet i markedet. I mange Corporate 
Identity-programmer inngår bil-dekor, 

MERCEDESEN på forsiden var den 
første tegningen Rybakken gjorde på 
Amlgaen og DP 11- resultatet av de
res første natt sammen. Den har se
nere blitt pirat-kopiert over hele Eu
ropa. Peugeoten er av senere dato, 
og husk: Ingenting er scannet! 

og Rybakken har lagret en rekke bil
modeller på harddisken, slik at han raskt 
kan legge inn hvilken som helst dekor 
på dem. Han har også laget og lagret 
andre faste elementer som gjør det en
kelt å danne et bilde av diverse visuelle 
løsninger. OQ i en bransje hvor tid i høv-

ET IDENTITETSPROGRAM foret al
pinsenter frembragte denne Illustras
jonen blant mange. Jeg prøvde å ko
piere jobben med mitt eget DP "-pro
gram, og må innrømme at det ikke 
ble fullt så bra ... 

este grad er penger, er det viktig at dette 
kan gjøres raskt. 

N Y  NORSK VERSJON 

Bjørn Rybakken fant snart ut at Delu
xePaint I l ikke strakk helt til innenfor 
hans arbeidsområde: 

- Det første jeg reagerte på, var at 
skikkelige fonter (bokstav-typer) mang-

let. Dermed startet jeg utviklingen av et 
mer fullstendig typesett. Dette skal nå 
selges i en egen utgave av DeluxePaint 
Il til spesielle grupper. 

Det er i dag overveiende sannsynlig 
at dette programmet (Cale Fonts) får in
ternasjonal utbredelse, siden The Disk 
Company skal distribuere det på ver
densbasis (ogSå til Norge via Niska 
Software Service), så vi kan trygt si at, 
nordmannen gjør seg gcQt ·' bemerket 
med sine evner. 

En annen svakhet Rybakken ser med 
PeluxePaint Il i dag, er at man ikke kan 
importere ASCII-tekst fra andre filer, for 
å kunne se hvordan tekst gjør seg sam
men med hans design-løsninger. Sann
synligvis vil dette heller ikke bli mulig i 
overskuelig fremtid. 

MA HA EVNENE 
Rybakken er ikke av den typen som 

skryter av egne bedrifter - det kan han 
forresten trygt overlate til andre. Men 
følgende advarsel gir han til de som vil 
gå i hans fotspor: 

- Bakgrunnen min som grafisk form
giver var en forutsetning for å lære dette 
så raskt. Jeg kan ikke tenke meg at 
mennesker uten design-erfaring og ta
lent kan sette seg inn i dette så raskt. 
Det er ikke bare å kjøpe DeluxePaint og 
bli designer over natten. , 

Etter at vi har prøvd oss'på DP Il selv 
noen dager, samt sett hva Rybakken får 
til, sier vi oss med en gang enige. Det 
ligger utrolig mye moro for amatører 
gjemt i DeluxePaint I l ,  men kanskje ikke 
så mye , som prisen på 1 .200 - 2.000 
kroner skulle tilsi. Men særlig for proffer 
er programmet et gjennombrudd - selv 
om de færreste også innen denne grup
pen ennå har høt om eller brukt pro
grammet. Og om de vil kunne nå opp til 
Bjørn Rybakkens enormt høye nivå er 

vel heller tvilsomt! 
Il lustrasjonene vi viser, er bare noen 

få eksempler på hva Bjørn Rybakken 
gjør i noe bortimot en håndvending. For 
ordens skyld gjør vi oppmerksom på at 
ingen ting er scannet. Alt er altså .. fri
hånds-arbeid«, i den grad vi kan kalle 
DP I l-design for det. 

Se, bli forundret, og nyt! 
Norsk Dator: Terje øygard 

BJØRN RY
BÅKKENpå 
Jobb er Ikke 
det samme 
som før. Nå er 
Amiga-musa I 
sentrum, og 
monitoren 
har erstattet 
tegnearket. Er 
han verdens 
beste desig
nerpå DPII? 
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SPILL FOR .CBM 64 

Quickshot Turbo Kr. 1 75 , -
PRO 5000 Kr . . 21 5 , -
WIN NER 200 Kr. 2 1 5 , -
lIP-STleK Kr. 225 , -

Commodore 
KASSETTSPI LLER 

Normal 
kassett
spiller 
Kr. 365 , -

Kassettspiller med 
Asimuth-justering Kr. 595 , -

D I S KETTER 

\ ) " , ) .,. �D;,---..· '-� . ... ------: 

1 0  stk. 5 V  .. ' 
1 0  stk.  3 1/2 '  

59 , -
1 45 , -

Filial 
Cartridge I I I  

Kr. 590 , -_ 
Final Cartridge I l  Kr. 365 ,-

Kass. Disk 
19 - Boot Camp (del l )  1 49,- 1 99,-
1943 149,- 1 99,-
Afterburner. 1 49 ,- 199,-
Alrborne Ranger 1 95,- 255,-
Allen Syndrome 1 49,- 1 99,-
Areade Force Of Four 1 69,- 219,-
Bad Cat .1 49,- 199,-
Barbarlan 1 49,- 1 99,-
Bedlam 149," 199,-
Blonlc Commandos 1 49,- 199,-
Black Lamp 1 49,- 1 99,-
Bobble Bubble 1 49,- 199,-
Brave Starr 1 49,- 1 99, -
California Games 1 49,- 1 99,-
Charbusters 20 spill 1 95,-
Chessmaster 2000 1 49," 1 99,-
Chuck Yeager's Aft 1 49, - 1 99,-
Clever & Smart 1 49, - 199,-
Combat School 149,- 1 99," 
Daley Thompson Olympic 1 49,- 1 99,-
Dark Castle 1 49,- 199,-
Dark Side 1 49,- 1 99,-
Delender Of The Crown 199,- 21 9," 
Diamond 1 49,- 1 99,-
Dreadnought 1 49,- 1 99,-
Driller 1 49,- 1 99 ,-
Elite ColJection 8 spill 1 69,- 21 9,-
Elite HIt-pak 6 nr 3 6 spill 1 69,- 21 9,-
Epyx Eplcs 4 spill 1 69,- 219,-
Epyx Scandlnavla 5 spill 1 69,- 219,-
Final Assaun 1 49,- 1 99,-
Final Cartrldge '" 590,-
Flashpolnt 1 49,- 1 99,-
Flight Simulator " 695,- 695,-
FlIntstones 1 49,- 219,-
Fotball Dlrector 1 49,-
Forball Manager " 1 49,- 21 9," 
Fury 1 49,- 21 9,-
Game Set & Match 10 spill 1 69,- 219," 
Garfleld 1 49,- 1 99,-
Gary Llneker's Super 1 49,- 1 99," 
Gold , Silver, Bronze 3 spill 169,- 219,-
Gothlk 1 49,- 1 99,-
Great Glanna Slsters 149,- 1 99,-
Gryzor 1 49,- 1 99," 
Gunshlp 1 99,- 265,-
Hawk Eye 149,· 199,· 
Helan og Halvan 1 49,· 1 99,· 
Hotshot 1 49,· 199,-
1 .0 .  149,· 1 99,· 
Ikarl Warrlors 1 49,· 1 99,· 
Impossible MIssion Il 1 49," 1 99,-
Jinks 1 49,· 1 99,-
Karate Ace 7 spill 169,· 21 9,· 
Karnov 149,· 1 99,· 
Konami Arcade ColI. 10 spill 1 69,· 219,· 
Last Nlnja 1 49" 1 99," 
Last Ninja Il  1 79,· 229,· 
Lazer Tag 1 49,- 1 99,-
Live Ammo 5 spill 1 69,· 219,-
MagnIfIcent Seven 8 spill 1 69,· 219,-
Match Day " 1 49,· 1 99,· 
Mega Apocalypse 1 49," 21 9," 
Mlckey Mouse 1 49,- 1 99," 
Mlnl·Putt 1 49," 1 99,-
Morpheus 1 49," 1 99,· 
Netherworld 1 49,· 1 99,· 
Nlgel ManseIl 1 49,· 1 99,· 
Nlght Raider 1 49" 1 99,· 
Oops! 149,· 1 99," 
Out Run 149,· 1 99,-
Pegasus P. H . M .  1 49,· 1 99,-
Peter Breadsley Fotball 1 49,· 1 99,-
Pandora 1 49,· 1 99,· 
Pink Panter 1 49,· 1 99," 

Bestillingen sendes: 
Jeg best i l ler følgende: 

P.B. 1 1 77 Sentrum - 0107 Oslo 1 
(Telefon (02) 42 93 1 0) 

A"e priser er inkl. mva. I tillegg til prisen 
kommer porto og oppkravsgebyr . 

Kass. Disk 
Plratesl 1 99,- 265,-
Platoon 1 49,- 199,-
Predator 1 49,- 1 99,-
President Is MIssing 1 69,- 1 99,-
Psyco Pigs UBX 1 49,- 1 99,-
Rlmrunner 149," 199,-
Road Blasters 1 49,- 1 99,-
Roadwars 149,- 1 99,-
Rygar 1 49," 1 99,-
Salamander 1 49,- 1 99,-
Samurai Warrlor 1 49,- 199,-
Shackled 1 49,- 1 99," 
Skate Crazy 1 49,- 199,-
Skate Or Die 1 49,- 1 99 ,-
Sommer OL 88 1 49,- 1 99,-
Steanh Fighter 1 95,- 265,-
Streetfighter 1 49," 1 99,-
Strlp Poker " 1 49,- 1 99,-
SU'per Hang"on 149,- 1 99,-
Super Soccer 149,- 1 99,-
Sword Of Samurai 1 49,- 1 99,-
Target Renegade 149,- 1 99,-
Task '" 1 49,- 199,-
Ten Great Games 1 1 1 1 0  spill 169,-
Ten Great Games Il 10 spill 1 69,-
Test Drive 1 49,- 199,-
The Traln 1 49,- 1 99,-
Three Stooges 219,-
Thunder Cats 1 49,- 1 99,-
Thunderblade 1 49,- 199,-
Tiger Road 1 49,- 1 99,-
Tracksult Manager 1 49,-
Trantor 1 49,- 1 99,-
Troll 1 49,- 1 99," 
Vampires Empire 1 49,- 199,-
Vlxen 1 49,- 1 99,-
We Are The Champions 169,- 229,-
Wlnter Games " 1 49,- 1 99,-
Wlnter Olympiade 88 149,- 1 99,-
Wizard Warz 1 49,- 199,-
World Games 1 49,- 1 99,-

Empire Strlkas Back 
Enllgtenment 
Eye 
Falrytale Adventure 
Ferrari Formula One 
Final MIssion 
Fire And Forget 
Firepower 
Right Simulator " 
Flintstones 
Fondatlon Waste 
Football Fortunes 
Fotball Manager " 
Future Tank 
Galactlc Invasjon 
Garrlson " 
Golden Path 
Goldrunner 
Great Glana Slsters 
Guild Of Thlves 
Haeker Il 
Hunt For Rad October 
Ikari Warrlors 
I nterceptor 
Iridon 
Jet Simulator 
Jlnks 
Jump Jet 
Kick Start Il 
King Of Chicago 
Leaderneck 
legend Of Swords 
Lelsure Sult Larry 
Menace 
Mercenary (Compendlum) 
Mlke The Magie Dragon 
Mlndflghter 
Mortville Manor 
Obllterator 
Pandora 
Pawn 
Peter Beadsley Soccer 
Phaniasle l l l  
Phantasm 

SPILL FOR AMIGA . Pinball Wlzard 
Platoon 

Aaargh 299,-
Allen Syndrome 349,· 
Baeklash 345,-
Bad Cat 345,· 
Bards Tale Il 299,· 
Bards Tale I 299,· 
Bermuda Projects 345,· 
Bøtter Dead Than Allen 295,· 
Beyond The Ice Palace 299,· 
Blonle Commandos 299,-
Black Jack Academy 399,-
Black Lamp 299,· 
Bonechrunsher 1 95,· 
Bubble Bobble 255,· 
Buggy Boy 299,· 
Capone 345,· 
Carrier Command 345,-
Chessmaster 200 299,· 
Clever & Smart 255,· 
Computer Hits (4 spill) 445,· 
Corruptlon 345,-
Crap Aeademy 345,· 
Crazy Cars 299,· 
Dark Castle 345,-
Defender Of The Crown 345,· 
Deja Vu 345,· 
Destroyer 345,· 
Ebonstar 345,· 
Elf 299,· 

Port Of Call 
P.O.W. 
Quadralien 
Racter 
Return To Genesis 
Roadwar 
Rolling Thunder 
Romantle Encounters 
S , D , I .  
Seconds Out 

. Sldewlnder 
Skyehase 
Slaygon 
Sommer Ol 88 
Space Quest 
Spinnworld 
Star·Ray 
Starfox " 
StarglIder Il 
Stlr Crazy (Booboo) 
Street Fighter 
Strlke Force Harrler 
Strlp Poker " 
Sub Battle Sim 
Tanglewood 
Terramex 
Terrorpode 
Test Drive 
Thexdor 
Three Stoodges 

Pris Jeg best i l ler følgende: Pris 

295,· 
299,· 
299,-
345,-
299,· 
195,-
345,· 
299," 
690,· 
255,-
345,· 
345,· 
299,· 
255,· 
299,·  
299,-
255,-
345,· 
345,-
345,· 
345,· 
345,· 
299,· 
299,-
299,· 
690,· 
299,· 
195,-
169" 
345 ,· 
295,-
345,-
299,· 
345,· 
345,-
255,· 
345,· 
345,-
345,· 

PRINTERE . 

Commodore M PS 1 250 2.690 
Star LC 1 0  2.990 
Star LC 1 0  Color 3.990 

PRISENE ER INKL. MVA. OG KABEL 

SPILL FOR AM IGA 
Thundercats 345,-
Time And Maglk 345,-
Time Bandlt 255,· 
Tracers 3�5," 
Unlma ·345,-
Unlnvlted 345,· 
Vector Ball 195,-
Whirliglg 299,-
Wlnter Olympiade 88 255,· 
Xenon 255,· 

BRUKERPROGRAM 
FOR AM IGA 

Adrum Drum Machine 
Aegis Anlmator 
Aegls Artspak I 
Aegis Audiomaster 
Aegis Olga 

. Aegis Draw 
Aegis Image 
Aegls Light, Camera, Actio 
Aegis Modeller 30 
Aegis Sonix . 

Aegls Videoscape Upgrade 
Aegis Videoscape 30 
Aegls VIdeotitler 
Analyse! 
Animate 3·0 (ex. Sculpt) 
Butcher 2.0 
Calligrapher 1 .1. 
Climate 
De luxe Music Constr. Set 
De luxe Palnt " 
De luxe Photolab 
De Luxe Prlnt 

545,· 
1 1 95,-

299,· 
725,-
950,· 

2390,· 
440,· 
725,· 

1 1 95,-
725,· 
445,-

1890," 
1 390,· 
1890,· 
1890,· 

499,· 
1 590,-

445,-
1 095,· 
1 095,-
1 095,-
1 095,-

De Luxe Video " 1 095,· 299,· . Olgi·Droid 1 1 95,· 345,' Olgl·Palnt 795,· 299,· Dlgi-Vlew 3.0 (Pal) 1890,-345 ,· Digi·View Gender Shanger 299,· 299,- Dlrector Programering 945,· 299,· Dos-2-Dos 799,· 345,· Drum Studio 255,-345,· Excellence 2300,· 345,· Express Paint 1 1 90,· 299,· Forms In Flight " 1 590,· 345,· Hot Lieks 445,· 299,- Interchange 650 ,· 255,· Lattice C 4.0 2850,· 345,· Mldl lnterface M E4 1390,· 345,· Modula 2 Benehmark 2830,-345,· Modula 2 Compiler 1490,· 255,- Music Studio 445,-169,· Organlze! 1 1 90,· 299,- Pascal 1 290,-255," Photon Palnt Expanslon 299,· 299,· Photon Paint 999,· 345 ,· Plxmate Farveseparasjon 945,-255,· Pro Sound Oesigner 1 1 90,· 345,· Pro Studio Mldl 2790,' 
299," Proflmat Assembler 650,· 345,- Publlsher Pluss 1 290,· 345,· Scrlbblel 1 1 90,· 345,- Sculpt 3·D 7390,· 345,· Shakespeare 2880,-1 99,' Sound Sampler SPS 1390,· 345,· TV Show 1 1 90,· 299,- TV·Text 1 1 90,· 255,· Ultra Dos Utllltles 599,· 345,· Vip Professlonal 1890,· 299,· Zuma Fonts nr. 2 450,-299,· Zuma Fonts nr. 3 450,-390,· Zuma Fonts nr. 1 450,-

Navn: 

Adresse: __________ _ 

(Skriv tydelig. Helst med blokkskrift) 
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NORSK TEKST· 
BAHANDLING 
TIL AMIGA 
- CALEFONTS II 
Så har da CaleFonts \ I  endelig 

kommet. Endelig, for det har vært 
et savn for seriøse Amiga-bruke

re, at det ikke har funnets mange ekstra 
fonter å bruke i tekstbehandlings- og 
tegne-programmer. Det flotte med Ami
gaen er bla. at du kan bruke de samme 
fontene i ulike program. Når du starter 
opp leser datoren inn de fontene som 
ligger i font-skuffen på Workbench. Her 
kan du plassere hvilke fonter du vi l .  Du 
kan velge ut de fontene du synes er 
best. Calefonts Il inneholder en lang 
rekke font-typer i forskjel l ige storreiser. 
regner du med stort og smatt far du 1 4  
mer eller mindre forskjell ige typer å vel
ge mellom i størrelser fra 1 2  ti l 64. Stor
reisen avhenger av font-typen. Cale
fonts lages av nordmannen Bjorn Ry
bakken som etter sigende er igang med 
Calefonts I I I  allerede. Prisen er i under
kant av 1 000 kroner. 

SU PER BASE 
PROF PA NORSK 
S uperbase professional skal kom

me på norsk i løpet av høsten el
ler tidlig neste år. Både program 

og manualer skal ikles den norske 
språkdrakten. Superbase Pro - databa
se med uante muligheter, fortjener å bli 
en bestselger. Prisen - 2598 kroner - er 
egentlig lav i forhold til det programmet 
kan yte. Du kan løse alt fra enkle arkiv til 
kompliserte databaseoppgaver med ut
skrift av egne skjemaer. 

AMIGA-BOK 

E n annen ting seriøse Amiga
brukere har ventet på er et skik
kelig bokføringsprogram. Nå mel-

des det fra JAMA-Data at et slikt er på 
vei. Det er et felles svensk-norsk pros
jekt bak Amiga Bok. Firmaet JAMA Data 
as på Kolbotn utenfor Oslo har samar
beidet med det svenske selskapet Karl
berg & Karlberg. Ifølge et produktfaktab
lad fra JAMA Data er AmigaBok det per
fekte programmet for deg enten man 
har forening, firma, landbruk eller helt 
enkelt vi l styre sin private økonomi på 
en enkel måte. Programmet registrerer 
bilag, lager ulike rapporter og kan holde 
opp til 200 konti. Det spørs om ikke vi 
skal ta en titt på programmet her i Norsk 
Dator Magazin ! 

KONTOR-SS 
Co�modore var seg som hør og bør 

på plass på utstillingen Kontor-B8. Med 
diverse PC'er og en enkelt Amiga 2000 
prøvde de å tilrive seg oppmerksomhe
ten. Det var firmaet FAMO (desktopVi
deo-spesialisten) som hadde med seg 
Amiga 2000, Genlock og Deluxe Paint 
I l .  Ved hjelp av en ny videoprinter av 
merket Mitsubishi lagde de flotte gra
fikk-utskrifter fra Genlock og Deluxe Pa-

, 5 & II y , E S I  
PERSONAL COMPUTER 
SHOW BAK KULISSENE 
Norsk Datormagazin var 
selvfølgelig på høstens 
vakreste eventyr i Lon
don. Her er noen biter av 
en stor opplevelse, på 
godt og vondt. Svenske 
Datormagazin nr. 1 3  
(den siste hel-svenske i 
norsk salg) hadde mer 
om dette. 

MYE STORT, 
LITE NYTT 

D ata-messe i London. Stort og fri
stende, og jævlig anstrengende. 
Derfor var de første to dagene 

avsatt til forretningsfolk, og ingen under 
18 år slapp inn. 

Dermed fikk leverandørene vise de 
profesjonelle oppkjøperne hva som er 
på beddingen. Men det var lite nytt. Nye 
spill og fun-programmer er som alltid på 
gang, og i den svenske delen tester vi 
disse etter hvert som de kommer. Og så 
det er sagt: Ingen i Skandinavia kan 
komme med nyhetene fortere enn oss. 
Vi var åtte stykker totalt herfra på 
messen . . .  

Faktisk er  det skandinaviske marke
det meget interessant for de internasjo
nale leverandørene. Vi har penger, og vi 
stiller i Europas øverste sjikt hva angår 
antall Commodore-maskiner, og det to-

I talt. Mange leverandører ville forresten 
vite om, og når, IBM PC-markedet ek
sploderte på spille-siden i Norge (Hva 
med spinne-siden?). 

int Il. Vi savnet flere firmaer som ellers 
pleier å stå på Commodore-stand 
(Nano Data og Kreativ Teknikk, feks. 
(Kreativ Teknikk er finito nå. Red)) 

Amiga 500, C64/1 28 og spi l l  var helt 
fraværende. Commodore har blitt så 
»seriøse" i enkelte sammenhenger . . . .  ! 
Ellers var utsti llingen Kontor-88 preget 
av en endeløs rekke av datorer, desktop 
publishing, kopimaskiner ol. Selgerne 
kastet seg over deg for å vise fram 
»gamle« produkter. Noen steder var det 
servering av alt fra »bagetter« til vodka 
- ja. det var det hos Fabritius Strålfors! 
som skulle tiltrekke oppmerksomheten. 
Det var lite av programvare og spen
nende nyheter. 

ATLE RØIJEN 

SJØLYSTSENTERET 
U-2(}. SEPTEMBER 

En annen sak er at spill-produsente
ne har gjort det lett for importørene å 
lage rene »norske« versjoner. De kan 
meget enkelt oversette all tekst. slik at f. 
eks. Ultima V nå kunne komme på kav 
norsk (nynorsk?) . 

Vil vi ha slike spil l? Skriv! Hvis det 
viser seg å være et marked, skal vi nok 
klare å »overtale« noen leverandører til 
å forsøke seg . . .  

Commodore-standen : 

STØRST-
OG DARLIGST! 
H ei Terje, vet du at Commodore 

. har stor pressekonferanse nå? 
spurte to av mine svenske

. 
kolle

ger. 
- Nei. svarte jeg. Jeg visste omtrent 

ingen ting, for jeg var nettopp kommet 
fra Oslo, og var litt små-stresset. . 

Men jeg måtte jo følge med ti! Com
modores presentasjon av julens aktivi
teter, musikk-programmer og masse 
mer. 

Commodore-standen var stor, og 
større ble den med foto-utstyr og diver
se remedia hengende rundt halsen. 
Den var en labyrint formet som en 
enorm sort pyramide. Vi gikk. Og gikk. 
Og spurte etter pressekonferansen. Vi 
ble sendt omkring på noen kilometers 
jakt, som til slutt endte i VIP-rommet 
inne i Commodore-pyramidens hjerte -
en halvtimes tråkking nærmet seg 
slutten. 

om pressekonferanser som var arran
gert og om et dusin pressefolk som ven
tet forgjeves i timevis. 

Commodore hadde, som de fleste 
andre, et uformelt cocktail-party lagt til 
kveldstid. Men dette PR-utspillet ble 
bare en bekreftelse på hvor lite profesjo
nelt det hele var lagt opp. 

Partyet besto av en gratis-billett til det 
falmede Hippodrome-diskoteket, hvor 
Commodore hadde leid et rom. Her fikk 
gjestene, som var stor-forhandlere, 
presse og leverandører, utlevert hvert 
sitt lille glass med vin, etter å ha blitt 
mottatt av en Commodore-fyr som smi
lende stolt fortalte om vinglasset. 

Det var alt vi så av Commodore den 
kvelden. Ikke noen info, ingen ting bort
sett fra smilet og glasset. 

Allerede etter en time nærmet tempe
raturen seg normalt sauna-nivå i rom
met, som hadde et dusin stoler til femti 
innbudte. Dermed gikk vinen unna i ba
ren, til den nette sum av 1 ,75 pund pr. 

Commodore 

Og hvem andre enn selveste Com
modore-farao fant vi der: 

- What are you doing here? This is 
the VIP-room, formante Commodore
sjefen i Europa. - Pressekonferanse? 
Aja, den! Nei. den er utsatt. Eller avlyst. 
Eller begge deler. Vil du ha en brus? 

Dette var bare en forsmak på hvilken 
dårlig informasjon og labert PR-show 
Commodore klarte å stille opp med. Vil
le historier gikk på presse-rommet: Om 
intervju-avtaler som ingen møtte opp til, 

fingerbøl. 
- Hvor mye fikk Commodore av Hip

podrome for å holde partyet her? spurte 
en ukjent fyr. Det var så varmt at ingen 
lo. 

Alle kommenterte Commodore gene
relt, og alle var enige om at de gjør en 
drittjobb på info-siden. 

- Egentlig er det pussig at de har hatt 
slik suksess, sa en topp-programmerer 
som for tiden har stor fremgang. - Bed
riften fortjener det slett ikke, det er stort 

BAK KULISSENE satt forhand
lerne på parties og presentertes 
for nye spill. Det var ikke bare 
mykvaren som ga stemningen. . .  

aven »snørr
unge«. Men å 
høre på for 
publikum! 

PENGENE 
satt løst hos de 
store spil/-pro
dusentene. 
Viktige kontak
ter ble fraktet til 
begivenhetene 
i limousiner. . .  

sett hele bransjen enig om. Attityden vi 
har sett her gjennomsyrer bedriften! De 
har ikke gjort det bra på grunn av. men 
på tross av! 

Dessverre kan jeg bare støtte kritik
ken. Commodore! Det eneste dere gjor
de godt, var å bekrefte deres dårlige 
rykte. 

For ordens skyld bør jeg nevne at dis
se problemene ikke har samme omfang 
i Commodore Computers Norge. I det 
siste har de hatt en kraftig gjennomtrekk 
på leder-siden, samt diverse dumper i 
suksess-veien. Men jevnt over gjør de 
sitt beste. Også det må være vrient med 
en slik sentral-ledelse . . .  

Norsk turbulens: 

FORHANDLERE pA 
PROGRAM-JAKT! 
Det var ganske mange norske forhand
lere på Personal Gomputer Fair i år, og 
intrigene dominerte stort. Hva skjer med 
Commodore i Norge, nå som to toppsje
fer har gått av i rask rekkefølge? Hva 
skjer med det norske spill-markedet? 

Spill-produsentene spurte og grov 
om Skandinavia - mange av dem me
ner at de selger for få spiIJ til 1:;64 og 
Amiga, og jaktet på nye forhand�--C:: 
forhandlere som mente seg i trygg po
sisjon, fikk avkreftet dette av nokså kjøli
ge produsenter . . .  

De begynner også å gå lei av hac
kers. Når de selger under 50 (!) kopier 
av topp-spill på det norske markedet. 
begynner de å lure: Har vi for dårlige 
forhandlere, eller er Norge et eneste 
stort copy party? Flere store produsen
ter vurderer å satse mye sterkere på 
IBM-PC-markedet og kutte ut Commo
dore-spillene. 

Dete er slett ikke bare på grunn av 
hackers-problemer: Mange av program
produsentene er skikkelig forbannet på 
Commodore. De har ikke holdt hva de 
lovte om skikkelig markedsføring av 
Amiga 2000- og 500-maskinene, og at 
de er profilert på et altfor lavt nivå. 
Det ryktes blant annet at Electronic Arts 
nå vil skippe Commodore og gå inn for 
Mac og IBM OS2IPC . . .  

Mange norske forhandlere konkurre
rer sterkt - på grensen til fiendskap, vil 
noen si. Egentlig er dette bra, for kjøper
ne. Konkurransen hardner, og prisene 
og distribusjonen blir desto bedre. Og 
nye kommer til for å slåss om beinet: 

Samtidig som unge norske krefter var 
på plass for å kapre stor-produsentene. 

Forsettes side 1 1  



Heng med fra starten i Norsk Dator-Magazins 

GUIDE TIL MODEM· 
VERDENEN 
Hva er modem? Hvor
dan fungerer en BBS? 
Hva er datakommuni-

. kasjon? Kan jeg koble 
- inn min C64 på jobbens 

dator? Hva koster det å 
ringe til en dator? 
Spørsmålene omkring 
det med å » modeme« 
har haglet over svenske
nes Dator Magazin siden 
de startet sin artikkelse
rie om BBS - de elektro
niske oppslagstavlene. 
Derfor; En nybegynner
leksjon i kunsten å mo
deme er sikkert på sin 
plass også i Norge. Hvor 
mye arbeid vi skal legge 
i dette avhenger av deg ! 
Skal vi skippe dette til 
fordel for andre ting? 
Skal vi kjøre et stort kurs 
på sakene? Send oss 
brev! 
Uansett - Her kjører vi 
en l iten forsmak: 

E n C64 og C1 28 kan faktisk brukes 
til annet enn dataspill (om noen 
ikke visste det). Med tilstrekkelig 

utrustning kan din hjemmedator via tele-
fonnettet kobles sammen med nesten 
hvilken som helst annen dator i verden ! 

�Det erfeks. fullt mulig forto 64-eiere- på 
noen minutter å sende program elter 

- ·tekster til hverandre via sine datorer og 
telefoner. Eller å ringe til noen av alle de 
hundretalls. elektroniske oppslagstavler 
(BBS - Bulletin Boards Systems) der 
.datorbrukere møtes via modem. 

Det finnes faktisk 64-eiere ' som pro
grammerer jobbens stordator hjemme
fra med en vanlig C64 . . .  

LEKSJON 1 

Hva er da datakommunikasjon? Litt 
forenklet fungerer det slik: Når du tryk
ker ned en tangent på din dator, eksem
pelvis bokstaven A, skriver datoren lydig 
ut bokstaven »A« på TV-skjermen. 

Det er faktisk en form av datakommu
nikasjon, om enn veldig forenklet. I da
toren finnes et innebygget kommunikas
jons-program som passer på at dine ta
stetrykk resulterer i ett tegn på TV
skjermen. 

Om du nå tar en titt bak på din C64 
eller C1 28 så finner du et hull der, mer
ket User Port (Brukerporten). Denne 
porten kan i prinsippet brukes som ut
enhet, som en TV-skjerm eller en 
skriver. . 

Om �''': i nater inn ett såkalt terminalp
rogram, forandres datorens arbeidsmå
te. I stedet for å sende din tangenttryk
king til skjermen, sender datoren »A" til 
User Porten. 

LEKSJON 2 
Nå befinner vi oss altså i datorens 

User Port der .,A" er havnet i form av 
åtte stykker O og 1 (i binær form). Om 
jeg nå vil sende denne bokstaven til en 
anl)en dator, h�a gjør jeg så? 

A forsøke å lodde fast telefonlednin
gen direkte i User Porten er ikke akkurat 
å anbefale. Det f,.mgerer ikke, det lover . 
vi. T�ldels har tefefonen bare to lednin
ger og User Porten 24 kontakter. Tildels 
sender datoren t vei et digital signal (i 
prinsippet strøm - ikke strøm), mens te
lefonen e� bygget for å transportere 
analoge lydsignaler. I 

Løsningen heter MODEM, en forkort
ning av MOdulator DEModulator. Den
ne merkelige delen ol/llvender datorens 
O og 1 til lyd, som I telefonnettet kan 
håndtere. 

På markedet finnes idag en mengde 
ulike modem. Problemet for C64-eiere 
er Commodores særegne User Port. 
Øvrige datorfabrikanter har nemlig blitt 
enige om en standard for slike utganger 
- nerplig RS232. 

i , jI 

Dette ga Commodore blaffen i (i sin 
beste stil), og bygget i stedet sin egen 
variant av RS232. Problemet med å 
koble inn en standard RS232-kontakt i 
C64 er åpenbar, om man titter på bildet 
over. Høyest oppe finnes en vanlig 
RS232-port, og under C64s User Port. 
Det er en viss forskjell, eller hva'i'l'? 

For ytterligere å vanskeliggjøre det 
hele, benytter C64 en annen strømstyr
ke enn normal RSOO2 stanOOr�:t Dette 

forårsaker at man må kjøpe en INTER
FACE som er en slags overgang som 
avhjelper dette åpenbare kontaktprob
lem. Alternativt kan man kjøpe Handics 
spesialmodem for C64. Denne er det 
bare å plugge direkte inn i User Porten. 
Prisen: Ca 2.000 kroner i Sverige. 

LEKSJON 3 

Nå sier vi at alle problemene over er 
løste. Din .,A" befinner seg nå i mode
met, forvandlet til et analogt signal . Om 
du hører på det, høres det ut som et 
hissig pip. 

Modemet kobler du med en vanlig te
lesladd inn i ditt telefonstikk (som bildet 
viser). Og med din vanlige telefon ringer 
du nå opp din like hjemmedator-interes
serte venn. Også han har sin dator ko
blet til et modem. Begge to trykker nå 
ned data-knappen på modemet. Nå 

Din "A« vandrer ut på telenettet i 
form av et pip (om du ikke har glemt å 
lade inn terminal-programmet), og kom
mer frem til din venns modem. Der det 
igjen forvandles til et digitalt signal som 
din venns dator kan forstå. Og vips, nå 
skrives din "A« ut på vennens skjerm . 

Denne kommunikasjonsformen ko
ster ikke mer enn en vanlig telefonsam
tale. Televerket skiller ikke mellom dato
rer og mennesker som bruker deres 
linjer. 

, ! � r" I f!:> ;.c, 

LEKSJON 4 
Og det er nå vi kommer inn på dette 

med BBS - de elektroniske oppslag
stavlene. En BBS er en vanlig dator, 
eksempelvis en C64 - med et spesialut
formet terminalprogram. En BBS kan til
dels starte opp selv om noen ringer, til
dels ta imot, lagre og sende beskjeder. 
Mange BBS-program legger disse 
beskjedene i speSielle »møter«, slik at 
alle som ringer kan lese alt som skrives 
ut over BBS. En del BBS har også Pro
gram-Bank hvor man kan overføre da
taprogram til egen dator, eller sende 
opp sine egne programmer. Det er dette 
som er UPLOADS og DOWNLOADS. 

Foruten programmet kreves det også 
et modem med automatsvarer om man 
skal drive en BBS. Når noen ringer så 
svarer modemet akkurat som en auto
matisk telefonsvarer. 

På programsiden er det vanskeligere. 
Terminalprogram for BBS-system fin
nes ikke å få kjøpt i vanlige databutikker. 
Man må bestille disse direkte fra utlan
det. Det finnes også et såkalt Public Do
main-program som sirkulerer i Sverige. 
Kontakt en user group/klubb, så kan dis
se antagelig hjelpe deg. 

Trenger du bare et vanlig terminalp
rogram for kommunikasjon, kan du kjø
pe Norsk Datormagazin� terminalkas
sett for 60 kroner. Send oss bare en 
giro . . .  

LEKSJON S 

Det finnes ytterligere noen saker å 
tenke på i modem-verdenen. Folk som 
modemer, snakker ofte om BAUD-rate. 
Det er bare et finere ord for sendingsha
stighet. Med andre ord hvor mange bok
staver/sifre et terminalprogram og mo
dem klarer å sende pr. minutt. 

Det finnes mye, mye mer å si om mo
demene. Men dette her var forhåpent
ligvis en god start for nye brukere. Skal 
vi gå videre inn i modem-eventyret? 
Skriv! (ikke ring) 

CHRISTER RINDEBLADfTERJE 
ØYGARD 

B I T S & 
Norsk turbulens: 
Forsat fra side 1 0  
var både svenske og  norske stor-for
handlere på plass for å befeste sin stil
l ing. De sistnevnte slet utvilsomt 
hardest. . .  

I Norge har Kreativ Teknikk AS (Delu
xePaint Il, etc.) gått saftig på ryggen, og 
prøver å redde stumpene ved »styrt 
nedleggelse« .  Commodore-fantomet, 
tidligere topp-hacker og supporter på 
Commodore Norge, Johnny Niska, mis
tet derved sin nye stress-jobb der, og er 

NORSKE FORHANDLERE viste seg 
også i London. Johnny Niska jaktet på 
mykvare til det norske markedet, og ryk
tene sier at han gjorde en god jobb. 

WP 5.0 TIL 
AMIGA KOMMER 
"Al le" som bruker IBMPC kjenner 

Best in Show: 

MICROPROSE 
MED 20 I STIL 
Samme hvor mye spill-produsentene 
klager over sviktende salg av Commo
dore-spill og hackers-trøbbel: I denne 
bransjen er det store penger i omløp. 
Den ene utstill ingen var større enn den 
andre, og presentasjonen ver jevnt over 
upåklagelig. 
riOg aller best var sannsynligvis MicroP
rose (se den svenske delen for spill-te
ster og presentasjon). De befestet sin 
stilling som topp-produsent med en 
kjempe-stand, som også inneholdt mes
sens hoved-attraksjon : MicroProse's 
nye, store simulator. 
Dette er en simulator som er nesten pro
fesjonell, med en stor-skjerm som viser 
flyvning, rally-kjøring, hang-gliding, mo
torsykkel-kjøring og litt til. 
Køen av prøve lystne slanget seg utover 
messe-området og skapte et mini-kaos 
inne i det store messe-kaoset. Men var 
det noe å stå i timevis i kø for? 
Ja - og nei. Simulator-skjermen var i 
vanlig video-kvalitet, og når slikt blir kjørt 
opp til slik størrelse blir det litt urealistisk. 
Men hydraulikken var topp, og lyden var 
OK. 
Ellers var det fritt fram for å spille nye 
saker hos de aller fleste leverandørene 
- med full peak på høyttalerne og tusen
vis av spillere kan du jo tenke deg hvor
dan det var. 
Volds-spill dominerte ganske kraftig : 
Schwarzenegger og Rambo, Ninjas og 
boksere er best-selgerne nå. Noen av 
de som selger best i England vil vi nep-

B Y T E S 
fri på markedet. 

Det varer neppe lenge. Ryktene sier 
at han vil kjøre sitt eget løp i eget firma, 
og var i London for å hente noen bra 
prog ram-kontrakter. 

Jeg tror at han klarte dette. 22 år 
gammel, fremadstormende, data-eks
pert og med 20 timers arbeidsdag gjor
de han godt inntrykk på mange av de 
internasjonale kanonene. Han dro ikke 
hjem med noen kontrakt, men det kom
mer sikkert noen i posten ganske 
snart . . .  

WordPerfect - om ikke det beste. så  i 
hver fall det mest utbredte tekstbehand
lings-programmet i verden. På London
messen ble versjon 5.0 vist fram med 
pomp og prakt. Men foreløpig bare til 
1MB og kloner. 

Dette er et adskilig mer avansert pro
gram enn den »gamle« 4.2-versjonen. 
Hoved-prinsippene er beholdt, men sy
stemet inneholder så mye mer: Blant 
annet har du en viss begrenset mulighet. .. 
til å boltre deg i desktop-finesser, regne
ark og masse mer. Det virker som om 
WP nå blir mer et komplett administras
jons-program enn bare 
tekstbehandling . . .  

PC-versjonen kunne d u  få for drøye 
400 pund. Den amerikanske versjonen 
selges også i Norge for 5.900 kroner, og 
norsk til omtrent samme pris skal være 
klar i begynnelsen av desember. 

Men hva med Amiga? Etter en del 
spaning fant vi ut at Amiga-versjonen 
muligens ligger rett rundt hjørnet - uoffi
sielt bare tre-fire måneder unna, på en
gelsk. Priser hadde ingen noen aning 
om ennå. Men det blir nok dyrt, og hard
disk er påkrevet. Og på norske WP vis
ste man ikke dette i det hele tatt, og 
langt mindre når norsk versjon ville 
foreligge. 

Men neste sommer er nok ikke noen 
dårlig gjetning . . .  

MicroProse showet opp så det vir
kelig svingte. Simulatoren deres 
ble et verdig midtpunkt, og køen 
var ikke lett å ordne for de pi/ot
kledde representantene. 

pe oppleve her - volds-sensur ligger og 
dupper i vannskorpa etter at svenskene 
tar bort en rekke volds-spill med loven i 
hånd . . .  

UK-PRISENE: IKKE 
MYE A SPARE? 

N år får vi disker til under femme
ren i norske butikker? Space
world kjørte ut noen brukbare sa

ker til 60 kroner for 1 0  stk 5,25 tommers 
for en tid siden. Men i London, som ikke 
er spesielt billig, lå prisene nå på 35-40 
kroner for tilsvarende. I Tyskland får du 
enda bedre kvalitet for 40 kroner, men 
egentlig trenger du ikke gå lenger enn til 
Sverige for å spare hundrelapper. Min
dre postordre-butikker florerer der borte. 

Norske bakgårds-firmaer - hvor er 
dere? 

Ellers lå spill-prisene på messen på 
omkring 60 prosent av de norske - noen 
gikk for under halvparten, og eldre verj
soner fikk du nesten kastet etter deg. 
Altså spill som fremdeles går for fullpris i 
Norge. Forhandlerne våre trenger åpen
bart konkurranse . . .  

TERJE ØYGARD 
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VERDENSNE I I ET 
-FOR HACKERS 
,Vil du diskutere pro
grammering med en 
amerikansk hacker? , El
ler lynraskt få rede på 
om noen i hele , verden 
har C64-programmet 
» FIKSER ALT«? 
Ingen problemer. Hac
kers har nemlig et eget 
internationalt datanett .

flD9 - df�.r meddelelser 
-:s�'ndes ·på kryss J og 

tvers rundt hele jordklo
den, døgnet rundt! 

F I DONet er på mange måter hac
kernes egen brevbærer. En mu
lighet å bytte erfaringer og beskje-

der over hele jordkloden akkurat som 
radioamatører gjør via kortbølge. Men 
har man datorer som hobby, så. bruker 
man selvsagt datorer som formidlere 
også. 

I praksis er FI DONet 2.200 privateide 
Bulletin Board Systems ( BBS) , et sy
stem som i 17 ul ike land nattestid kobler 
seg til telenettet. Dermed utgjør de et 
enormt nettverk. 

FIDONet er et tre-strukturert nettverk 
som består av ca 2200 datorer. Hver 
verdensdel symboliserer en gren som i 
sin tur forgrener seg til land og steder. I 
hver gren ligger det en base som tar 
hånd om brevforsendelsen til andre ba
ser. I enden på hver gren finnes det en 
vanlig base. Ved hjelp av denne tråd
strukturen så vet FlOa hvordan tekste
ne skal sendes for å komme til rett 
plass. 

BREV TIL LOS ANGELES 

Vi later som om du fra Oslo vil sende 
en beskjed til din gode venn i Los Ange-

les. Du begynner med å skrive inn din 
beskjed i nærmeste FIOO-base, med 
riktig adresse til din venn 
forhåpentligvis. 
. Nå begynner det å hende saker og 
ting. 

Midt på natten begynner din , lokale 
FIDO-basedator automatisk å ringe opp 
den FIDO-base den skal være koblet til 
og automatisk overføre all  informasjon 
som er adressert dit. Denne basen vil i 
sin tur undersøke hvor denne meddelel
sen er adressert og sender det som skal 
av gårde enda høyere opp i nettet. 

Slik ruller det videre, fra sted til sted -
fra land til· land .- fra kontinent til konti
nent. . 

' 

For å holde baseri� fra hverandre, 
har hver FIOO-base sitt eget nummer. 
Dette nummeret forteller hvor i verden 
basen finnes. Ved hjelp av dette num
meret kan så FlOa liste ut til hvem bre
vet skal sendes, slik at det til slutt kan nå 
sin rette mottaker. 

F lOa kan også sende filer sammen 
med brevet. Dette brukes for å sende ut 
de seneste nød listene hver uke . (Nødli
stene bruker FI DObasene for å holde 
rede på hvor basene finnes i nettet.) 
Nødlistene sendes til hver FI DObase i 
hele verden. Den FIDO i USA 
som tar hånd om denne listen, sender 

. den ut til ul ike forgreninger i verden som 
i sin tur sender den videre til andre gre
ner og til slutt så har den nådd frem til 
alle FI OObaser i hele verden . 

Om en fil skal sendes til alle FI DOba
ser i eksempelvis Sverige, kommer den 
først til hovedbasen i Sverige - som er 
South Swedish FIDO i Malmø. Deretter 
tar South Swedish Fido hånd om den 
videre forsendelsen til alle de øvrige 
svenske FIOO-basene. På samme 
måte fungerer det over hele verden. 
Dette er en nødvendighet siden en ene
ste FIOO ikke kan ringe opp alle andre 
baser i verden. Oet ville bli for dyrt, og ta 
for lang tid. 

Hvordan gjør man det da om man vil 
sende et brev til for eksempel Los Ange
les? Jo, du begynner med å sette inn litt 

peng.er på kontoen til den FIDObasen, 
som du vil bruke for å sende brevet. 
Hver gang du sender et brev så trekkes 
det fra penger. Det koster forskjellig et
ter hvor brevet skal sendes. Informasjon 
om hvor mye det koster kan du få av 
Sysop på basen. Siden er det fritt frem å 
begynne å skrive brev til andre steder 
og land. � 

Du går så ganske enkelt inn i basens 
møteområde som kalles " FI DOmai l" og 
der gir du den vanlige kommandoen for 
å skrive brev. Deretter angir du numme
ret på basen som skal ha brevet. (Dette 
kan du få enten gjennom å spørre Sys
open eller gjennom å se etter i filen 
" FIDO-List" som finnes pa basene.) Vi
dere er det akkurat som når du skriver et 
vanlig innlegg, du angir en mottager og 
ditt ærend og begynner å skrive. 

I den siste tiden har en ny finesse 
oppstått i FIDONet - EchoMai l .  Ecko
Mail er ganske enkelt en spesiell type av 
møte der innlegget havner hos flere ba
ser og medlemmer. Når du har skrevet 
et brev i et EchoMailmøte, så blir det 
siden sendt ut til andre baser der disses 
brukere kan lese ditt brev og kommen
tere det. 

Alle brukere av en FIDObase med 
EchoMail kan lese de internasjonale 
møtene, men de kan ikke skrive. For å 
rett til å skrive må man enten betale inn 
en viss medlemsavgift eller gjøre seg 
fortjent til medlemsskap på et annet vis 
(feks. gjennom å lagre opp en viss 
mengde programmer til basen.) 

JOHAN PETTERSSON 

Faktarute: 
Antal baser oppkoblet mot FIDONet 
idag ca 2200. 
FIDO finnes idag i følgende land : 
USA, Canada, Sverige, Norge, Fin
land, Danmark, Vest-Tyskland, 
Storbritania, Belgia, Sveits, Italia, 
Spania, Australia, Singapore, Indo
nesia og Hong Kong. 

SLIK FUNGERER FIDO 
FIOO består av, tre hoved
deler: Hovedmenyen, beskjedsyste
met og filsystemet. Hver del har sin 
egen meny der det finnes kommandoer 
for å utføre spesielle ting. 

I stedet for å skrive ut hele komman
doen så skriver man bare første boksta
ven på kommandoen og trykker på 
retum. 

I hoveddelen utføres alle "vanlige« 
,kommandoer. Et eksempel er "Chan
)ge« som brukes for å endre data på 
�brukeren. Navn, passord, linjebredde, 
'hjelpenivå (her spørs det hvor avanserte 
menyer man vil ha) osv. kan benyttes 
ved hjelp av denne kommandoen. An
dre kommandoer i menyen kan brukes 
for å logge ut, liste brukere osv. 

I beskjedsystemet finnes, som du nok 
. forstår, meddelelser og brev som ulike 
i. 

brukere har tastet inn. Ul ike diskusjon
semner har ulike beskjedsystemer, og 
man kan velge mellom et antall møter 
som sys-open har skapt. En del møter 
er åpne for alle og en del andre behøver 
man spesiell tilgang ti l .  Får å gå til et 
møte skriver man » A"som i ,)Areas« og 
får deretter opp en liste på de møtene 
som finnes og deretter får man velge 
møte. (Man kan skrive A fulgt av møte
nummeret direkte også.) Etter å ha lest 
et brev så trykker man bare på return, 
så får man opp neste uleste brev, eller 
man kan angi brevnummeret for å få 
lese en spesiell tekst direkte. Det finnes 
også muligheter for å gå fremover og 
bakover blandt tekstene. For å skrive et 
brev brukes » E« som i Enter. Man må 
da svare på hvem/hvilke brevet er til -
om det er privat og sist hvilken rubrikk 

brevet skal inn i. For .å få frem menyen 
over kommandoene i brev-editoren, så 
trykker man bare på return på en' tom 
linje. I menyen finnes kommandoer for å 
endre, ta bort, legge til , makulere og 
spare. 

I filsystemet kan man akkurat som i 
beskjedsystemet forflytte seg mellom 
ulike områder. Forskje l len består i at 
man ikke skriver og leser brev, men 
sender ut og henter frem filer istedet. 
Man kan velge mellom et flertall ul ike 
filoverføringsprotokoller, men de mest 
aktuelle for oss er Kermit og X-modem. 
(Først X-modem som er det mest spred
de.) Husk at du ikke bare skal hente 
programmer, men sende litt som takk 
også, Om ingen skulle sende program
mer, så ville det heller ikke være noe å 
hente. 

UTFORDRENDE PASCAL 
FOR BASICTRErTE 

Stadig flere Pascal-kom
pilatorer begynner å 
komme ti l C64 og C1 28. 
Datormagazin i Sverige 
hadde nylig en artikkel 
om OXFORD pascal til 
C1 28, som også fi�nes 
til C64. . 
Her ser Norsk Datorma
gazins Staffan Huge
mark tittet nærmere p'å 
ytterligere ett alternativ, 
nemlig Super-Pascal 64. ' 
»Nødvendig om man vil 
programmere i PAS
CAL« er hans dom. 

Pascal er det programmerings
språket jeg bruker mest. Til PC 
finnes den fantastiske Turbo Pas

cal, men til C64 har det aldri kommet 
noen Pascal som tilsvarer mine krav. 

Spørsmålet var altså om Super Pas
cal 64, som leveres på en diskett lagt 
inn i en permlignende håndbok, skulle 
gjøre nytten? 

Jeg hadde, til jeg fikk Super Pascal 
64 i min hånd, aldri skrevet en eneste 
fornuftig linje Pascal på C64. Så det var 
med store forhåpninger jeg startet opp 
Super Pascal fra Data Becker på min 
gamle C64. 

ET SJOKK 

Det hele virket helt fra begynnelsen 
kryptisk, - og etter 15 minutters famling 
med ulike menyer var jeg tvunget til å gi 
opp og plukke frem manualen, før jeg 
kunne begynne å skrive program. Da 
kom sjokket: 

Linjenummer! 
For dere som ikke kjenner til Pascal , 

kan jeg fortelle at noe slikt som linje
nummer normalt ikke eksisterer i Pas
cal. Man skriver programmet som en 
eneste stor tekstfil (omtrent som en 
tekstbehandler), som siden kjøres gjen
nom en kompilator - som forvandler 
den til et kjørbart program. 

Pascal er et strukturert språk. Dvs. 
instruksjonene som GOTO bør ikke ek
sistere, og således heller ikke linjenum
mer. MEN, min uro viste seg å være 
ubegrunnet, til en viss grad. Linjenum
merene hadde ikke noe som helst med 
kjøringen av programmet å gjøre, men 
var der bare som en hjelp i editeringen. 

Hva dette nå skal være godt for kan 
man jo spørre seg om. Programmene 
blir vanskeligere, (et velskrevet Pas
calprogram skal være lett å lese), og det 
er arbeidskrevende å være nødt til å 
skrive dem hele tiden. ( l og for seg fin- ' 
nes automatisk linjenummerering, men 
det er til liten hjelp.) 

BEVEGE SEG FRITT 

Egentlig er det slik at linjenummerene 
har den funksjonen at det skal være lett 
å finne en viss linje. Det er nemlig slik at 
editoren er nesten den samme som i 
BASIC. Man kan bevege seg fritt over 
hele skjermen, men man kan ikke scrol
le teksten opp eller ned. 

Data Backer er et tysk firma, og det 
finnes ikke noe land der folk er så glade i 
Pascal og fortrolige med Turbo Pascal, 
som i Tyskland. 

Super Pascal har også en del til felles 
med TP. Mange av mine gamle TP-pro
grammer kunne kjøres uten eller med 
små modifjkasjoner . 

Super Pascal 64'" 
kommer på di
skett i en tykk 
perm som også 
inneholder hånd
boken. Bra sa
ker, men litt høy 
pris, anså vår te
ster. Den følger 
også i visse de
ler standarden 
for ISO-pascal, 
men ikke tilstrek
kelig for å være 
kompatibelt. 

Noen likheter med TP er feks. at beg
ge har alle de kommandoene og funk
sjonene som finnes i ISO-Pascal. (ISO
Pascal har blitt det man kaller standard 
PascaL) En annen likhet er at en del av 
de ekstra kommandoene som imple
menteres i begge, har samme navn, 
funksjoner og syntax. Men 'dessverre er 
forskjellen for store for at man skal kun
ne snakke om kompabilitet. 

FILHÅNDTERING 

Filhåndtering finnes ikke i standard 
Pascål. Dertor er det alltid interessant å 
se hvordan de ulike Pascalene løser 
dette problemet. TPs metode er iblandt 
litt klumpete, men kraftig om man setter 
seg inn i det. SPs løsning likner denne 
på yisse punkter. 

A bestemme om en fil skal være inn 
eller ut feks. fungerer på samme måten. 
Koplingen derimot, er litt forskjellig. 
Feks. finnes spesielle kommandoer for 
å bestemme hvilket enhetsnummer 
som skal være i respektive uteenheter. 

Pekevariabler finnes selvsagt i Super 
Pascal. Disse, liksom kommandoene 
for henting av dem, fungerer aldeles ut
merket. Include-filer kan også brukes. 

En includefil er en fil med kildekode. 
Om man skriver en kommando i pro
grammet settes denne filen inn. Dette er 
anvendelig feks. Hvis man har rutiner 
som man bruker i mange program, eller 
om hukommelsen ikke er stort nok. 

En av de ferdigskrevne includefilene 
som ligger på disken, inneholder et an
tall grafikk-kommandoer. Alle disse er 
skrevet i assembler og er meget raske. 

ASSEMBLER 

Assemble? Jo, det finnes en ordentlig 
assembler innebygget i Super Pascal .  
Man kan altså skrive assembler i sam
me kalle kode som Pascal . Det som gjør 
at jeg unngår å skrive program i Super 
Pascal en er det fakturm at man ikke kan 
kompilere en tekst direkte fra editerin
gen. Man må spare, og gå tilbake til 
hovedmenyen. . .... 

Som jeg nevnte i begynnelsen, er 
programmet ganske vanskelig å forstå i 
begynnelsen. Det er menystyrt, og tem
melig kryptisk. Men ett tungrodd pro
gram kan ofte kompenseres av en god 
manual . Manualen ser ved første øyeb
likk, også den, tungrodd ut. Også ved 
andre og tredje. . 
fiDet er ikke før etter ganske inngående 
studier av den at man lærer seg å finne 
frem. Da er den et godt oppslagsverk 
når det gjelder kommandosyntakser og 
kryptiske feilmeldinger. 

En meget bra sak er hUkommelse
skartet over hele minnet. Pascalen flyt
ter om ganske ordentlig, så denne er et 
must om man vil forsøke seg på avan
sert programmering. Men en lærebok i 
Pascal er den ikke! Så en slik anbefales 
ved siden av. 

KONKLUSJON 

På pluss-siden finnes ISO-standard, 
som overenstemmende med Turbo 
Pascal, ganske bra utnytter minnet for 
store program, filhåndtering, pekevari
abler, includefi ler og grafikk. 

Når det gjelder ulemper kan nevnes 
linjenummer, primitiv editor, elendig ved 
kompilering og bevegelige program. Det 
slutter ganske positivt for Super Pascal. 

En spennende Pascal for den som er 
lei BASIC, og vil prøve seg på Pascal 
el ler til og med for den Pascal-frelste. 

Prisen, ca 600 kr, er dog i mine øyne 
ganske høy, om man bare skal ha den ' 
som leketøy. 

STAFFAN HUGEMARK 
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Nytt 
Amiga-virus 
lar seg ikke 
spore: 
Datavirus. Ordet får Ami· 
ga-brukere til å grøsse, 
og harddisk-eiere til å gå 
i spinn. 
Nå ·er det reell fare for at 
et nytt, norsk-produsert 
super-virus kan spre 
seg - og det lar seg ikke 
spore av kjente virus
drepere! 
Norsk ,Datormagazins 
Kurt Lekanger har møtt 
typen bak viruset, og tar 
også for seg virusets ve
sen· samt utryddelses
metoder. 

Norsk Dator: KURT LEKANGER 
VIRUS-MAKEREN foretrekker å være anonym - og ikke utengrunn. Slipper han viru

set løs, står Amiga-brukere i kø for å gjøre stygge, meget stygge, ting med ham. Tør 
han slippe det? Ikke vet han, og ikke vet vi . . .  

NORSK » SUPER-
VIRUS« TI I , 

• 

D e fleste som eier en Amiga har 
vel hørt om, eller kanskje selv 
hatt problemer med såkalte » vi

rus«. For de som likevel ikke vet hva et 
virus er, skal jeg gi en kort forklaring. Et 
datavirus er et lite program som kan fo
rårsake f.eks program-crash, eller i ver
ste fall ødelagte disketter. 

Datavirus har vært kjent lenge på 
stormaskiner og PC'er, og de har 
spredd seg via elektroniske oppslag
stavler og andre kommunikasjonslinjer 
mellom PC-maskiner. På Amigaen deri
mot, sprer viruset seg ved å kopiere seg 
fra en diskett til en annen. 

KOPI-BESKYlTELSE? 

To amerikanse softwarefirmaer har 
gått ut og sagt at de vil legge inn virus i 
sine programmer som sakte, men sik
kert vil ødelegge filene hos folk som ko
pierer programmene uten tillatelse. Jeg 
håper at disse firmaene ikke gjør alvor 
av dette, da virusene vil komme til å 
spre seg til andre som ikke har gjort noe 
ulovlig - det eneste de oppnår er å ska
pe problemer for seg selv og andre. 

Noe som viser hvor lett et virus kan 
spre seg, er at et softwarefirma i Eng
land holdt på å gi ut et spill der originaldi
sketten inneholdt et datavirus! Viruset 
hadde »smittet« original-disketten da 
den ble testet på en av firmaets amiga
er. Deretter ble disketten mangfoldigg
jort, og dermed også viruset! Heldigvis 
ble denne tabben oppdaget like før spil
let ble sendt ut i butikkene. Dette kunne 
vært hindret hvis testmaskinen hadde 
blitt slått av noen sekunder før spillet ble 
prøvekjørt. Men på den tiØen dette 
skjedde var ikke slike 'virus så utbredt 
som nå, og softwarefirmaene hadde 
ikke så gode sikkerhetsrutiner som de 
har i dag. ' 

Det .første viruset til Amigaen ble la
get av noen sveitsiske crackere som 
kaller seg SCA (Swiss Cracking Associ
ation), for noen år,siden . Siden har viru
set spredd seg som ild i tørt gress., og 
dette er nå et av de største problemene' 
på Amigaen idag. 

NORSK SUPERVIRUS 

Men SCA er ikke de eneste som la
ger virus. I det siste har flere nye typer 
av virus dukket opp, det ene vanskelige: 
re å bli kvitt enn det andre. Norsk Dator
magazin har -vært i kontakt med en 
norsk cracker som holder på å lage ?�t 
første n�rslæ v.irus for Amigaen. (så vidt __ o 

vi vet). Han vil, forståelig nok, være ano
nym - men vi kan kalle ham Morten. 

Morten har vært inne på tanken om å 
lage sitt eget virus lenge, men han har 
først nå bestemt seg for 3 gjøre alvor av 
tanken (eller skal vi kalle det trusse
len?). Da jeg besøkte ham var viruset 
nesten ferdig og klart til spredning. 

Viruset er laget på en slik måte at det 
vanskelig kan oppdages av noen av de 
såkalte »virus-killere« (programmer for 
å finne og fjerne virus) som finnes i dag. 
Vi prøvde alle de viruskillere som er om
talt senere i denne artikkelen, og ingen 
kunne oppdage viruset! 

Mange lurer sikkert på hva grunnen 
er til at noen vil ødelegge for andre ved å 
spre virus, og da jeg spurte Morten om 
dette, svarte han at det ville være mor
somt kanskje å bli nesten like kjent som 
SCA - og for en fin følelse det måtte 
være å vite at alle har problemer med 
akkurat HANS virus! Men han forsikrer 
oss om at han, på tross av dette, ikke er 
noe spesielt mer ondskapsfull enn de 
fleste andre mennesker (det er hans 
ord, ikke mine!). 

SLIK FUNGERER VIRUS 

Et virus på Amigaen ligger vanligvis i 
boot-blokkene på disketten. Boot-blok
kene ligger som de to første sektorene 
på en DOS-disk, dvs. cylinder O, sector 
0-1 , head O. Når du putter en diskett inn i 
diskettstasjonen, leser Amigaen disse 
to sektorene for å se om det er en DOS
disk. Hvis dette er tilfelle, kopieres inn
holdet av disse sektorene inn i minnet, 
vanligvis til adresse $7ECOO, og pro-
grammet startes opp. . '  

Hvis det var et virus som 13 i boot
blokkene, vil dette beskytte seg selv mot 
en evt. varm-start (ctrl-amiga-amiga). 
Vanligvis vil du ikke merke noe til at du 
har et virus i minnet, men for hver gang 
du setter inn en diskett vil viruset kopie
re seg selv over på denne. SCA-viruset 
har en teller som holder rede på hvor 
mange disketter det har kopiert seg over 
på. Når telleren har nådd et visst num
mer, vil en tekst komme fram på skjer
men: »Something wonderful has hap
pened. Your Amiga is alive! ! !  And even 
better, same of your disks are infected 
by a virus. Another masterpiece of the 
Mega-Mighty SCA«(SCA-viruset)., Tel
leren vil nå nullstille seg, og alt vil fort
sette som før. 

Det finnes mange andre virus-typer, 
f.eks Byte-Bandit viruset. Dette fungerer 
på samme måte som SCA-viruset, men 
istedet for at det teller antall ganger det 
har kopiert seg til andre disketter, har 
det en innebygd timer som holder rede 
på hvor lenge du har holdt på med ma
skinen. Etter at du har sittet og program
mert en stund, risikerer du at skjermen 
plutselig blir helt svart, og du har mistet 
alt arbeidet. Andre virus er enda farlige- . 
re, og kan f.eks risikere å få formatert 
disketter, eller enda verre - harddisken ! 

Men selv de uskyldigste virus kan 
ødelegge dine disketter. Mange pro
grammer benytter seg av kopibeskyttel
ses-rutiner som ligger i boot-blokkene. 
Hvis et virus da kommer og legger seg i 
boot-blokkene vil programmet slutte å 
fungere. Hvis du oppdager at noen av 
programmene dine fungerer kun første 
gangen du prøver dem, kan du være 
nesten sikker på at du har blitt utsatt for 
et virusangrep . . .  

SLIK FJERNES VIRUS 

Det har etter hvert kommet ganske 
mange programmer til Amigaen for å 
fjerne virus fra disketter, evt. beskytte 
disketter mot nye virusangrep (såkalte 
»viruskillers«). Den enkleste måten å 
finne ut om du har virus på diskettene 
dine er å bruke en helt vanlig diskeditor. 
En diskeditor er et program. som gjør at 
du kan gå inn på de enkelte sektorer på 
en diskett, se på innholdet, forandre inn
holdet av sektoren, og evt. skrive sekto
ren tilbake til disketten. For å sjekke om 
du har fått virus på disketten din, kan du 
bare lese inn sektor a 6g 1 ,  cylinder 
O/head O (og vise innholdet i ASCII) .  Når 
dette er gjort kan du se etter om du fin
ner noe som ligner på et virus, f.eks 
ordet »virus«, i en av disse sektorene. 

Det finnes også mange programmer 
på markedet som er laget spesielt for å 
finne eller fjerne virus fra disketter. Her 
er noen av disse: 

VCHECK - laget av Bill Koester (fra 
CATS, ' Commodore-Amiga Technical 

. Support).· Dette programmet kjøres som 
en CU-kommando, dvs. du åpner et 

, CLI-vindu, skriver VCHECK etterfulgt av 
nummeret · til den driven du ønsker å 
sjekke. Du får deretter beskjed om di
sketten er virusfri eller ikke. Program
met fjerner ikke viruset - det må du gjø
re selv med CLI-kommandoen IN
STALL (mer om dette si.den). Så vidt jeg 
vet ,tar sette pr:ogrammtt kun S.C'&villJ- .. 

set, . men nye versjoner ventes å 
komme. ' 

VIRUSTEST - Dette programmet 
sjekker minnet fra adresse $7ECOa for 
et SCA-virus. 

THE VIRUS PROTECTOR - Dette 
programmet er laget av SCA (de som 
laget det første viruset!). Etter at du har 
startet opp dette programmet, får du føl
gende valgmuligheter: Examine, ki l i ,  
protect og instructions. Examine under
søker disketten og sier fra hvis den fin
ner et SCA-virus i bootblokken. Kili fjer
ner viruset, og protect hindrer disketten i 
å bli smittet av nye virus. Velger du in
structions får du instruksjoner på tysk, 
men fortvil ikke hvis du ikke forstår språ
ket - programmet er forholdsvis selv
forklarende. Ulempen med dette pro
grammet er at det tar kun SCA-virus. 

du ved å bruke en maskinkode monitor 
(f.eks AMon) og se på minnet fra adres
se $7ECOO og utover. ' 

En enkel måte å fjerne et virus på er å 
bruke CLI ' kommandoen INSTALL. 
Denne kommandoen vil overskrive viru
set i bootblokken, og dermed uskade
liggjøre dette. Se i 
manualen som følger med maskinen for 
å se hvordan dette gjøres. En ting du må 
huske på er at mange spill som benytter 
seg av kopi beskyttelses-rutiner i bootb
lokken ødelegges når du kjører instali
rutinen. Har du fått virus på en slik di- 
skett, er sannsynligvis spillet ødelagt for 
godt. Dette gjelder bl.a. Roadwar, Xe
non og Barbarian. 

Når det gjelder viruset fra SCA kan du 
hindre dette i å spre seg ved å holde 
nede venstre muse-knapp mens du bo
oter. Hvis skjermen blir grønn i noen se
kunder, vet du at du har viruset i minnet. 
Viruset er nå. fjernet fra minnet, men du 
bør likevel. kjøre install på disketten for å 
fjerne viruset for godt. 

HVORDAN UNNGA VIRUS? 

TRISTAR VIRUS-KILLER - Dette er 
en av de bedre virus-killere. Du får her 
disse valgmulighetene fram på skjer
men: Kili virus, show ascii in bootblock, 
protect og install. Istedet for at program
met sjekker bootblokken for en bestemt 
type virus, vises innholdet av bootblok
ken på skjermen. Du må selv bedømme 
om det du ser er en standard boot- Du kan selv unngå å få dine dyrebare 
blokk, eller om det er et virus. Hvis du disketter ødelagt av . virus ved å følge-
mener det er et virus, kan du velge kili noen av disse tipsene: 
virus for å fjerne viruset, og protect for å 1 .  Sjekk alltid nye disketter med en 
beskytte disketten mot framtidige virus- virus-killer, eller en disk-editor. 
angrep. 2. Unngå å varm starte Amigaen (ctrl-, 

VIRUS-KILLER - fra New Line Soft- amiga-amiga). Slå heller' av bryteren på 
ware, Gøteborg/Sverige. Dett� pro- poweret, vent et par sekunder og slå på 
grammet har samme funksjoner som igjen) 
The Virus Protector fra SCA, men er i 3. Skrivebeskytt diskettene dine. 
motsetning til de fleste andre viruskillere 4. Hold nede venstre museknapp når du 
ikke et public domain program (dvs. et booter. 

' 

program som er gratis,og .som kan kopi- PUlJkt 1 og 2 er de viktigste, og hvis 
eres og spres fritt), men kan. kjøpes for du følger disse, skulle du kunne unngå å 
SKR 1 49,- fra New Line Software (tlf: få halve disksamiingen din ødelagt av 
095-46-31 -41 2980). virus . .  Når nye virus kommer på marke-

ASS ANTIVIRUS. Dette er ikke noen . . det prøver de som lager disse ofte å ' 
vanlig viruskiller, men et slags »vennlig , lage viruset slik at det ikke kan oppda-
virus« som sprer seg som vanlige virus. ges med de mest brukte viruskillerne, så 
I motsetning til andre virus gjør ikke det- 'det beste er å bruke en disk editor for å 
te noen skade, men fjerner de skadelige sjekke diskene for virus - da kan du selv 
virus ved å overskrive disse i bootblok- se med dine egne øyne om diskettene 
ken. NB! Selv om dette viruset vanligvis inneholder virus eller ikke. 
ikke er farlig, advarer jeg sterkt imot Det dukker stadig opp nye virustyper, 
også dette viruset, då det kan ødelegge og det finnes også virus som ikke legger 
disketter med f.eks kopibeskyttelser i seg i boot-blokken, men istedet skjøter 
bootblokken. seg til startup-sequence filen og sprer 

THE GUARDIAN er et artig lite pro- seg videre på denne måten. Slike virus 
gram som legger seg »usynlig« i minnet , er vånskeligere å oppdage, så vær på 
og hele tiden sjekker diskettene du set- vakt hvis du oppdager at »uforklarlige« 
ter inn for virus. The Guardian må ikke ting skjer med din Amiga!! 
forveksles med virus, da programmet Hvis du som leser dette er en 64-eier 
ikke kan spre seg. The Guardian brukes og tror du er heldig som slipper fra dette 
på den måten at du starter opp pro- marerittet, så tro om igjen! Det har nem-
grammet før du setter igang med f.eks lig kommet virus også til C64! Men du 
programmering. Du vil ikke merke noe til kan likevel ta det med ro - disse sprer 
at du har The Guardian inne før du set- seg på langt nær så raskt som Amiga-
ter inn en virus-infisert diskett. Da vil det virusene, og jeg tror det er små sjanser 
du holder på med avbrytes, og en rød for at noen skulle få problemer med 
ramme vil komme fram på skjermen. disse. 
Inni denne rammen vil innholdet i bootb- Forhåpentligvis blir folk etter hvert 
lokken vises, og du får beskjed om at mer oppmerksom på slike virus, og folk 
programmet har funnet noe som KAN vil bli mer forsiktige slik at viruset ikke 
være et virus. the Guardian vil ikke fjer- sprer seg videre. Det vil trolig aldri bli 
rie et eventuelIt virus, men hindre det i å mulig å bli kvitt virusene 1 00 prosent, 
spre seg videre. men jeg håper at folk vil være mer på 

Det finns også mange andre virus- vakt etter slike . virus, slik at vi kanskje 
kilIere, de fleste av disse kan du få gratis kan klare å utrydde disse i den grad det 
fra forskjellige brukergrupper eller fra en er mulig. 
BBS. Du kan også sjekke innholdet i 
minnet for å finne ut om du har et virus 

, på noen av diskettene dine. Dette' gjør 

SISTE: 
DREP FYREN! 
Da Norsk Datormagazin la fram hi

storien om det nye super-viruset 
for endel av Amiga-bransjen, var 

reaksjonene nokså entydige: Denne fy
ren vil ikke få det godt om han sprer 
viruset. Særlig harddisk-brukere med 
flere årsverk av arbeide i sine bokser 
fikk det vondt med seg selv da de hørte 
om dette: 

- Han skal være klar over at om han 
blir tatt, kan han komme i et meget al
vorlig erstatningsforhold. Mange større 
bedrifter bruker i dag Amiga, og de har· 
ressurser til store og omfattende rettsa
ker. De ville nok sørge for at typen ikke 
fikk anledning til å skaffe seg verken hus 

eller hjem i fremtiden - til det ville erstat
ningsbeløpet bli for stort, sier en av de 
mange vi har vært i kontakt med. Alle v,il 
være anonyme. . 

- Drep fyren! var kommentaren til en 
annen Amiga-bruker. - Hvis jeg ble offer 
for en slik strek, ville jeg gjøre alt, abso
lutt alt, for å finne ham, og i det minste 
skade ham stygt. Tro meg, jeg tuller 
ikke! 

Konklusjonen må være at vår anony
me »venn« må utvise den største forsik
tighet, så ikke viruset slipper ut - enten 
med vilje eller ved et uhell .  Hevnerne 
står i kø! 

HAR DU �N 'GRUSOM 

VIRUS-HISTORIE? 
SKRIV ,TIL 

NORSK DATORMAGAZIN 
I DAG ! 

" , � j 'I 



CRACKER SPECIAL 
Norges 
beste ' 
64-gruppe? . 

User groups, cracker 
groups.. .  Norge er fullt 
av dem, og vi skriver 
gjerne om saker og ting 
som opptar dere, og om 
det som er på gang. 
Send et brev om hvem 

... dere er og hva, dere dri
ver" '

med, så� bii'; -" dere i 
hvert fall med i vår faste 
lister over grupper. 
Norsk Datormagazins 
Kurt Lekanger har her 
besøkt » norges beste 
gruppe« . . .  

Det finnes mange cracker-grupper 
i Norge - de aller fleste er små, 
men det er også noen som reg-

nes som ganske store (også i verdens-
: målestokk!) . Rawhead, Abnormal og 

the Suppliers regnes som de tre største 
gruppene i Norge for tiden, men det er 
også noen andre som begynner å vok
se seg ganske store, blant annet Raw 
Deal Inc (som forøvrig har gjort "come
back« etter en lang pause!). Norsk Da
tormagazin var og besøkte Newton og 
Aztec, to av medlemmene i Rawhead -
norges klart beste gruppe! !  (Hvor man
ge protester får vi på dette? Red.) Raw
head har nå 1 4  medlemmer: Newton, 
Aztec, Deadline, Bit-Buster, The Sky
runner, Track 7, Jason, Howard, Fanta
sy Zone, Omega Supreme, St0rri:P.6ha:.: 
d�w; The Archer, Moonray. oglåab ' J::J 
), ""H.ll ,.. 

FRA DET SMA: . .  

Selv om man ikke kunne tro det nå, 
så har faktisk Rawhead begynt som de 
fleste andre - fra bunnen . . .  Alt begynte i 
1 987 da Newton kjøpte en Commodore 
64. Han begynte med å lære seg enkel 
basicprogrammering, og skrev enkle 
programmer i basic, Etter en stund laget 
han sin første demo - i basic! Selv om 
basic er helt ubrukelig til å programmere 
demoer i, mener Newton selv at demo
en hans var bra - til å være i basic . . .  

I påsken 1 987 var Newton lei av ba
sic, og han bestemte seg derfor for å 
11 re å programmere i maskinkode (he
retter forkortet m/c), og etter kort tid be
gynte han å lage enkle smådemoer i 
mlc. 

Sommeren '87 ringte Jason til New
ton og spurte om han var interressert i å 
starte en ny, norsk gruppe. Denne grup
pen kalte seg for RNZ (Royal Norwegi
an Zwappers). Til å begynne med var 
de bare tre medlemmer, men etter hvert 
ble Howard med, og de var fire. Så ble 
kameraten til Skyrunner medlem og de 
var plutselig 5 . . .  I løpet av de to ukene 
RNZ eksisterte, ble det gitt ut kun et par 
demoer. Disse demoene var ganske 
dårlige i forhold til Rawheads nåværen
de standard . . .  

RA MASKINKODING 

Etter et par uker ble RNZ droppet til 
fordel for Rawhead (som ble starten den 
1 4. august), Rawhead ble startet av Ja
son som, i følge Newton, er Rawheads 
»psykoperson«.  Han elsker perverse fil
mer, og bestemte seg for å starte Raw
head etter å ha sett en film med samme 
navn. Sitt eget navn fikk han fra filmen 
fredag 1 3. 

Rawhead hadde til å begynne med 
nesten ingen' kontakter, og laget for det 
meste bare 'dårlige demoer. Men - de 
hadd� en stor fordel som mange andre 
ikke har: de kjente mange i store, nor
ske grupper. De fikk derfor sjansen til å 
besøke Triad/Fairlight's copyparty i 
Danmark julen '87. Det var på dette par
tyet de ble kjent, og de lærte også en 
masse og ble mye bedre i maskinkode
programmering. 

Rawhead har også vært først i verden 
med flere rutiner, blant annet såkalt 
d.y.s.p. og Tech-Tech. Siden d .y.s.p er 
et helt dagligdags ord blant mange 64-
eiere, skal jeg kort prøve å forklare hva 
denne rutinen går ut på. D.y.s.p. er en 

RAWHEAD-
, , 

THERE'S N.O JUSTICE, . JUST US! . 

forkortelse for "Different-Y-Sprite-Posi
tioning« .  Rutinen går ut på å vise spriter 
som går i en sinus-formasjon rundt på 
skjermen, og også i borderen (ram
men). Det som gjør denne rutinen så 
revolusjonerende i forhold til vanlige 
border-sprite-rutiner .er at spritenes y
posisjon�r '9Wj k� "forandres ut�n at 
mar'nåfpi'Ooleffi8f:me'd å splitte borde
ren .  Hvis y-posisjonene forandres i en 
vanlig border-sprite-rutine vil ikke ruti
nen greie å åpne borderen. 

Ingen trodde at en slik rutine var mu
lig før Triangle kom med en lignende 
rutine. Denne rutinen var derimot ikke 
en ekte d .y.s .p.-rutine, men en rutine 
der sprite-innholdet ble scrollet opp og 
ned for å få det til å se ut som en d.y.s.p. 
Like etterpå kom Triton Techonologies 
med en EKTE d.y.s .p .-rutine. Triton er 
derfor de som har fått æren av å være 
først med d.y.s.p. 

Det ingen visste var at Bit-Buster i 
Rawhead hadde laget en slik rutine len

'ge før noen andre hadde tenkt på noe 
slikt! Bit-Buster (super-geniet i Rawhe
ad!) hadde hatt rutinen ferdig lenge, 
men han skjønte ikke hvor viktig denne . 
rutinen var, og ventet derfor med å gi 
den ut, slik at andre sa de var først. 
Ingen vil nå tro på at Rawhead var først. 
Dette er i følge Newton og Aztec Raw
head's største tabbe noensinne. 

Men, de fikk likevel sitt store gjen
nombrudd da de ga ut denne rutinen i 
demoen " Another Dysp« .  Da fikk alle se 
at Rawhead var blant de beste i verden. 
Like etter »Another Dysp« ga de ut de
moen " Alibaba«.  Denne demoen var 
ikke spesielt avansert og hadde ingen 
nye rutiner, men mange likte den og de 
fikk mange nye, store kontakter på 
grunn av denne. 

RATT PARTI. .. 

Rawhead kjente godt en av de stør
ste gruppene på den tiden, the Sha
dows. The Shadows hadde ikke noe 
særlig stor respekt for Rawhead før de 
fikk se at de hadde klart å lage en 
d.y.s.p-rutine. Omega Supreme i The 
Shadows nektet å tro at Rawhead had
de greid å lage en slik hyper-avansert 
rutine - helt til han fikk se " Another 
Dysp-demoen« med sine egne øyne. 
Etter dette bestemte Rawhead og the 
Shadows seg for å samarbeide om å 
lage en demo (en såkalt co-demo). Beg
ge gruppene begynte å arbeide på de
moen, og alle ventet i spenning på at 
denne demoen skulle bli gitt ut. 

Dessverre så ble dette ikke noe av, 
og the Shadows og Rawhead bestemte 
seg for å slå seg sammen og danne en 
ny gruppe. Det eneste problemet var at 
Rawhead likte navnet sitt så godt at de 
ikke hadde lyst til å bytte. Etter mye om 
og men ga the Shadows seg, og ble 
medlem i Rawhead! 

Nå begynte det 'å bli virkelig fart på 
sakene! Standarden på Rawhead-de
moene steg mer og mer, de ble mer og 
mer kjente - og etter en stund var de 
blitt den beste gruppen i Norge. Ex Sha
dows-medlem Omega Supreme ga ut 
Pimplesqueezer 3 (han hadde gitt ut to 
andre for the Shadows tidligere). Denne 
demoen var meget bra, og inneholdt 
blant annet en helt ny rutine, en såkalt 
Tech-Tech. Denne rutinen lager en me
get pen bølgeformasjon nedover et 
skjermbilde. I motsetning til andre slike 
rutiner, beveger bildet seg mer en 8 pi
xels (1 tegn) til høyre og venstre. Dette 
krever en helt spesiell rutine som altså 
Omega Supreme i Rawhead var først 
med i verden . . .  

MYE DEMOSILITE 
CRACKING 

Pimplesqueezer-demoene er noe av 
det Rawhead har blitt mest kjent for. 
Pimplesqueezer 4 finnes også, men 
denne skulle egentlig aldri ha blitt gitt ut. 
Deadline ga ut denne til tross for at de 
andre medlemmene ikke ville dette da 
demoen inneholdt så mange skrivefeil. 
Dessuten var demoen en del dårligere 
enn de andre pimplesqueezer demoe
ne_ Newton kan fortelle at Pimplesquee
zer 5 også snart er ferdig (den er anta
geligvis gitt ut når du leser dette). I følge 
Rawhead er denne nesten like bra som 
Pimplesqueezer 3 (altså meget bra!). 

Til tross for alle de fantastiske demo
ene Rawhead gir ut, så er de i følge 
Newton og Aztec ingen gode crackere. 
De eneste unntakene er Omega Supre
me og Storm Shadow. Rawhead er for 
det meste en demo-gruppe., og de har 
ikke gitt ut mer enn et par cracks i løpet 
av den tiden de har eksistert. De er 
egentlig i mot cracking, men hvis de 
cracker så er det fordi det er en utford
ring, og for å gi et tilbud til de som ikke 
har råd til å kjøpe spil l  til rundt 200 kro
ner stykket. De er selvfølgelig i mot alle 
som cracker spill og selger disse for å 
tjene penger. (Beund,ringsverdigf Red) 

DU SKAL IKKE STJELE . . .  

Medlemmene i Rawhead har lært all 
m/c selv, og de ripper (stjeler) aldri an
dres rutiner. Er det noe Rawhead hater 
så er det folk som stjeler rutinene til an
dre, mens de selv må jobbe hardt for 
dem! � 

Omega Supreme og Moonray i Raw
head holder også på med å lage et spill . 
Dette spillet kommer til å være av en 
meget profesjonell kvalitet, og jeg ser 
fram til å se dette spillet i ferdig stand. 
Moonray er også utrolig god til å lage 
grafikk, så jeg er sikker på at resultatet 
kommer til å bli bra. I følge Newton had
de de pratet med TMC i Maniacs of Noi
se på telefonen, og det var muligheter 

\.,� .// ." � 

NORGES BESTE gruppe, kaller de 
seg, Rawhead med base i Nittedal uten
for Oslo - het representert ved «New
ton» (l. v.) og Aztec. « Sivile» navn teller 
ikke her... 

for at de�k:Ulle lage - musikken til spillet. 
Maniacs of Noise regnes som en av de 
beste i verden når det gjelder musikk 
(de har laget musikken til blant annet 
Hawkeye) . 

MINI-KRIG ... 

Det er ofte vanlig at mange grupper 
er i " krig« med hverandre, og da jeg 
spurte Newton og Aztec om dette, kun
ne de fortelle at de hadde hatt en del 
bråk med en annen norsk gruppe, nem
lig Compufix. Dette startet med at Raw
head (som er kjent for å skryte litt
. . .  (LlTT? Red).) laget en demo der de 
skrev at de var den ledende gruppen i 
Norge. Når Compufix så dette ble de 
mildt sagt ganske sinte, og skrev en 
masse om Rawhead i en av sine demo
er. Rawhead svarte med å skrive en del 
ufine saker om Compufix, og til slutt la
get Compufix en anti-demo mot Rawhe
ad. Tilslutt ble Compufix så lei av «kri
gen" at de ringte Rawhead og spurte 
om de kunne bli venner igjen. Begge 
gruppene skrev hver sin unskyldning i 
demoene sine, og krigen var avlyst. . .  

Mange grupper har en leder som be
stemmer alt. Slik er det ikke med Raw
head. De har ingen ledere, men Newton 
er den som organiserer det meste. 
Newton er også en av de som har holdt 
på lengst i Rawhead. Alderen i gruppen 
varierer fra 1 4-1 8, mens hovedtyngden 
ligger på rundt 1 5- 16. Gruppen har ca 
1 50 kontakter rundt hele verden som de 
bytter software med, men da de gamle 
shadows-medlemmene bytter med 
mange av de samme som de første 
Rawhead-medlemmene, så ligger an
tallet grupper de bytter med på rundt 
1 00. 

De fleste i gruppen driver mest på 64, 
og få har planer om å gå over på Amiga 
med det første. Aztec kommer kanskje 
til å kjøpe en Amiga snart, men ellers så 
har Rawhead bare 4 amiga-medlemmer 
(1 0 64-medlemmer). De mener at det 
fortsatt er mye igjen å gjøre på en 64 før 
alle mulighetene til maskinen er fullt ut 
utnyttet. 

Aztec viste oss en scroller han hadde 
laget som skulle brukes i en demo. Da 
jeg så denne var jeg ikke det minste i tvil 
om de hadde rett! 

Helt til slutt ville Newton og Aztec be
nytte sjansen til å sende en hilsen til 
noen andre norske crackere: Kent og 
Jørn/Raw Deal Inc, Abnormal, Suppli
ers, Gene+ Firkin/Bros og Troopers. 

Norsk Dator: KURT LEKANGER 

Før mishandlede 
tastaturer: 

GUMMI 
BESKY l l ER 
MOT 
SKADER • • •  

... på mer enn en måte. 
Eller hva sies om dette 
»kondomet« vi fant på' 
Personal Computer 
Show i London i høst? 
Vi kjøpte en til Amiga, en 
til CBM 64 og en til PC. 
Og erfaringene? Tja. 

Syv og et halvt pund, eller snaut 90 
kroner, kostet de for stykket, dis
se gummi-greiene som skal be

skytte sårbare tastaturer mot diverse. Vi 
nevner i fleng kaffe- og cola-søl, siga
rett-aske, støv og annet søl som har en 
evne til å trenge ned til tastenes mer 
sårbare indre. 

De solgte bra, folket fra Kador i Eng
land, og var slitne av å telle penger da vi 
fant dem. 

- Om det er profitt på dette her? Ja, 
om det er, var svaret vi fikk. 

En " kaffemaskin« sto og pumpet 
ubønnhørlig kaffe på et tastatur, iført 
denne dykkerdrakten, og folk lot seg im
ponere. Vi prøvde et4a.statur med »kon
dom«, og det lot seg skrive på. Litt 
uvent, men . . .  

Vel hjemme skulle v i  smokke på grei
ene. Det går ikke så bra, inntil vi finner 
på å se i bruksanvisningen. Det hjalp litt, 
men siden hårtørrer var ett av de anbe
falte remediene, har vi ikke fått det skik
kelig til - ennå. Så knaste ne gir ikke den 
rette følelsen med gummien på, hvis du 
forstår . . .  

Men v i  kommer tilbake med en rap
port om gummien når vi vet mer. Hvis 
da ikke fabrikantene kommer oss i fork
jøpet med tastaturene vi alle venter på: 
De som ikke har de gamle, løse 
tastene . . .  

Terje Øygard 

TIPS 
NORSK · 
DATOR! 
- send et brev ... 



Beranek skriver for Norsk Datormagazin : 

AMIDI MUSIKK OG 
AMI 
Beranek og Amiga møt
tes - og søt musikk opp
sto. Idag er han Norges 
mest erfarne Amiga-frel
ste komponist, og tar 
her for seg noen av de 
mulighetene - og beg
rensningene - amigaen 
har på musikk-siden. 

M usikk, MI DI og datorer har for de 
fleste vært ensbetydende med 
Atari, Macintosh eller · IBM. 

Hvorfor ikke Amiga? Det er jo datoren 
med de beste lydmulighetene? Svaret 
er meget enkelt; Folk som har synthesi
zere for tusenvis av kroner fra før er kun 
interressert i et godt verktøy for å utnytte 
disse maskinene best mulig. Om Ami
gaen har en kraftig lyd-del eller ikke er 
nærmest uinterressant, den kan ikke 
under noen omstendighet konkurrere 
med dagens synthesizere. 

MYKVAREN BESTEMMER 

Det som er interresant er om det fin
nes programvare til den som gjør at den 
kan kommunisere med synthesizeren 
over MI DI . Atari ST computeren og Ap
ple Macintosh har i lang tid vært de le
dende på dette området. Det er rimelige 

. datorer hvor det finnes en mengde for
: skjellig programvare til bruk over MIDI ,  

sp røket mellom synthesizer og compu-
- ter. -
.\ I tillegg har det versert rykter om at 

. Amigaen ikke kan arbeide nøyaktig nok 
med MIDI .  Den skal etter sigende ha 
store problemer med den interne klok
ken som skal holde styr på MIDI-signa
lene. Et annet rykte har gått ut på at det 
nærmest er umulig å skrive brukbar 
MIDI software til en Multitasking compu
ter. 

Alt dette er naturligvis det rene tøv, og 
fler og fler software-produsenter beviser 
nettopp det ved å presentere stadig fler 
MIDI programmer for Amiga. Et annet 
aspekt som har vært avgjørende for 
Amigaens suksess i musikkverden, er 
at de første såkalte musikkprogramme
ne som kom til computeren var av høyst 
tvilsom karakter. Vi har sett The Music 
Studio, Instant Music og Sonix for å nev
ne noen. 

Med all respekt for dem som har fått 
noe positivt ut av noen av disse prog
rammene må det sies at de ikke tilfred
stiller de krav en seriøs hverdags-bruker 
har til MIDI-styrt komponering og arran
gering. Men fortvil ikke, kjære Amiga
eier - ting skjer. 

PRO-MIDI STUDIO 
OG DELUXE MUSIC 

CONSTRUCTION SET 

Det første seriøse programmet som 
var rettet mot MIDI  var Pro-MIDI Studio 
(SoundScape) fra Mimetics. Det er en 
ikon-styrt real-time sequencer som byg
ges opp av moduler. Egentlig et meget 
godt program, som også kan gjøre bruk 
av Amigaens interne lyder, hvis ønske
l ig. 

Prinsippet er at du kobler sammen de 
modulene du ønsker, f .  eks. MI D I  til 

Commodore 

klokke, MIDI til MIDI osv. Du kan spille 
inn ved å taste på Amigaens tastatur, 
eller ved å bruke et MIDI-keyboard. Du 
kan redigere alle data du legger inn i et 
såkalt Sequence Window, og arrangere 
deler som lenkes sammen til en Song. 
Mimetics leverer også et MIDI-Interface 
som kan brukes også utenom Pro-MIDI 
Studio naturligvis. 

Fra Electronic Arts kommer DeLuxe
Music Construction Set (DMCS), et pro
gram spesielt beregnet på de notegla
de. DMCS var også tidlig på markedet, 
men er ikke noen real-time sequencer 
som Pro-MIDI Studio. DMCS er et note
redigerings program hvor du legger inn 
noter på notelinjer, en etter en. Du vel
ger verdi for hver note, og notene kan 

legges inn enten ved å peke og klikke 
med musa eller via et MIDI-keyboard. 

Et problem som tidlig dukker opp 
med DMCS er at programmet ikke fun
gerer når det skal sende MIDI .  Klokken 
klarer ikke å arbeide så nøyaktig som 
nødvendig, med det resultat at rytmen 
blir ujevn. Det kan virke som om grafikk 
og godt utseende har høyere prioritet 
enn et beat som svinger. DMCS er alli
kevel et greit alternativ hvis du ønsker 
noteutskrift av det du gjør, og har kunn
skaper eller tålmodighet til å knotte inn 
det du lager. 

DR. T OG ANDRE 
MIDISINERE 

Etterhvert har det kommet flere MIDI
programmer t i l  Amigaen, om enn ikke 
så mange. Det som allikevel virker klart 
er at økningen fortsetter noe raskere 
enn tidligere. Mange programmer er 
nok ikke tilgjengelige her til lands, men 
flittige lesere av utenlandske tidsskrifter 
har nok kanskje registrert at stadig fler 
programvarehus annonserer for nye 
MIDI programmer til Amiya. 

Tod Rundgrens keyboardmann, Ro
ger Powell skrev et sequencer program 
for IBM computere som heter Texture. 
Dette er siden overført til Amiga. Textu
re er i likhet med SoundScape en real
time sequencer med redigering av MIDI 
note events. 

Fra et firma som heter New Wave 

BERANEK bruker en helt ordinær Ami
ga 500 både til å komponere og spille 
på. Hans siste LP/MC/CD, The Red File 
(CBS), er delvis komponert og samplet 
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pa amiga en, og på låten Big City » syn-
-

ger" Amiga lead voca!! Også cover-tek-
-

stene er amiga ens verk . . .  

Software har det dukket opp et program 
som bærer navnet Dynamie Studio. 
Dette er en 1 6  spors real-time' sequen
cer som også inneholder en trommema
skin. Trommemaskindelen arbeider 
med Amigaens interne lyder, og redige- " I 
ring foregår ved hjelp av grafisk avles
ning. Event edit av sequencerdelen fo
regår også ved hjelp av en grafisk 
skjerm. 

Dr. Ts Music Software har vært flittig 
produsent av programvare til Atari ST 
computerene, og disse programmene 
blir nå etterhvert overført til Amiga. Dette 
innebærer ikke bare sequencere, som 
f.eks. Dr. Ts Keyboard Controlled Se
queneer, men også Editor/Librarian pro
grammer som lar deg redigere og lagre 
programmer fra synthen over til Ami
gaen. 

Oftest en bill igere løsning enn de som 
tilbys fra synthesizer produsentene. Edi-
tor programmene gir deg dessuten stør- - I 
re oversikt over programmeringen av 
synthen. 

Sound Quest er navnet på et annet 
firma som i år har presentert MIDI soft
ware for Amiga. Det dreier seg her i ho
vedsak om Editor/Librarian program
mer. De har sluppet programmer for føl
gende synther: Roland O-50, Roland 
MT-32, Yamaha DX7- 1 I ,  Yamaha DX7, 
Yamaha TX81 Z1DX1 00/27/21 og Casi
os CZ-serie. Sound Quest tilbyr i tillegg 
en genereil librarian, til bruk for alle synt
her som kommuniserer over System 
Exclusive. 

. 

Et annet amerikansk firma som tilbyr 
MIDI software til Amiga er Intelligent _'-I 
Music. De har tidligere konsentrert seg 
om andre computere, men har altså nå 
vendt blikket mot Amigaen. Det første 
programmet de har overført er kompo
sisjons-programmet M. Et program det 
har vært knyttet store fONentninger til er 
Musie-X fra Miero I I lusions. Dette skal 
være en meget kraftig real-time seque-
ner med alle de finesser du kan ønske 
deg. 

Music-X inneholder også en l ibrarian, 
i tillegg til at Miero I I lusions planlegger 
en programmerbar Editor/Librarian. Mi
cro I l lusions leverer også et SMPTE in
terface for synkronisering av Musie-X i 
film og video arbeid. Jeg må innrømme 
qt jeg aldri har sett Music-x på en Ami- . 
ga, men ryktene vil ha det til at det blir et 
bra program - så da så! 

Hvis du har tilgang til noen av de 
mange Public Domain (PD) diskettene 
som finnes til Amigaen, yil du kanskje 
ha oppdaget noen meg91 enkle MI DI 
programmer her og der. På PD-disken 
Amigalibdisk.nn (fra Fred Fish) ligger 
det et par enkle og brukbare MIDI-pro
grammer. Det dreier seg først og fremst 
om generelle lagringsprogrammer som 
arbeider over System-Exclusive, men 
også enkle sequencer programmer fin
nes her. Disse programmene er imidler
tid noe i enkleste laget, så det er de 
profesjonelle programpakkene vi venter 
på. 

Ettersom utviklingen ser ut til å være 
positiv for MIDI  og Amiga er det bare å 
vente og se hva som dukker opp, og til 
hvilken pris. Jeg håper å kunne komme 
tilbake med tester av de nye og mest 
interresante MIDI-programmene til Ami
ga ved en senere anledning. 

Norsk Dator: Beranek 1 

Dette er Norges beste tilbud på Commodore 64: 
eOMMODOIE 64 
+ liassett5pilter 
+ ' ayUep,..-_ (dataltase, teat .. 

HllaatliBl, regneark ete) 
+ 13 t8pp-5,11 
+ 2 joysdck Alt dette 

for kun 
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Tlf. (}2142 '3 10 
Norges største utvalg i software 
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ABONNER PA NORSK · 
DATORMAGAZIN!, . 

Norsk Datormagazin er nyhetsavis nummer en for alle norske Commodore
eiere. Hver tredje uke får du rykende aktuelle reportasjer, spill- og program-tester, 
intervjuer, vurdering av maskinvare, leserbrev, annonser og mye, mye mer stoff for 
deg som har Commodore 64, 1 28 eller Amiga. 

Hvert nummer inneholder minst 64 sider Commodore-stoff, og minst 16 sider . 
heilnorsk materiale. Har du råd til å gå glipp av det? Nei! 

Få med deg hvert eneste nummer! Når du abonnerer, får du avisen sendt 
direkte til din egen postkasse, og du får den raskere enn de, »�matørene« som -må 

OIJ ELECfRONICS 
SOFIWARE AS 

SPYX /'w:�:\ ® !. @@l1lID .: ..... .  : ...... 

styrte av gårde til blad-kiosken. , 
Dessuten sparer du penger: . 32 kroner på et årsabonnement sammenlignet 

med å måtte kjøpe i løssalg. 
. .  Et abonnement kan du fikse på to forskjellig,e måter: Enten fyller du ut kupongen 
nederst på denne siden, eller dl! ringer (02) 42 07 63, og ber om abonnement på 
Norsk Datormagazin. 

V�rre er det ikke å få Commodore-nyhetene fers�e på døren. Gjør det i dag! 
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PPSPILL FRA EPYX 
Gild, Silver Bronze 
(Summer Games 1, �ummer Games 2, Wlnter Garnes 1) 

The Games • Winter Games 2 
California Games 
Impossible Mission II 
World Games 
lub-battle simulator 
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Storg1. 36, 1440 Drøbak. Tlf.:  (09) 93 24 65. 


