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DETER 
FLOTTMED 
AKTIVE 
LESERE 
D a vi startet Norsk Datormagazin, 

visse vi ikke hva vi gikk til. Det at 
svenskene har hatt stor suksess 

med sitt Datormagazin, ville ikke nød-
vendigvis si at blekka skulle gå her 
også. Men vi kastet oss ut i det, og lot 
det stå til: 

Mange vil kanskje si at det ikke var 
no� vågestykke å dra i gang et magasin 
som dette. Det er feil. I dag er alle blad
prosjekter vågestykker - tidsskrifter går 
nedenom og hjem nesten hver eneste 
uke. Ni av ti blader som lanseres, går 
dundrende på trynet! 

Derfor var vi selvfølgelig spente på 
hvilken reaksjon vi skulle få på første 
utgave. Ville leserne være fornøyd med 
den norske delen? Kan vi lese svensk? 
Ville vi få kjeft? 

Den tirsdagen Norsk Datormagazin 
1 /1 4  skulle komme i handelen, hadde vi 
allerede fått en god bunke med brev. Og 
95 prosent av dem var udelt positive! 
Sant å si har vi ennå ikke fått et eneste 
brev med bare negativ respons . . .  

Nye abonnenter detter inn daglig, 
rubrikk-annonsene kommer jevnt og 
trutt, og for oss ukjente klubber melder 
fra om sin eksistens. Så aktive lesere 
som vi har, tror jeg ikke noe annet blad i 
Norge kan skilte med! 

Her er vi ved et viktig punkt: Send oss 
fler rubrikk-annonser, registrer klubben 
din, og skriv brev. Rubrikk-annonsene 
koster 5 kroner pr. linje, som er på mak
simum 40 tegn, inkludert mellomrom. 
Kjøpe, selge, bytte: Alt som er lovlig går 
an. Skriv teksten på posVbankgiroen. 

Vi har ennå ikke klar lister over user 
groups og klubber, og rubrikk-annon�e
ne begynner først i neste nummer. Ar
sakene til dette er mange, men i hoved
sak går de ut på følgende: 

Både redaksjonen og blekka prøver å 
finne sin endelige form. I begynnelsen 
var redaksjonen overarbeidet og under
betalt, men nå er det motsatt . . .  

V i  e r  nå  to  faste folk i redaksjonen: 

Johnny Niska og undertegnede. Johnny 
vil være kjent for noen, siden hån tidlige
re arbeidet med support på Commodo
re Norge, og siden på Kreativ Teknikk. 
Foruten å til stadighet leke Reodor Fel
gen på andres datorer, er han den som 
holder styr på trådene, kablene, og en 
del annet. Han regner også med å lære 
seg norsk rettskrivning etter hvert. Til nå 
har han hatt 23 år på seg . . .  

Norsk Datormagazin vil gjennomgå 
endringer. Vi vil få faste spalter på faste 
sider og lignende, altså alt det som kj�n
netegner et skikkelig blad-byråkrati. Ar
saken til at dette ikke har skjedd ennå, 
er at vi først må føle leserne på pulsen. 
Og det driver vi med fremdeles, så send 
inn forslag! 

FORBUD OG PÅBUD 

Det er så vanlig i Norge at vi knapt 
reagerer på det: Folk sitter i de mest 
inkompetente stillinger og trer lover og 
forbud ned over hodene våre. Dette er 
nå i ferd med å skje også i dator-verde
nen, selv om ingen i dag offentlig vil inn
rømme det. Men vi vet at det sitter folk i 
høye offentlige stillinger klare til å senke 
øksa over mange av de spillene som er 
ute på markedet i dag. 

I forrige utgave av det populærviten
skaplige bladet FAKTA sto det blant an
net om en dansk gutt som hadde fått 
»data-psykose« etter å ha jobbet med 
datorer for mye og for lenge. All ære til 
bladet for en balansert artikkel, men slikt 
gjør inntrykk på »gammeldagse« men
nesker, og fl er artikler omkring samme 
lest vil komme. Leste du forrige utgave 
av Norsk Datormagazin, kunne du se et 
brev fra en bekymret far. Dette viser 
hvordan mange blir bekymret - unn
taksvis kanskje med god grunn. 

Når man ser at unger kan bli sprø av 
datorer, og i tillegg får vite at det finnes 
spill med sex og vold, er veien kort til et 
overilt forbud. Politikere elsker å fri til 

publikum ved å foreslå slike saker. Vi 
må beskyttes mot oss selv, og Staten 
tar ansvaret for at vi ikke blir utsatt for all 
verdens styggedommer. Og konsek
vensene blir latterlige . . .  

Folk kan bli psykisk og fysisk skadet 
på mange måter. Noen tåler ikke å lese 
Fantomet eller Donald, andre tåler ikke 
rømmegrøt(?). Hvert år blir tusenvis 
drept i arbeidsulykker, hjemmeulykker 
og i trafikken. Men man kan ikke forby 
folk å arbeide, bo og kjøre bil av den 
grunn? Det er faktisk farlig å leve . . .  

Noen mennesker er  psykisk dispo
nert til å få nerve-sammenbrudd om 
sykkelen punkterer, og andre igjen kan 
oppleve natur-katastrofer med den stør
ste ro. Det er slik vi er, og ingen politiker 
kan gjøre en døyt med det. I denne sam
menhengen skal de heller ikke få lov til å 
gjøre det uten videre. 

Vi prøver altså å følge med i hva som 
foregår på dette området, og det er selv
følgelig viktig. Men like viktig er det at vi 
får tips om lokale hendelser, de små 
sakene som gjør en Commodore-blek
ke levende, aktuell og jordnær. Dette 
kan vi ikke gjøre uten at tipsere, angive
re, spioner og femte-kolonister informe
rer oss. Dette er noe av det viktigste for 
oss: å få inn stoff fra deg! Det behøver 
ikke å være en kjempe-nyhet - en mor
som historie fra Commodore-miljøet er 
godt stoff i seg selv. 

Møter i klubber, for eksempel? Små 
eller store copy-parties? Greit stoff, så 
lenge det ikke bare er tre naboer som 
treffes etter skoletid. 

Trøbbel med forhandlere? Ta det opp 
hos oss! Husk at vi skriver for deg, og 
ikke for verken Commodore eller andre 
selgere. 

Og send gjerne et bilde med. Slikt blir 
honorert. Ikke med mye, men i hvert fall 
med noe. 

Til slutt: Takk for alle brev og all ros! 
Det ser ut som vi er på rett vei! 

Terje Øygard 

BBS/USER GROUPS 
Norsk Datormagazin har jobbet en Dermed har vi allerede en god del av 

stund med å kartlegge de norske BBS dem registrert. 
og user groups/Commodore-klubbene. Men.vi har ikke alle, og slett ikke full-
r-:: -- - ---- -, 

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

Navn gruppelBBS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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 formidling av 
informasjon. 

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

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

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

Redaktør: Terje Øygard 
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Sats/repro: Meyer-Jensen Repro, København 
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Med 3 spill på modul, 
joystick og norsk manual. 

JEG BESTILLER 
__ Commodore 64 pakketi lbud ................ Kr. 1465,-

TILBEHØR TIL COMMODORE 64 
Kassettspiller + 75 spi l l . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kr. 395,· 

== 75 spm på kassett . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .  Kr. 195,· 

__ 75 spill på 3 diskettsider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 195,· 

__ Diskettstasjon 1541 1\ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . •  Kr. 1990,· 

__ MPS 1250 Matriseskriver til CBM 64/ AMIGA .. Kr. 2990,· 

__ Fargemonitor 1084 CBM 64/ IBM PC / AMIGA . Kr. 3190,-

__ Disketter 10 pakning livstidsgaranti .......... Kr. 69,· 
Diskettang diskdobler . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kr. 59,· 

--Diskettboks til 100 stk. 5,25" lås . . . . . . . . . . . .. Kr. 138,· 
__ The final Cartridge III Norsk bruksanv . ....... Kr. 475,· 

Action replay 5 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . .  Kr. 569,--Programklubben 64.12 diskettsider pr. år • . . . .  Kr. 350,· 
--10 disketter med publik domain prog. USA C64 Kr. 330,· 
--

10 d isketter med public domain prog. CBM 128 Kr. 360,-==Lyspenn med 12 programmer på diskett ...... 1<r. 385,· 
StarTexter Tekstbehandling på diskett ........ Kr. 195,· -. --Hele programklubben 1987 12 diskettsider Kr. 239,-==MUS med tegneprogram på diskett/kassett Kr. 449,-

__ GRATIS KATALOG. 

CDAiA-TiiiiiC) 
. Boks 108 

GRATIS,! HURTISVARPREMIE. DISKETT MED 

MANGE PROGRAMMER TIL COMMODORE 64. 

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) 96 00 10 

Navn ____________________ �----__ 

Adresse ______ -.:... ________________ _ 1450 NESODDTANGEN 
D (02) 9600 10 

Telefax (02) 960901 . L..po:,: s.:.tn,;,:' r..:S.:.:te.:d':;:;;:::::::::::::::::::::::::::::::::�J 

AMIGA 500: .Mer enn kr. 2000,. i programvare inkludert i prisen! 

Commodore 

Commodore Amiga 500 
+ TV ·modulator 
+ Norsk tekst· 

behandling 

+ Proff. tegne- og grafikkprogram 
+ Norsk bruks· 

+ Mus anvisning 
+ Joystick + Spill 

TIL ALLE SOM KJØPER AMIGA 500 TILBYR VI 1 BROTHER 
PRINTER TIL KUN KR. 495,· (veil.uts. 1.890,-). 

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

, Tlf.: (02) 4293 10 
Norges største utvalg i software 

VI SENDER OVER HELE LANDET 
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I forrige utgave av Norsk 
Datormagazin bragte vi 
et brev fra en bekymret 
far. Han reagerte litt på 
at sønnen satt for lenge 
foran datoren. I samme 
utgave kunne vi avsløre 
at barneombudet og 
.Forbruker- og Admini
strasjons-departemen
tet pønsker på forbud 
mot visse sex- og volds
spil l. 
Barneombudet syntes at 
visse spil l  var »betenke
Iige« og »forferdelige«. 
Men har får hun motbør 
fra en psykolog-kollega, 
den psykologen som 
kanskje vet mest om 
dette i Norge. 
- Det er ikke grunnlag 
for noe forbud, mener 
han. - Dessuten vet vi 
for l ite om dette til å gjø
re noe som helst! 

H erregud!? -Sitter du foran den 
skjermen fremdeles? har du blitt 
helt isolert eller? Uttalelser som 

dette er velkjente for dator-eiere, enten 
det er spill, programmering eller andre 
digitale nøtter som skal knekkes. Og på
standene om skade-effekter kommer 
haglende når du har tilbragt timesvis 
sammen med diskettene: -Det er greit at 
du har en sunn interesse, men dette blir 
for mye av det gode. Det må da være 
skadelig! 

Er det skadelig? Tar sjela skade av å 
skyte »gulinger« i et Rambo-spill? Av å 
more seg med Samantha Fox' digitali
serte pupper? Blir du livsfjern av å fylle 
fritiden med Basic-programmering? 

- Nei, ikke mer fjern enn du blir av å 
være for eksempel matematikkgeni eller 
en begavelse på pianoet, sier psykolog 
og 1 .  amanuensis ved Psykologisk insti
tutt, Harald Engvik. Han mener den 
eneste forskjellen er at det er en litt an
nen type mennesker som »graver seg 
ned« med pianospill eller' matematiske 
ligninger: 

- Dette er folk som ikke trenger så 
mye feedback og støyende effekter for å 
bli opptatt av en ting. - Og ettersom 
datorspill er ekstremt visuelt er det så 
mange flere som er opptatt av nettopp 
det. Flere blir dratt inn, flere blir motivert. 

- Ikke skadelig, altså? 
- Alt er jo skadelig hvis det blir for 

mye av det. Er du for mye opptatt av en 
ting, går det utover andre aktiviteter. Så 
det gjelder å finne balansen i det du 
driver med. Jage datorspillende ung
dom ut for å spille fotball en gang i blant, 
for eksempel . . .  

- Likevel: Det kan være en viss fare 
for at flere blir for mye opptatt av dato
rer, siden det er så mye mer »sugen
de". Vi må nok være mer på vakt etter
som dator-spillene griper om seg. Des
suten er kanskje sportsidioter mer sosi
ale, de opplever mer kameratskap på 
fotballaget. Men datorfrelste har jo 
egentlig også et felleskap, i klubber, bla
der, brevspalter osv. 

- Men mange datorspill går jo ut på å 
være »voldelige« ;  å skyte ned menne
sker, rå hensynsløs krig? Kan ikke det 
føre til at du blir aggresiv? 

- Det blir omtrent som vold på TV
skjermen. Vi vet det er en viss sammen
heng mellom voldsfilmer og aggresiv 
oppførsel. Men det er vanskelig å finne 
ut hva som er årsakene og hvorfor det 
skjer. Likevel er det meste av det barn 
og ungdom driver med er lek og oppfat
tes som det. Selv ser de ikke på det som 

, 
Il 

noe negativt, selv om foreldrene kan 
gjøre det. 

- Og egentlig er det ikke så rart at 
enkelte foreldre blir litt engstelige når 
dator-interessen dukker opp hos guttun
ge. Som oftest er det foreldrene ,selv 
som må mase for at ungene skal engas
jere seg i noe. Men d�tte er jo noe som 
kommer av seg selv, og dermed kan de 
bli engstelige: Dessut�n er dette helt 
nye ting, en interesse de selv ikke had
de som barn. Og mye av det som er 
nytt, er jo ofte litt skremmende; sier 
Engvik� "I '.j I, Q i '  , . "11teb m .r, 

:... Men å forby voldelige datorspill, har 
det noen hensikt? 

-Nei, det tror jeg ikke det er noe 
grunnlag for. Det er selvfølgelig avhen
gig av hva myndighetene vil gjøre poli
tisk, men jeg har vondt for å tro at det er 
så skadelig at det bør forbys. 

- I hvert fall er det vanskelig å bevise 
det. Et forbud mot slike spill ville jo des
suten bare virke mot sin hensikt. Det 
ville bli ennå mer spennende å bruke 
dem. 

- Hvis foreldrene er i tvil om det er 
skadelig, kan de jo gi dem andre spill i 
stedet. Selv kjøper jeg heller et olympia
despill til mine barn. Men de får tak i 
krigs- og voldsspillene likevel, gjennom 
å låne dem av kamerater. Så som man
ge andre fedre må jeg også dukke for 
karatespark i entreen hjemme. Men, 
som sagt: Det er lek. 

- De som har dilla på dator forsvarer 
det med at det er nødvendig - du får jo 
snart ikke en jobb uten å kunne det? 

- Ja det er riktig. Det er mye positivt 
med dator-hobbyen. Den er en god opp
dragelse på den måten at du tvinges til å 
tenke mer rasjonelt. Du må holde nøye 
orden på ting for å få maskinen til å 
virke. Du blir mer logisk tenkende. Små 
feil du gjør blir oversett når du snakker 
med andre mennesker - det blir de ikke 
når du kommuniserer med datorer. 

- En amerikansk professor gjorde et 
forsøk med å bruke datorer i skolen. For 
det første førte det til at han måtte jage . 
elevene ut i friminuttene. Ellers er det jo 
motsatt; lærerne må jage elevene inn 
etter friminuttene. I tillegg førte forsøket 
til at nye stjerner dukket opp i klassen. 
De som lå etter i den vanlige undervis
ningen kunne bli vinnere på 
datorskjermene. 

- Men selv om det er sterke positive 
sider, er det også viktig å skjønne hvor
dan andre mennesker tenker. At du ikke 
tror rasjonelt datorspråk er den eneste 
verdifulle måten å tenke på. Vi går tross 
alt ikke rundt som roboter. Men det kun
ne vært interessant å se om datorma
skinene førte til at mennesker oppførte 
seg mer logisk. 

- Uansett kommer det til å ta tid før vi 
ser virkningene av dator-aldereni�Enrtå 
er det ikke så mange som driver med 
det, og de har ikke drevet med det så 
lenge. Så vi må nok vente litt med å se 
hvordan virkningene blir, mener Engvik. 

Det er altså liten fare for å ende opp 
som drapsmann eller å begynne å snak- i 
ke i Basic selv om du har dator-dilla. 
Men som du skjønner kan det være en 
fordel å lufte ut litt i toppetasjen en gang 
i blant, slik at ikke hjemebarken'blir't'telt 
overfylt av goto-meldinger og space
innvadere. Og det faktisk mer spennen
de å spille ordentlig klespoker enn å kjø-
re »Samantha Fox strip poker« på skjer
men for n'te gang! 

TIPS 
NORSK 
DATOR! 
- send et brev ... 



Går alt som det skal nå, 
får vi en skikkelig GEOS 
med norsk tekst, og uten 
den skumle kopi-sper
ren som finnes på eldre 
modeller. Norsk Dator
magazins Atle Røijen 
har sett et stykke inn i 
fremtiden •.. 

G EOS - Graphie Environment 
System, det Maelntiosh-liknen
de operativ-systemet som ble 

inngående beskrevet i Dator-Magazin 
nr. 1 4  (det første som også hadde en 
norsk del) har hatt en del språkproble
mer. De norske tegnene har selvsagt 
ikke ligget på rett sted! (også noe som 
likner andre, større maskiner!). Nå ser 
dette imidlertid ut til å være løst. 

NORSKE TEGN OG 
KOPISPERRE 

GEOS-importøren Scandomatic kan 
fortelle at Berkeley Softworks kommer 
med en diskett med flere nasjonale 
tegnsett. Det betyr med all sannsynlig
het at også de norske tegnene vil falle 
på rett plass i de fleste programmene. 

GEOS er 
kODjbeskJll.l.el._ 

Hver GEOS-dhkett har sitt eget ID-nr. 
Dette lar seg ikke kopiere. Du ml bruke 
original-disketten for I starte opp sys
temet hver gang. Alle nye disketter ml 
,ettes opp i forholdt til original
disketten og kan bare brukes sammen mell 
denne . 

Amiga er kjent for å ha et felles bru
ker-interface (også kalt bruker-grenses
nitt). Dvs. vinduene, menyene, bokstav
typene (fontene), filformatene for tekst 
og grafikk osv. er de samme uansett 
program. Dette er ingen selvfølge i da
tor-verdenen. På en PC er det ikke slik. 
På 64 er det heller ikke slik. Alle grafikk
programmene bruker forskjellig filformat 
slik at du ikke kan ta en tegning laget i 
ett program og putte det inn i et annet. 
Det hadde vært lurt ettersom de forskjel
lige programmene har litt forskjellige 
egenskaper og muligheter. Ikke engang 
tekstprogrammene bruker samme filfor
mat. GEOS derimot kan komme inn 
som et felles brukerinterface. GEOS har 
muligheter til å ta tekst fra feks. Vizawri
te, Paper Clip eLI .  og importere den til 
Writers Workshop eller GeoWrite. Der
med kan du lage teksten i et raskere 
program (for GEOS er ganske treigt) for 
så å importere teksten og legge på nye 
og pene fonter i GEOS. -

GRAFIKK-KNABBEREN 

Det samme kan du gjøre �ed grafikk. 

SLIK kan det se ut efter at GEOS har 
jobbet litt med tekst, grafikk og tegne
program. Her er det jobbet med Geo
Paint og grafikk fra Newsroom og Print 
Shop. Søtt? 

GEOS NYTT 

Ved hjelp av RAM 1151 og den nye 
-dansemusa- (1351) har du nyttige 
yerk.tøy som løfter GEOS fra hobby
niyAet til et profesjonelt nivA .• 75. 
gir deg øyeblU:.kelig tilgang til alle • '-::�:--:;-�- '�<-�--=--'-V-I ?fj'W-I-n-rTJTI-o-, -�-'-�-I -•• -!-----' fur::
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Ved hjelp av deskPack • kan du t. 
tegninger fra andre grafiske program ���� som: Print Shop, Print master. Neys- ���� 
nom og bruke dem i G[05. Tegningen PRINT�HOP over kommer fra Print Master. � 

I FONTPA.CK I 
Mange forskjellige !1OJ�'O'[]m 

� DiJOCDDOrQ@ OO!:loOBoCDIlOO 

�U(jJ[['[['@O�@rr,En font for 
csrull\7Glfi'g BEHOV! 

Writers Workshop 
Writers Workshop er en mer profesjonell 
tekstbehandler. Den gir deg muligheter til 
høyre-jJstert tekst. hode- og toUekst. 

D u har ogset mulighet til et finne og erstatte 
tekst, sette inn ny tekst, sentrere tekst 
m.m. Ved hjelp av textGrilbber kan du ta 
tekst skrevet med feks. Ei13J acript og 
kiere inn i GEOS og legge pa nye og 
spennende fonter. 

Dette skal vi selvsagt komme tilbake til 
så fort vi får tak i en prøve. Hos Sean do
matic kan man også fortelle at Berkeley 
holder på å lempe på noen av kopi
sperrene. GEOS er nemlig umulig å ko
piere! (Kom igjen dere som mot formod
ning har klart å knekke GEOS). Da 
snakker jeg ikke om den første utgaven 
men GEOS v.1 .3 osv. 

Hvorfor skal da Berkely lempe på 
kopi-sperrene? Er de helt dust?? Nei, 
men kopi-sperrene gjør at programmet 
blir unødvendig tungvint å bruke. Du har 
en nøkkel-diskett som du setter opp alle 
de andre programmene etter. Hver 
gang du starter opp systemet, så må du 
starte opp med denne disketten. Hva da 
hvis den blir ødelagt eller at du mister 
den? Siden den er unik, kan du ikke 
bruke noen annen. Du må kaste alle 
GEOS-programmene i søppelbøtta! Det 
er jo lite smart. Er det noen PC-brukere 
som hadde funnet seg i det? 

FELLES 
BRUKERINTERFACE 

&;\ctil1(iH!30m�c!J!1lnfflrnffl0ma [){]ml1 Cmm 
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geos Irnml1l1l mOD ne n0Qf; 
GEOS Nytt er et uavhenhf:ig info rmasjonsorgan om GEOS. GEOS Nytt ttstu Wik.t.GEOSapplikas jo ur. 

Du kan ta de små bildene fra Newsroom 
eller Print Shop og importere dem til Ge
oPaint. Så kan du fikse litt på dem: Lage 
rammer rundt, fylle flater med ulike 
GEOS-mønstre, legge på tekst osv. Så 
kan du ta den nye tegningen og impor
tere den til GeoWrite eller GeoPublish. 
Det blir bra, og det gir deg mange av de 
samme mulighetene som Amiga har, til 
en billigere pris. 

GeoTrøbbel 

Både Seandomatic og Commodre 
har mottatt en rekke telefoner fra frust
rerte GEOS-brukere. Mye skyldes de 
nevnte kopisperrene. Det blir spennen
de å se hva Berkeley har funnet på for å 
rette på dette. Geos har også operert 
med en egen grunn-font BSW (Berkeley 
Soft Works) som er den eneste fonten i 
noen program. Uheldigvis inneholder 
BSW ikke noen norske tegn i det hele 
tatt. Det betyr at kartotek-programmet 
(GeoFile) ikke kan registrere og sortere 
navn som begynner på æ,ø og å. Det 

E) 
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betyr at programmet, som ellers er bruk
bart som et enkelt arkivprogram, blir 
verdiløst. Da hjelper det lite at Scando
matic har en egen diskett med fronter 
med norske tegn. Disse tegnene ligger 
som nevnt også på feil sted. 

GEOS-programmene har skikkelige, 
enkle og oversiktlige manualer - på en
gelsk. Det er vel lite trolig at Seandoma
tie vil oversette dem til norsk. Uansett
GEOS fortjener en plass i sola! GEOS 
representerer en smart ide, og GEOS 
forlenger livet til 64ern og gjør livet til 

Tegne
.... ug .. OID 

Adresse
Dol.obose 

den som . bruker programmene litt 
triveligere! 

HVA ER GEOS 

GEOS er et eget operativsystem som 
legges ovenpå maskinens vanlige. Det 
er et grafisk operativ-system i motset
ning til det vanlige operativsystemet 
hvor du skriver inn kommandolinjer 
(Ioad »MasterMind", 8 osv.) . Det gir deg 
tilgang til menyer og mus. Du kan trekke 
ned rullegardiner og klikke for å forma-

Teksl.- , 
bebondle .. 
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tere disketter, lagre filer, åpne filer osv. 
Dette likner det systemet som Amiga, 
Macintosh mfl. bruker. GEOS var uten 
tvil den største data-nyheten for Com
modore 64/1 28 i 1986. Den gjorde C64 
moderne. 

-

DISKETT-SNURR 

Som du skjønner finnes GEOS bare 
på diskett, ikke kassett. Geos er bygget 
opp av et relativt lite hovedprogram, 
støttet opp av mange små underprog
rammer. Denne strukturen gjør at ho-' 
vedprogrammet kan være lite. Hver 
gang datoren skal utføre noe, sende 
tekst til skriveren feks. kaller hovedprog
rammet opp et underprogram. Alt dette 
fører igjen til at internhukommelsen i da
toren ikke trenger å være så stor. Det vi 
må betale for dette i den andre enden er 
selvsagt at diskettstasjonen må surre og 
gå og at det tar lengre tid. 

TREEEIG T 
OPERATIVSYSTEM 

GEOS er morsomt å jobbe med, men 
uten ekstra utstyr går det treigt! Det er 
nødvendig at du har en RAM-utvidelse 
(Commodore 1764 til 64 eller 
1700/1 750 til 1 28) og en Commodore 
1351 mus (proporsjonal-musa, ikke den 
kamuflerte joy-stikken) . Det er ingen vits 
i å bruke GEOS for å lese inn andre 
program, selv om GEOS inneholder en 
disk-turbo. Det er som verktøysprogram 
GEOS har sin styrke. De beste prog
rammene er, uten tvil, GEOS hovedp
rogram som du må ha for å kunne bruke 
de andre, GeoPaint med Graphics 
Grabber, GeoPublish med TextGrabber 
og GeoCalc (regneark). Skal du bruke 
GEOS er det også en fordel å ha andre 
tekst og grafikkprogram som du kan 
lage tekst med og knabbe grafikk fra. 

I dette nummeret av Norsk Dator Ma
gazin skal vi kikke litt nærmere på to av 
de nyeste (og beste) GEOS-program
mene, som ikke ble omtalt i nr. 14. 

NORSK DATOR: Atle Røijen 

Bli i ATLANTIS AMIGA BRUKERKLUBB, som 
er en Skandinavisk klubb for alle som er interessert i 

datamaskinen Commodore AMIGA 

Hva får jeg som medlem? 
Ca. 6 ganger i året sender vi ut et medlemsblad på over 50 sider, 
og vi sender også ut disketter og spesialnummer. Av innholdet 
kan nevnes ting som: Nyheter, Ryktebørs, Tester, Kurs, Tips, 
Klubbsider, Konkurranser, Medlemstilbud, m.m_ En 
telefondatabase (BBS) er også på trappene, og medlemmer vil få 
gratis tilgang til denne. 

Hva koster det? 
Ett års medlemsskap koster for tiden 295,- norske kroner. 

Hvordan blir jeg medlem? 
Hvis du vil bli medlem er det bare å fylle ut kupongen nedenfor, 
og sende den i konvolutt til oss, så sender vi deg innmeldings
kort og et gratis prøvenummer av medlemsbladet EXEC. 

poonr./sted 



(�1��n/------------------�----------------Utgi egen blekke? 

GEOp· B ISH: 
åpen strek, lukket uregelmessig figur, 
mangehjørning. Det er enkelt å fjerne en 
hel figur, men det er verre å rette opp 
små feil. Du har en zoom-funksjon, men 
den går ikke ned på pixel-nivå, og er 
mest effektiv for å studere deler av si
den. Når du skal importere bilder må du 
først legge dem -enkeltvis- i en »photo
serap ... Det betyr at du feks. må hente 
et bilde fra en diskett -' lese den inn i 
»photo-scrap« for så å kopiere din 
»photo-scrap« over i RAM-disken. Kor
rigeringer av grafikk bør foregå i 
geoPaint. C64·DESK 

Du trenger verken å ha 
Amiga eller PC for å dri
ve med avanse'rt Desk
top-publishing , (DTP). 
Du klarer deg bra med 
en 64er, en skriver og 
GEOS-programmet GE
OPUBLISH. Kvaliteten 
avhenger til en viss grad 
av hvilken skriver du 
bruker - har du tilgang 
til en laserskriver (på 
kontoret til foreldrene 
ett) ja, da kan du nesten 
få et helproft resultat. 

G EOPUBLISH er et avansert 
Desktop-publishing-program. 
Geopublish kan det meste som 

man forventer av et DTP program til pro
fesjonelt bruk - ikke alltid like raske og 
elegante funksjoner, men det fungerer! 
Begrensningen ligger bla. i utskriftens 
kvalitet. Kvaliteten avhenger av hvilken 
skriver du bruker. Med vanlige 9 nålers 
matriseskrivere (av varierende kvalitet) 
blir resultatet brukbart til medlemsblader 
i klubben, »Iokal-avis«, oppslag ol. Re
sultatet blir selvsagt noe bedre ved kopi
ering og 
gjerne forminsking i kopimaskin. De sto
re skrifttypene (fontene) blir kantete -
dataskrift, selv om du har en egen funk
sian til å nfikse« litt på det. 

TEKST SOM FLYTER RUNDT 
BILDER 

Selve programmet arbeider raskt. 
Det er enkelt å komme igang med å 
lage lay out, fylle på tekst og grafikk. Du 
har tom. muligheter til å sette inn grafikk 
i tekst etter at du har plassert teksten! 
Teksten blir så omformatert og flyter 
rundt bildene (dersom ikke disse er for 
store). Teksten flyter også fra spalte til 
spalte, side til side uten at du trenger å 
bekymre deg noe mer om det. Du kan 
forandre størrelse på spaltene underve
is gjennom å dra i tekst-firkantene. Du 
QPprett�r en standardside (master
page) som er din lay-out mal. Denne 
bruker du så til layout-mal for alle side
ne. Her kan du sette opp marger i form 
av hjelpelinjer. 

. 

MEGA-FONTER I FLERE 
M ØNSTRE 

En annen avansert funksjon som skil
ler GEOS fra de andre tekstprogramme-

Sideveis 
tekst 

ne til CBM 64 er at du kan regulere f(�>nt
størrelsen trinnløst. Du kan velge fra 4 til 
1 92 pkt! I tiIIeg kan du fylle bokstavene 
med ulike mønstre - murstein feks. Det
te gir store muligheter til å lage små pla
kater, omslag til rapporter, forsider til 
medlemsblader osv. 

Samtidig som GEOPUBLISH er et 
program som står på egne bein, er det 
en fordel å bruke det sammen med bla. 
Geopaint og Graphics Grabber (tar gra
fikk fra andre program slik som Newsro
om og Print shop og konverterer dem til 
Geos clip-art). Du kan også importere 
tekst fra andre tekstbehandlingsprog
ram til CBM 64. Dette kan være en for
del idet det går treigere å jobbe med 
GEOS en med feks. Vizawrite når du 
holder på med store dokument. I det 
hele tatt er det på layout-siden GEO
PUBLISH har sin styrke, gjennom fleksi
bilitet og sine muligheter. En ulempe er 
at programmet tar 95 K dvs. at det er 
begrenset hva du får plass til av fonter, 
foto-album og andre filer i RAM-disken. 

Det betyr i praksis at du må føre filer 
frem og tilbake mellom diskettstasjon og 
RAM-disk (eller en annen diskettstasjon 
puha!). Du må også passe på at du har 
de rette filene på plass når du skal skri
ve ut. Hvis ikke kan du få »system-er
ror« og skjermen låser seg (heller ikke 
helt ukjent fenomen på Amiga . . .  ). Da er 
nreset« den enste muligheten. På den 
måten lærer man seg også verdien 
av å lagre sine filer med jamne 
mellomrom . . . . . .  

DE ENKELTE 
FUNKSJONENE 

Fire arbeidsmodus: 
Du setter opp en master-layout for 

alle sidene som skal være like � »ma
ster-page mode«. Her kan du også im
portere bitmap grafikk (strektegninger), 
og du kan plassere sidenr, felles 
»hode« eller »fot«-tekst. Du kan bruke 
alle de samme grafiske verktøyene som 

Transparent 
eller fylt tekst 
og grafikk 

Forstørret/ 
forminsket 
tekst/grafikk 

i grafikk-modus. Det er lett å plassere 
»usynlige« hjelpelinjer som er verdifulle 
når du skal plassere tekst og grafikk. Du 
kan lage strek mellom spaltene, plasse
re faste »bokser« med ramme rundt 
osv. 

Page layout-mode. Her lager du lay
out for den enkelte siden, merker av 
hvor tekst og bilder skal være. Du trek
ker ut bokser og klikker. Her kan du 
også importere tekst og grafikk. Teksten 
flyter fra spalte til spalte, fra side til side 
uten problem. Du kan legge tekst over 
bilder og omvendt 
gjennom å bruke »move-to-frontlback«-' 
funksjoner. 

Page graphics mode. Her kan �u 
lage enkel grafikk, lage overskrifter, gra
fiske fremstillinger, rammer rundt bilder 
ol. Du kan velge mellom alle Geos stan
dard-mønstre. Du kan forstørre eller for
minske bilder og tekst. Du kan legge 

. tegninger foran og bak hverandre. De 
grafiske verktøyene er 
standard: sirkel, firkant (fylte/ufylte), 

Editor-mode. Dette er tekstbehand
lingsdelen. Den likner på .GeoWrite, og 
har stort sett de samme mulighetene. 
Du kan når som helst gå inn og editere 
teksten. Du klikker bare på den siden du 
vil forandre og vips er du i editor mode 
(nesten da). Her kan du sette inn ny 
tekst, forandre fonter, justering av tek
sten. Editoren omformaterer teksten au
tomatisk i henhold til lay-outen. Også 
her har du mange tastatur-ekvivalenter 
(dvs. du kan bruke kommandoer fra ta
staturet istedet for å bruke musa) til 
musbruk. 

HJELPEMIDLER 

- Du kan dele inn skjermen i ruter 
(grids) og du har en egen funksjon som 
trekker bilde/tekst inn til rutemønstret 
(»magnetisk«- snap to grid). 

- Du kan spare din »master-Iayout« i 
egne biblioteksfiler, og du kan lage egne 
høyre- og vestre-sider. 

- Automatisk sidenummerering. 
- Import av dato og klokkeslett fra 

»preference-manager« (som i Amiga) 
- På diskettside to ligger en egen 

Text Grabber og flere fonter, også 
»mega-fonter«. Dette er unike geoPub
lish-fonter spesielt til overskrifter, plaka
ter o!. 

- Du har et eget bibliotek av ferdige 
side-oppset (master page) 

MANUAL OG OPPSTART 

Manualen gir en god innføring i hva 
deskTop-publishing er og hvordan man 
går fram for å lage en layout. Den følger 
godt det logisk oppbygde programmet. 
Du finner et eget undervisnings-kapittel 
(tutorial) som gir en grei innføring i hvor
dan man går fram. For en nybegynner 
vil det sikkert være litt problematisk med 
de fire forskjellige arbeids-modiene, 
men det kommer helt sikkert raskt ved 
trening. Du har en egen liste med ord
forklaringer og et stikkordregister. Hele 
manualen er oversiktlig og grei. Et stort 
pluss. 

MYE SKRYT (MEN SANT!) 

GEOPUBLISH er et ypperlig program 
for dem som vil lære seg litt mer om hva 
desktop-publishing er og hvilke mulig
heter som ligger der uten å legge ned så 
alt for mye penger i det. 

Commodore 64 er egentlig' en ma
skin med utrolige muligheter og GEOS 
- med sine mangler og svakheter - pre
senterer deg faktisk for mye av det sam
me som avanserte datorer gjør for tu
senvis av kroner. Får du lyst å prøve? 

GEOPUBLISH kan bestilles fra Data
Tronic, Boks 108, 1 450 Nesoddtangen. 
Prisen er under 600 kr! Scandomatic er 
importør av programmet til Norge. 

NORSK DATOR: Atle Røijen 

Absolutt brukbart 
GEOS-program: GEOCALC /� C'-"" "---,, 
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regneark med de mest vanlige 
funksjonene. WIMP-(vinduer, ikoner, 
menyer og pekere - på engelsk) syste
met gjør det utrolig enkelt å bruke. Flytt 
pekeren til en celle - klikk. Cellen er 
aktiv - skriv inn tekst eller registrerer tall. 
Utfør formel-beregning gjennom å taste 
» =", klikk på de cellene som skal sum
meres, trekkes fra. Trykk return. Volia! 

MUS OG RASKE KLIKK 

Ingen kryptiske tegn for å skille tekst 
og tall. Regnearket er rett fram. Minst 
like enkelt å bruke som »MaxiPlan« til 
Amiga - men ikke med like mange 
funksjoner. 

GeoCalc har muligheter til å utvide 
kolonnene, feks. tekstkolonnen til et an
net format enn de andre. Smart! Tall kan 
formateres på 1 3  forskjellige måter fra 
heltall med desimalforhøyning til E
notasjon. 

Du får tilgang til 256 rekker x 112 ko
lonner i tillegg ti l en rekke matematiske, 

statistiske, finansielle og vitenskaplige 
funksjoner. Disse kopierer (paste) du 
bare inn i regnearket. 

Du kan også lagre dine egne formler 
eller resultat-beregninger som du så 
kan kopiere inn hvor du ønsker det. Det
te er meget nyttig hvis du skal lage rap
porter eller komplekse beregninger hvor 
delsummer skal komme igjen flere gan
ger. Du har mulighet til »split-screen« -
dvs. ha to deler av regnearket på skjer
men samtidig. 

TALL FOR EKSPORT 

GeoCalc arbeider raskt og har auto
matisk oppdatering når du taster inn nye 
tall. QeoCalc gir mulighet til å importere
/eksportere tall og beregninger til og fra 
GeoWrite. 

En zoom-funksjon gir deg mulighet til 
rask forflytning på regnearket - selv om 
du ikke vet nøyaktig hvor du havner! El
lers kan du bruke musa og pekeren 
sammen med noen små pil-symboler 
som du klikker på for å forflytte deg. 

Enkelhet er et kjennetegn for Geo
Calc. Hvis du skal bergene prosent stil
ler du bare opp følgende formel: 1 5% • 

A3 (du klikker bare på celle A3) + re
turn. På den måten kan du også enkelt 
lage en hel tabell: 20% * A3, 25% • A3 
osv. Slik kan du gjøre meq andre formler 
også, feks. rente og rentes rente. 

FLERE 
UTSKRIFTSMULIGHETER 

Utskriftsmuligheter: Avhengig av skri
veren kan du skrive ut liste-, NLQ og 
high-skrift. Du kan få utskrift med eller 
uten linjer. Din utskriftsrutine lagres på 
disketten slik at du kan bruke den neste 
gang uten å måtte stille inn (selve inn
stillingen går veldig raskt, så det er ikke 
så mye du sparer.) . 

Pris/ytelse: Prisen i Norge er ca. 500 
kr, og det vil jeg si er meget brukbart. 
GeoCalc er et av de mest prisgunstige 
G EOS-programmene. 

NORSK DATOR: Atle Røijen 
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-- QC-mannen er viktig hos COmmodore:---------
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Quality Control, eller 
QC, er viktig i dator-ver
denen. Hos Commodore 
Norge sitter Terje Malja 
og sjekker maskiner, 
monitorer, printere og 
annet, og er med på å 
sørge for at du får utstyr 
som funker. Norsk Dato
ragazins Johnny Niska 
traff ham i de rette 
omgivelser .. .  

I Kristiansand kom Terje til verden 
en mørk kveld i 1964 og i Voiebyen 
tråkket han sine barnesko. Som 15 

åring oppdaget han datorenes verden. 
En ZX-81 med »viskelærs-taster« var 
inngangsbilletten. 

- Det jeg kjøpte da, vil jeg ikke karakt
risere som dator. Det var ikke før som
meren etter, da jeg begynnte å jobbe på 
Wintersborg Data, at jeg stiftet bekjent
skap med Commodre. Heilt utatte! !  sier 
han på sørlands-dialekten som han ikke 
har mistet. - Masse grafikk, farger og 
lyd, det var noe annet enn det jeg hadde 
sett fra før av. 

. 

FØRST UTE MED 1570 

- Jeg var en av de aller første som 
hadde en 1 570 diskettstasjon til min 
C1 28. Da den ikke var tilgjengelig i Nor
ge, dro jeg og et par kamerater til Tysk
land for å kiøpe vidunderet. Det tok flere 
måneder å stable økonomien på beina 
etter dette. 

- Etter å ha vært 1/2 år uten en dator 
fikk jeg sterke abstinens-symptomer. 
Særlig når Amiga 1000 kom på marke
det. Den måtte jeg ha!! 

Etter å ha jobbet hos Wintersborg en 
tid, flyttet han til byen med det store hjer
tet for å gå på skole. Drømmen er å bli 
EDB-ingeniør, men det er ikke så lett å 
kombinere en slik utdannelse med jobb. 

AMIGA 2000 SPECIAL 

Nå har Terje med en meget »oppjekka" 
utgave av Amiga 2000 på hjemme på 
skrivebordet. 

- Måtte jo ha en A2000 for å bli »en 
av gutta«, sier han med et lurt glimt i 
øyet. Utgangspunktet var en A2oo0 mo
dell 2 (Amiga 2000 med 2 diskettstasjo
ner og 1 MB RAM) som ble bygget ut 
med 2 MB ekstra RAM og en super-rask 
44 MB ST506 harddisk. 

- Jeg har alle konfigurasjonsmulighe
ter på min Amiga 2000. Bryterne som 
jeg har satt på slår av og på RAM-kortet, 
ekstra diskdriv�, harddisken, eller all 
RAM utenom CHIP-RAM, sier han stolt. 
Det var litt av et arbeid for å få det til. 

- Jeg,vil ikke anbefale andr� å gjøre """'�""'=Ci' 
dette med mindre de har peiling på hva ��-.._ 
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OBS!OBS!OBS!OBS!OBS! 
COMMODORE pA 
(MEGm BILLIG
SALG??? 

... } 

. ... rYktet svirrer i det kal
de nord. Har Commodo
re dumping- salg på sine 
PC'er?? Ikke vet jeg
... . . men ryktet forteller vi
dere at Commodore har 
gått ut med et ekstremt 
godt tilbud på sin 80386 

maskin (PC 60/40). Dette 
tilbudet gjelder kun for 
nordlendinger (diskrimi
nering?!?). Normal pris 
er' jo over 50.000 kr. eks 
mva og det er uten 
skjerm I Det blir påstått 
at PC 60/40 kan kjøpes 
for kr. 30.000 eks mva. 
(inklusive skjerm og 
scooterbelter) . . .  

Også PC 40/40 (AT) skal ha fått et 
avslag uten like, hør bare her: veil. 
26.000 eks. mva/eks skjerm, går nå 
1 9.990 eks. mva. inkl. skjerm. Gjen
nomsnittsavslaget er ca. 30% på hele 
PC-serien. Kan det være en kompan
sasjon for den straffen det er å bo nord 
for polarsirkelen? Neppe - Commodore 
tenker nok penger som alltid. I hvertfall 
er dette et så godt tilbud at du har råd til 

å kjøpe en til både far og mor, søster og 
bror og på toalettet! 

COMMOODORE + NANO = 
SANT? 

. . .  rytkene forteller at Commodore 
Computers Norge kaster seg inn i prog
ramvare-importørenes verdenen med 
full tyngde. Denne gangen i samarbeid 
med skiens-firmaet Nanodata. 

Det fortelles videre at et nytt selskap 
er under oppseiling med disse to gigan
tene (?) i spissen. Hva skjer?? Følg 
med! 

HØRT pA TELEFONEN: 

Amigabruker: Når er KICKSTART
IWORKBENCH 1.3 tilgjengelig i Norge? 
Commodore: Ja. 

AMIGA-LASER/HARDDISK 
FRA COMMODORE! 

. . .  A1 990 heter den. Billig-laseren fra 
Commodore. Den er i utgangspunktet 

111111 

ment å være til Amiga, men kan sikkert 
benyttes til både PC'er og C64/C1 28 
(det krever sansynligvis en spesiell in
terface) . 

. . .  den lenge etterlengtede harddisken 
til Amiga 500 skal visst nok være ferdig 
utviklet og klar for salg. Endelig skal 
også 500 brukerne få et fornuftig' lag
ringsmedium. Alle som har en Amiga 
vet hvor treg den er på disketter, men 
med FastFile-systemet på harddisk går 
det unna! 

I harddisk-boksen skal det også være 
plass til en 2 MegaByte RAM-utvidelse. 
Alt i en boks - ikke dårlig. 
SITAT AV KJENT COMMODORE
MANN: 

- Koble sammen en Commodore og 
en computer og få en transputer. 

INGEN KICKSTART 1.3 TIL 
AMIGA500? 

.. .informerte kilder opplyser at det 
ikke vil nli lansert noen KICKSTART 1 .3 
til 500-maskinen - i hvertfall ikke med 
det første! .  Inntil videre er det kun Amiga 

de gjør! Det er utrolig lett å lage kortslut
ninger hvis du ikke har de nødvendige 
konnskapene. Det kan fort bli dyrt - du 
mister nemlig all garanti i det øyeblikk du 
begynner å lodde på hoved kortet. 

Etter å ha tittet inn i maskinen hans 
kan jeg slutte meg til hans konklusjon 
om at det krever en viss kompetanse på 
området. 

Modem er nå for tiden hans store lin
denskap. Det er ikke måte på hva han 
kan utrette med et 300 bauds modem. 
Terjes julegaveønske er å få fingrene i 
et 2400 buds mode, men det koster 
penger! 

JUST TESTING ..... 

Jobben hans er hovedsaklig å passe 
på at utstyr som kommer inn til lager 
holder Commodore's strenge krav til 
kvalitet. Terje har en viktig oppgave i å 
sørge for at produktene testes. 

- Nå, når vi nærmer oss jul, blir det 
nok endel ekstra å gjøre, i og med at det 
kommer inn ganske mange maskiner. 

Terje's jobb er ikke bare å teste pro
dukter. Installering av harddisker og til
hørende programvare både på Amiga 
2000 og PC er en velkjent verden for 
aC-mannen. For å få modell 3 eller 4 
må Amiga 2000 modell 1 bygges om, 
og da sørger Terje for å inn-montere 
harddisk, kontrollerkort og PC-kort. Det 
er lett å gjøre feil - og han har vært bort i 
de fleste. 

- Da jeg startet å jobbe her, hadde 
jeg ikke tatt i en harddisk engang, langt 
mindre installert en. Det er en nokså 
komplisert oppgave, men etter litt opp
læring gikk det greitt .. 

MYEALÆRE AV 
TELEFONSUPPORT 

Telefonsupport tar han også, i den 
grad tiden strekker til. l og med at han 
jobber deltid, er det ikke hver dag han er 
å treffe på telefonen. 

- Heilt ufatte! utbryter han. Du lærer 
så mye av å løse tekniske problemer for 
andre mennesker. I og med at folk ikke 
har de samme problemene, får du etter 
en tid ganske stor innsikt i både maskin
vare og programvare. Du blir nødt til å 
sette deg inn i andres problemstillinger, 
og da må du tenke ut løsninger som du 
kanskje ikke hadde kommet bort i ellers. 

- PC'er var noe jeg vek langt unna 
før, men nå klarer jeg det meste, sier 
han, og dukker ned i maskinen igjen . . .. 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER: 
NAVN: Terje Malja 
BOSATT: Oslo 
ALDER: 24 år 
STILLING: a.C/Teknisk Supoort 
ARBEIDSPLASS: Commodore Com
puters Norge AlS 
INTRESSER: Modem, party, Liz, Ami
ga, Amiga og atter A,!!liga. . .  • 

2000-kjøperne som vil få glede av den 
nye versjonen av operativsystemet. 
Dette skyldes visse tekniske problemer 
med å få KICKSTARTen til å fungere 
tilfredstillende på A500 . 

For å bøte på dette påståes det vide
re at Commodore har laget en sterkt 
utvidet WORKBENCH som kanskje lø
ser en del av problemene. 

VI SIER IKKE HVEM ... 

. . .  men det ryktes at mange er oppgit
te over Commodores presse-tekke. Alt 
som ikke uttrykkelig er offentlig, er hem
melig i bedriften. Det ryktes også at 
piggtråd og enveis glassruter ble bestilt, 
fordi pressen har vært for nærgående i 
det siste. Men deretter ble dette vis
stnok avbestilt av den nye amd. dir. - en 
fyr som har taklet pressen før, og ikke 
skyter før han ser dem i hvitøyet. Der
med skulle det være håp om mye inter
essant stoff fra innsiden av Commodo
re-kontorene. 

- roger kursiv 
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Velkommen til Commodores mystiske verden. I 
og med den store utbredelsen av Commodore
maskiner, er det mye som skj�r rundt dato rene. 
Spalten inneholder en del av tingene som har 
skjedd, kunne ha skjedd, burde ha skjedd, burde 
ikke ha skjedd osv. Felles for det meste er at 
Commodore neppe vil gå god for sannhetshehal
ten .. .  

3,5 TOMMERS 
INTERN 
DISKEI I
STASJON 
E n liten sangfugl har fortalt at Com

modore planla å utgi en ny vers
jon av den ellers gode gamle 

C64. En C64 slik vi kjenner den i dag, 
men med innebygget 3,5 tommers di
skettstasjon. Den kom imidlertid ikke på 
markedet. 

>>COLLECTORS 
ITEM ONLY« . 
Som leserne kanskje vet, lanserte 

Commodore en ny utgave av 
C64 i �br hyyst, kalt C64C. Ny 

utvendig og innvendig design, en såkalt 
»slimlinecc. Nøytral og blek farge, helt i 
tråd med Commodore's nye stil. Rykte,. 
ne vil ha det til at Commodore kommer 
til å produsere den »gamle« C64 på 
nytt, i sort. Noe for samlere kanskje, ikke 
vet jeg. 

C128 MED MS·DOSm 
D et sies også at Commodore vur

derte å lansere C128 med MS
DOS istedet for CP/Mo Grunnen 

til at det ikke ble gjort er at Commodore 
ikke ville betale det MicroSoft skulle ha 
for lisensieringen. 

C1 28 med MS-DOS ville sansynligvis 

blitt en større suksess. Dette fordi MS
DOS er benyttet i næringslivet og derfor 
har stor tilgang på seriøse programmer. 
En kombinasjon av hjemmedatamaskin 
og PC burde jo i utgangspunktet være 
en ideell løsning. Kanskje noe å tenke 
på neste gang, Mr. Gold? 

AMIGA UTEN 
TASTATUR 
Amiga ble i utgangspunktet desig

net som en ren spilleboks - uten 
tastatur. Dette skulle gi TV-spillet 

en ny dimensjon med masse farger, ste
reo lyd og høy opplyysning. 

Hvem som kom på dette først, Amiga 
Inc. eller Nintendo vites ikke, men Nin
tendo har jo hatt en enorm salgsøkning 
med deres versjon av samme ideen. 

Etter at Commodore, i meget skarp 
konkurranse med »el'Cheapo De 
Boxocc (utales: ATARI), vant slaget om 
Amiga ble . hele prosjektet lagt ned og 
maskinen fikk mus, et operativsystem 
og tastatur. En ny datamaskin ble født 
(den beste sådan, spør du meg). 

MegAmiga 
I følge informerte kilder vil Amiga 500 

komme med 1 megabyte internmin
ne i løpet av ikke så altfor lang tid. 

Som kjent har Amiga 500 kun 51 2 kB 
chip-ram og med den nye 1 megabyte 
maskinen vil du sansynligvis få høyere 
oppløsning og flere farger. Denne foran
dringen skyldes FAT-AGNUS, en ny og 
forbedret utgave av video-chipen. 

Norsk Dator: ROGER KURSIV 

Lindern skole går nye veier: 

AMIGA-ALTERNATIV 
pA SKOLEBENKEN! 
Data i norsk skole har til
dels vært en l iten flopp 
som tiden bare har gjort 
større. Tiki var og er 
dødfødt, og 1MB er kje
delig for nybegynnere. 
Norsk Datormagazins 
Atle Røijen presenterer 
her alternativet Lindern 
skole som fikk en Amiga 
2000 i gave fra Commo
dore Computers Norge. 
Flott, CCN! 

H vis du går på skole i Oslo og hvis 
du har hatt litt data, er sjansen 
stor for at du har kommet bort i 

enten Tiki eller IBM. Det er disse datore
ne skolesjefen i Oslo har satset på. 
Da er også sjansen stor for at du er enig 
i følgende påstand:  dette er ikke så 
spennende! Du har kanskje drømt om C 
64/128 eller Amiga der hjemme og 
tenkt: hvis vi bare hadde hatt en slik på 
skolen! På Lindern skole i Oslo er det 
virkelighet. 

KREATIV DATA 

Nederst i klasserommet til Lindern 
Media står en Amiga 2000 med 1 KB 
hukommelse og to diskettstasjoner. 
Den var en gave fra Commodore i Nor
ge til gruppa som ville gå sine egne vei
er og bruke data kreativt - i forbindelse 
med grafikk og video. 
Planene var store, men skjærene i sjø
en mange. Likevel har gruppa kommet 
et stykke på vei, og de gleder seg til de 
mulighetene som ligger foran dem. Men 

før vi forteller om det - litt om Lindern 
skole. 

ALTERNATIV 
UNGDOMSSKOLE 

Lindern skole er en alternativ ung
domsskole. Her har man byttet ut en del 
av teorien med praktisk arbeid. Menin
gen er at teori og praksis skal gå hånd i 
hånd, og at elevene skal utvikle interes
ser, evner og anlegg. 

Derfor har Lindern mange forskjellige 
grupper. På Lysaker, på grensa til Bæ
rum, har skolen eget båt-byggeri (de 
bygger en Colin Archer-skøyte), egen 
slipp som hjelper båteierne med å ta 
opp og sette ut båter, trykkeri, seilskole 
og flere store båter. I Maridalen, på vei 
ut av Oslo nordover, driver andre grup
per med skogsarbeid og restaurering av 
et gammelt gårdsbruk. 

På Lindern, med Veterinærhøgsko
len som nærmeste nabo, i enden av en 
alle, finner vi Lindern Media sammen 
med en motorgruppe (med eget verk
sted), en gruppe ved navn Flyt&Rep 
som fyller gårdsplassen med ferdig klø
yvd ved og som ellers tar på seg flytte
oppdrag. Elever som går i 7. klasse har 
også en egen gruppe fra i år av. 

Elever fra hele Oslo-skolen kan søke 
seg til Lindern skole. 

. LlNDERN MEDIA 

Ideen bak Lindern Media er at eleve
ne skal lære å bruke tekst, lyd og bilde i 
mange sammenhenger samtidig som 
de skal lære om mediene. En målsetting 
er at det skal bli like naturlig å lage en 
film, et radioprogram eller en avis, som 
å skrive en stil! Det er en høy målsetting, 
og så høyt har de ikke kommet. 

KLADDEBØKER OG 

Norsk Dator Magazin 
møtte Howard Marks, 
den europeiske direktø
ren for The Disk Compa
ny (TOC), på Personal 
Computer Show'et i 
London. Tidlig i år star
tet de markedsføringen 
av KindWords, tekstbe
handling til Amiga 500. I 
løpet av de siste 7-8 må
nedene har de gjort det 
alle seriøse programva
re-produsenter burde 
gjøre. Og : Marks ønsker 
kontakt med norske fri
lans-programmerere! 

M arks dro rundt til de fleste land i 
Europa for å finne en importør til 
KindWords i hvert land. De til

bød program og manual ferdig oversatt. 
Dette er den direkte årsaken til at Kind
Words har blitt så populær. 

JANE 

Hvem er så denne Howard Marks? 
Som 21 år gammel, Ryutdannet ingeniør 
ved universitetet i hjemstaten Michigan, 
startet han sammen med noen venner 
firmaet Arktronics. De utga en integrert 
pakke (regneark, tekstbehandling og 
database) , kalt JANE. 

Jane ble i utgangspunktet laget til 
C1 28, men er også utgitt til en rekke 
andre maskiner. Pakken fikk stor suk
sess i USA og ble godt mottatt av Com
modore. I Europa derimot ble markedet 
ikke det helt store. Dette på grunn av at 
den kun hadde mulighet for us-ascii, 
d.v.s ikke æ-ø-å eller noen andre euro
peiske spesialtegn.  

THE DISK COMPANY 

Howard Marks er i dag direktør for 
TDC's europa-avdeling. Vi spurte Marks 
om hvordan dette startet: 

På bestilling fra Commodore startet 
Arktronics utviklingen av tekstbehand
lingen TextCraft for Amiga. Dette skjed
de i 1 985, ca 4 måneder før Amiga var 
sluppet på markedet. På grunn av en 
del misforståelser innen Commodore 
kom dette produktet imidlertid ikke ut i 
full europeisk utgave. Det ble heller ikke 
noe av Commodores planer om å legge 
TextCraft sammen med hver Amiga. 

- . . .  og dermed tok vi skjeen i egen 
hånd, forteller Marks. 

- Etter mye om og men bestemte vi 
oss for å starte TDC. Vi samlet sammen 

DISKETTER 

I tillegg til kladdebøkene har elevene 
egne diskett�r til lagring av tekst og bil
der. Deluxe Paint Il (et tegneprogram), 
Kind Words (tekstbehandling) Pageset
ter (desktop-publishing) og TV-Text er 
en del av hverdagen for elevene. 

Med TV-Text og Deluxe Paint Il lager 
de flotte overskrifter til plakater og 
skjermbilder som de legger inn på 
videofilm. 

Med Kind Words (engelsk versjon) 
kan de få rettet sine engelske oppgaver 
ved hjelp av ordboka. I disse dager la
ger elevene sine egne »Iogoer« - egne 
varemerker - ved hjelp av Deluxe Paint 

endel profesjonelle programmerere og 
gikk i gang med å utvikle en ny tekstbe
handling - KindWords. Målsettingen 
med dette produktet var å lage en lavp� 
ris tekstbehandling til Amiga 500. 

- Vi mener at en tekstbehandling bør 
kunne mer enn bare å være et redskap 
for å skrive ut tekst, forteller han og leg
ger til at KindWords har alle normale 
tekstbehandlings-funksjoner pluss en
del unike utskrifts-muligheter. " 

- Interessen for et slikt produkt har 
vært mye større enn forventet og vi be
stemte oss relativt fort for å lage nasjo
nale versjoner av både program og 
brukerveiledning» . 

KindWords leveres pr i dag på hele 
1 0  språk (engelsk, fransk, tysk, itali
ensk, spansk, nederlandsk, finsk, 
dansk, svensk og sist men ikke minst: 
norsk) . Marks lover at det norske mar
kedet skal få full valuta for pengene. 

- Vi kommer med en ny versjon av 
KindWords som inneholder norsk stave
korrektur og automatisk orddeling. 

- Til nå har vi solgt 20.000 Kind
Words på verdensbasis og regner med 
å selge ytterligere 1 0.000 innen utgan
gen av dette året, forteller han. Store ord 
fra et firma som var temmelig ukjent intil 
for 7-8 måneder siden. 

NYE PRODUKTER 

Marks har mer på lager, to nye integ
rerte pakker slippes snart på markedet. 
Critics Choice inneholder regneark, tek
stbehandling og database. Valget falt på 
MaxiPlan (Oxxi Inc.) og MicroFiche Filer 

ELEVENE på Lin
dem skole har fått 
en Amiga 2000 fra 
Commodore Com
puters Norge i 
gave. Slik skar 
man gjennom 
stramme budsjet
ter og skaffet sko
len verdens mor
somste dator. . .  

I l .  Mulighetene er  mange og  det spørs 
om ikke Amigaen er en bedre »venn« 
en lærerne og den svarte tavla. (Atle 
Røijen er selv lærer. . .  Red.) 

Lindern Media har også et eget vide
okamera, et Grundig VS C 60. Da grup
pa var på hyttetur nylig tok elevene opp 
en del video. Etterpå har to elever job
bet videre med opptakene, sortert ut det 
beste, lagt på tekst og skal nå gå igang 
med å legge på musikk. 

STORE FORVENTNINGER 

Lærerne har store forventninger til 
bruk av data og video sammen, men 
innrømmer at video og data krever mye 

Norsk Dator, 
BLAsTRUP 

London: KALLE 

(Software Vision Inc.) som samarbeid
spartnere til KindWords. 

- Vi kommer til å bidra til at prisene i 
Europa holdes nede, . slik at de ikke 
overstiger prisene i USA, forteller han 
og legger til :  - dette fordi vi gjerne vil 
beskytte våre kunder slik at de føler seg 
trygge på våre importører og deres 
priser. 

Publishers Choice er en fullstendig 
DeskTop Publishing-løsning for den se
miprofesjonelle bruker. Ny versjon av 
PageSetter med, blandt annet, direkte 
import av KindWords dokumenter, mu
lighet for Hold And Modify-bilder og høy
oppløsning mot skriver. Pakken vil i til
legg til PageSetter inneholde Kind
Words og et spesielIt bokstavsett for 
høy-oppløsningsgrafikk. Bokstavsettet 
heter CaleFonts Il og er utviklet av Bjørn 
Rybakken ved Ted Bates Trade Mark i 
Oslo. 

PROGRAMMER ØNSKES 

Marks forteller at TDC stadig er på 
jakt etter nye produkter, både spill og 
mer seriøs programvare: 

- Vi har vårt eget distribusjonsnett 
over hele verden og lisensierer .ikke pro
dukter til andre firma. Dermed får vi full 
kontroll med hvor mange eksemplarer 
det er solgt og programmereren tjener 
mer pr. program, sier han. 

- Vi oppfordrer al� frilans Amiga
programmerere til å kontakte Johnny 
Niska, vår agent i Oslo. Alt er i utgang
spunktet av interesse! 

tid - mer enn det de egentlig har! Krea
tiv bruk av data og video krever mye tid 
til eksperimentering. Derfor blir nok ofte 
selve prosessen like viktig som det å få 
et ferdig produkt. Elevene ønsker helt 
klart mer media, mer tid bak kamera og 
foran Amigaen. 

To elever ved prosjektet skar gjen
nom skolens »treighet« og .laget sin 
egen snowboard-film i vinter. De fikk rik
tignok lov til å bruke skolens utstyr til å 
redigere og legge på musikk; men ide 
og opplegg var deres eget. 

I FOKUS 

Lindern Media var i fokus for et år 
siden. Da laget dator-avisen Computer
world Norge en artikkel om gruppa. 
Oppslaget hadde overskriften:  » Ingen 
støtte fra skolesjefen«.  Gruppa hadde 
søkt om penger til utviklingsarbeid og 
utstyr, men fikk som de fleste andre 
avslag. 

Alt gruppa har av utstyr har de enten 
fått som gave, eller fått via skolens eget 
budsjett. Dette er lærerne svært takk
nemlige for, samtidig som de er litt un
drende til at skolesjefen overhodet ikke 
har vist interesse for et prosjekt som går 
nye veier i bruk av data. Kombinasjonen 
dator og video burde ha mange spen
nende og kreative muligheter innenfor 
skolen. 

Norsk Dator: Atle Røljen 
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I L A 
Dyrt, men godt til de Iyk
kelig� eiere av video (ka
mera) og Amiga, er TV
TEXT. Her tester Norsk 
Datormagazin et av de 
enkleste (og beste) 
tekst-programmene. 

H ar du behov for å lage forseggjor
te tekster på skjenn eller papir, i 
flere ulike bokstavtyper (fonter), 

og ikke liker å bruke all verdens tid på 
manualer og kompliserte program? Ja, 
da er det sannsynlig at TV-TEXT kan 
være tingen for deg. 

UTEN KOPIBESKYTTELSE 

TV-TEXT består av en diskett som 
ikke er kopibeskyttet. Du kan altså lage 
så mange back-ups du måtte ønske, og 
det gir jo en viss trygghet! Når du får 
lukket opp disketten kan du velge om du 
vil jobbe i high-res eller med-res. Det er 
de to grafikk-modusene du kan jobbe i, 
og det angir hvor grov- eller finkornet ditt 
skjermbilde vill bli. Øker du oppløsnin
gen (eller finkornetheten) minker det an
tall farger du kan benytte på skjermen 
samtidig og skrift og figurer blir mindre. 

Ulempen med high-res på Amiga er 
at du får et vibrerende skjermbilde. BiI
defrekvensen (antall 
bilder pr. sekund) blir halvert og du 
··sercc hvert bildeskift som en vibrering. 
Denne vibreringen blir nesten helt borte 
med den nye Amiga-skjennen 2080. 

ENKEL I BRUK 

TV-TEXT er et meget enkelt program 
- dvs. enkelt å bruke. Det egner seg 
ypperlig til POF-metoden: Prøv Og Feil! 
Hvis du vil gjøre det skal du få et par tips 
først som sist: 

1 .  Når du har skrevet inn en tekst tar 
du den med deg ut på skjermen gjen
nom å trykke <retum> eller ved å tryk
ke i feltet RENDER. 

2. Du plasserer teksten der du måtte 
ønske det ved å trykke på den venstre 
mUS-knappen. Du kan lage så mange 
kopier du måtte ønske av teksten. Det er 
bare å klikke i vei. Teksten er egentlig 
en »brush« slik som i Deluxe Paint I l .  

3. Før du så kan gjøre noe videre, må 
du slippe teksten. Det gjør du ved å tryk
ke på den høyre mus-knappen. 

Disse tre tingene er de viktigste. Re
sten finner du ut selv gjennom å bruke 
musa og POF! 

MANGE MULIGHETER 

En av de største fordelene med TV
TEXT er at du kan bruke flere forskjelli
ge font-bibliotek. , Du har en funksjon 
som heter font-libraries som hjelper deg 
med det. Du kan dermed, til forskjell fra 
feks. Deluxe Paint Il og Desktop Vizaw
rite, skifte fontbibliotek underveis. I de 
andre programmene må du ut i CLI eller 
i Workbench for å legge inn nye fonter 
og så må du starte selve programmet 
på nytt igjen. 

I TV-TEXT trenger du ikke det, i til
legg er de fontene som kommer med 
TV-TEXT veldig bra. Du har store fonter 
i forskjellige punktstørrelser - fra 1 6  til 
1 02 punkt! Siden TV-TEXT bruker et 
standard font-format kan du også bruke 
disse fontene i andre Amiga-program, 
og dermed har du løst dine font-pro-

- blem . .  ! 
Store fonter med æ,ø og å harjo vært 

et problem til nå. Nå kan du legge over 
en en del av fontene på en Workbench
diskett og bruke dem i Deluxe Paint I l ,  
Desktop Vizawrite osv. Takk og pris for 
program- og filkompabiliteten til Amiga! 

SKYGGEVIRKSOMHET 

Ikke nok med at du kan lage tekst i 
mange forskjellige størrelser og fonter -
du kan også skyggelegge i ulike varian
ter. Cast. drop, strobe og shadow heter 
de ulike typene. Du kan variere fargene 
på skyggene. bokstav-overflaten, kon-

turlinjer osv. Bold, italics og underline, 
har du også mulighet til å få med et 
enkelt klikk. Lysretningen, dvs. Hvilken 
vei skyggen skal falle, bestemmer du 
også på lik linje med hvor tykk skyggen 
skal være. Du forandrer også fargene ' på kjent Amiga-maner på bakgrunn, 
tekst osv. 

HJELPEMIDLER 

Du kan legge på et gitter slik at det blir 
lettere å sette fra seg teksten på riktig 
sted. Dette gitteret kommer ikke med 
når du lagrer, eller skriver ut teksten. 

Størelsen på gitteret kan du bestemme 
selv. Du kan også få TV-TEXT til å ju
stere teksten for deg - midtstilling, høy
rejustering osv. 
Ved hjelp av cut, copy, paste og resize 
kan du kopiere deler av skjermbildet, 
slette deler eller forandre på størrelsen. 
Alt ved hjelp av enkle mus-klikk. TUe & 
Wallpaper gjør det mulig å lage et bakg
runnsmønster. Du kan » klippecc ut en 
del av skjermen og legge den ut som 
bakgrunnsmønster. Du kan også »trek
ke ut« Skyggelagte firkanter, sirkler, lin
jer og ellipser. Disse kan du så bruke 
som bakgrunn for tekst. 

BRUKSOMRADER 

Ved hjelp av TV-TEXT lager du en
kelt og effektivt relativt forseggjorte gra
fiske bilder med tekst. Det kan være 
tekst og bilder til: 

- lokal-TV 
- videopresentasjon (oppstartbilder 

som forteller om familiefilmen, klubbfil
men, presentasjonsfilmen ol.) 

- demoer i form av slide-show (TV
TEXT inneholder ikke noe slide-show, 
men du kan kombinere med ulike andre 
slide-show - feks. TV-SHOW fra Zuma 
- (det også) 

- utskrift på skriver (headinger, skilt, 
oppslag osv. Du kan lage tekst til logoer 
som du så kan bruke i andre program -
feks. Desktop Vizawrite). Du kan også 
skrive ut skjermbilder direkte fra TV
TEXT. Skriver du ut med farge-innstillin
gen i preferences vil du få bokstaver 
med ulike gråtoner avhengig av den far
gen du har benyttet i TV-TEXT. 

PAL OG HUKOMMELSE 

Du kan bruke TV-TEXT sammen 
med J en standard Amiga - dvs. 51 2K. 
Du har små muligheter til multi-taskinq, 

a kjøre flere program samtidig uten 
å miste data. Det skjer lett en »kræsjcc 
(duruen viser seg raskt . . .  ). Det er selv
sagt en ulempe, selv om det er neVnt i 
manualen. TV-TEXT dekker hele 
skjermen - dvs. programmet er i PAL. 
Jeg spår også at TV-TEXT lett blir en 

»pal« - en god følgesvenn, fordi pro
grammet er så enkelt å bruke. 

Det fins mer avanserte program på 
markedet, men de krever mer av både 
innsikt, arbeid med manualen og hu
kommelsen i maskinen. Manualen til 
TV-TEXT er tynn - på 42 sider i lite 
format. Mer trenger du heller ikke - det 
er bare å bruke POF. 
Skjermbildene blir lagret i IFF-format slik 
at du kan ta dem rett inn i Deluxe Paint Il 
ol. De lagres uten ikon, slik at du verken 
kan kopiere direkte fra Workbench eller 
åpne dem direkte derfra. Du kan lese 
inn et annet IFF-bilde som bakgrunn til 
teksten, men siden TV-TEXT bare kan 
bruke 8 farger samtidig begrenser det jo 
bildet. Du får problemer med paletten. 
Flere farger ville ha vært f'/Inskelig. 

Prisen 1 290. kan vel synes litt i stive
ste laget i forhold til de begrensningene 
progråmmet har. Program av denne ty
pen burde koste noen Camillaer mindre! NORSK DATOR: Atle Røijen 
FAKTA OM TV-TEXT 
Produsent: Zuma group USA . 
Importør: BJ Electronics Software 
Fonnat: PAL 
Keymap: Intemational (dvs. med æ, ø 
og å). 
Pris: 1 290-



Vi leverer alt av software og utstyr ti l Amiga, 
CBM64, Atari ST og I BM PC 

Cl[ Commodore 64 
w--tl�l 

Alt dette for kr_ 1 . 990 

+ kassettspil ler 
+ 6 nytteprogra m 

(database, tekst
behandl ing, 
regnea rk etc.) 

+ 23 topp-spi l l  
+ J oystick 
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PRINTERE 

Commodore M PS 1 250 2.690 
Star Le 1 0  2.990 
Star Le 1 0  Color 3.990 
PRISENE ER INKL.  MVA. OG KABEL 

SPI LL FOR CBM 64 SPI LL FOR CBM 64 SPI LL FOR AM IGA SPI LL FOR AMIGA 
Kass.  Disk 

19 - Boot Camp (del l )  1 49 , - 1 99 , -
1 943 1 49, - 1 99 , -
Aherburner 1 49 , - 1 99 , -
Airborne Ranger 1 95 , - 255,-
Alien Syndrome 1 49 , - 1 99 ,-
Arcade Force Of Four 1 69 ,- 21 9 , -
Bad Cat 1 49 , - 1 99, -
Barbarian 1 49 , - 1 99 , -
Bedlam 1 49 , - 1 99 ,-

Q uickshot Turbo Kr. 1 75 , -
Bionic Commandos 1 49 , - 1 99 ,-
Black Lamp 1 49 , - 1 99,-

PRO 5000 Kr. 21 5 , - Bobble Bubble 149,- 1 99 , -
Brave Starr 1 49 , - 1 99 , -

WIN NER 200 Kr. 21 5 , - California Garnes 1 49 , - 1 99,-

ZIP-STI CK Kr. 225 , - Charbusters 2 0  spill 1 95,-
Chessmaster 2000 1 49 , - 1 99 , -
Chuck Yeager 's  Ah 1 49 , - 1 99 , -

Commodore Clever & Smart 1 49 , - 1 99 , -
Combat School 1 49 ,- 1 99 , -

KAS S ETTS PI LLER 
Daley Thompson Olympic 1 49, - 1 99 , -
Dark Castle 1 49 , - 1 99 , -
Dark Side 1 49, - 1 99 , -
Defender O f  The Crown 1 99 , - 2 1 9 , -
Oiamond 1 49 , - 1 99,-

Normal Dreadnought 1 49 , - 1 99, -

kassett-
Driller 1 49, - 1 99,-
Elite Collection 8 spill 1 69 , - 2 1 9 , -

spil ler Elite Hit-pak 6 nr 3 6 spill 1 69 , - 2 1 9 , -

Kr.  365 , - Epyx Epics 4 s pill 1 69 , - 2 1 9 , -
Epyx Scandinavia 5 spill 1 69 , - 2 1 9 , -
Final Assault 1 49 , - 1 99 , -
Final Cartridge I I I  590, -

Kassetts pi ller med Flashpoint 1 49 , - 1 99 , -

Asimuth-justering Kr.  595 , - Flight Simulator I l  695 , - 695 ,-
Flintstones 1 49 , - 2 1 9 , -------- Fotball Director 1 49 , -

D I S KETTER 
Forball Manager I l  1 49 , - 21 9 , -
Fury 1 49 , - 2 1 9 , -
Game Set & Match 1 0  spill 1 69 , - 2 1 9 , -
Garfield 1 49 ,- 1 99 , -
Gary Lineker' s  Super 1 49 , - 1 99 , ' 
Gold , Silver, Bronze 3 spill 1 69 , - 2 1 9 , -

• Gothik 1 49 , - 1 99,-
" --) " . ---<: - Great Gianna Sislers 1 49 , - 1 99 , -

Gryzor 1 49 , - 1 99 , -
Gunship 1 99 , - 265,-
Hawk Eye 1 49 , - 1 99 , -
Helan og Halvan 1 49 , - 1 99 , -

1 O st k .  5 V .. ' Hotshot 1 49 , - 1 99,-59 - 1 . 0 .  1 49 , - 1 99 , -, 
Ikari Warriors 1 49 , - 1 99, -

1 0  s tk .  3 V2 '  1 45 , - Impossible Mission I l  1 49 , - 1 99 , -
Jinks 1 49 , - 1 99 ,-
Karate Ace 7 spill 1 69 , - 2 1 9 , -

Fina l Karnov 1 49 , - 1 99 , -
Konami Arcade ColI. 1 0  spill 1 69 , - 2 1 9 ,-
Last Ninja 1 49 , - 1 99, -

Cartrid I I I  Last Ninja I l  1 79 , - 229 , -e Lazer Tag 1 49 , - 1 99 , -
Live Ammo 5 spill 1 69, - 2 1 9 , -
Mag nificent Seven 8 spill 1 69 , - 2 1 9, -
Match Day I l  1 49 , - 1 99 , -
M e g a  Apocalypse 1 49 , - 21 9 , -
M ickey M ouse 1 49 , - 1 99 ,-
M ini-Putt 1 49, - 1 99 , -
M orpheus 1 49 , - 1 99 , -
Netherworld 1 49 , - 1 99,-
Nigel  ManseIl 1 49 , - 1 99,-
Night Raider 1 49 , - 1 99 , -
Oops! 1 49 , - 1 99 , -

Kr. 590 , - Out Run 1 49 , - 1 99 , -
Pegasus P. H . M .  1 49 , - 1 99 , -
Peter Breadsley Fotball 1 49 , - 1 99 , -
Pandora 1 49 , - 1 99 , -

Final Cartridge I l  Kr. 365 , - Pink Panter 1 49 , - 1 99 , -

Bestillingen sendes: 

DATA-BUTIKKEN 
J eg best i l ler  følgende:  

P_Bo 1 1 77 Sentrum - 01 07 Oslo 1 
(Telefon (09) 93 54 20 

Alle priser er inkl .  mva _ I tillegg til prisen 
kommer porto og oppkravsgebyr_ 

Kas s ,  D isk 

Pirates! 1 99 , - 265, -
Platoon 1 49 , - 1 99 , -
Predator 1 49 , - ' 99 , -
President Is  Missing 1 69 , - 1 99 , -
Psyco Pigs UBX 1 49 , - 1 99 , -
Rimrunner 1 49 , - 1 99 , -
Road Blasters 1 49 , - ' 99 , -
Roadwars ' 49 , - ' 99 , -
Rygar ' 49 , - ' 9 9 , -
Salamander ' 49 , - ' 9 9 . -
Samurai Warrior 1 49 , - ' 99 , -
Shackled 1 49 , - ' 99 , -
Skate Crazy 1 49 , - ' 99 . -
Skate Or Die 1 49 , - ' 99 . -
Sommer OL 88 1 49 , - 1 99 , -

Stealth Fighter 1 9 5 , - 265. -
Streetfighter 1 49 , - ' 9 9 . -
Strip Poker I l  1 49 , - ' 9 9 . -
Super Hang-on 1 49 , - 1 99 . -
Super Soccer 1 49 , - 1 99 . -
Sword O f  Samurai 1 49 , - 1 99 . -
Target Renegade 1 49 , - 1 99 . -
Tas k  I I I  1 49 , - 1 9 9 . -
Ten Great Garnes 1 1 1 1 0  spill 1 69 , -
Ten Great Garnes 1 1 1 0  spill 1 69, -
Test Drive 1 49 , - 1 9 9 , -
The Train 1 49 , - 1 99 . -
Three Stooges 2 1 9 . -
Thunder Cats 1 49 ,- 1 9 9 . -
Thunderblade 1 49 , - 1 99 , -
Tiger Road 1 49 ,- 1 99 , -
Tracksuit Manager 1 49, -
Trantor 1 49 ,- 1 99, -
Troll 1 49 , - 1 99 , -
Vampires Empire 1 49 , - 1 99 , -
Vixen 1 49, - 1 99 , -
We Are The Champions 1 69 , - 229 ,-
Winter Garnes I l  1 49 , - 1 99 , -
Winter Olympiade 88 1 49, - 1 99 
Wizard Warz 1 49 , - 1 99 
World Garnes 1 49 , '  1 99 

SPI LL FOR AM IGA 
Aaargh 299 ,-

Alien Syndrome 349 , -

Backlash 345 , -

B a d  Cat 345, -

Bards Tale I l  299 , -

Bards Tale I 299,-

Bermuda Projects 345 ,-
Better Dead Than Alien 295, -

Beyond The Ice Palace 299 ,-

Bionic Commandos 299, -

Black Jack Academy 399, -

Black Lamp 299 , -
Bonechrunsher 1 95, -

Bubble B o b  ble 255,-

Buggy Boy 299 , -

Capone 345 ,-

Carrier Command 345 , -

Chessmaster 200 299,-

Clever & Smart 255,-

Computer Hits (4 spill) 445,-

Corruption 345 , -

Crap Academy 345, -

Crazy Cars 299,-

Dark Castle 345 , -

Defender O f  T h e  Crown 345 ,-

Deja Vu 345,-

Destroyer 345 , -

Ebonstar 345,-

Elf 299 , -

Empire Strikes Back 
Enligtenment 
Eye 
Fairy1ale Adventure 
Ferrari Formula One 
Final  Mission 
Fire And Forget 
Firepower 
Flight Simulator I I  
Flintstones 
Fondation Waste 
Football Fortunes 
Fotball Manager I l  
Future Tank 
Galactic I nvasjon 
Garrison " 
Golden Path 
Goldrunner 
Great Giana Sisters 
Guild Of Th ives 
Hac ker I I  
H u nt F o r  R e d  October 
I kari Warriors 
I nterceptor 
Ir idon 
Jet Sim ulator 
J inks  
Jump Je!  
Kick Start I I  
King Of Ch icago  
Leadernec k 
Leg end Of Swords 
Leisure Sui! Larry 
Me nace 
Mercenary ( Compend ium I 
M i ke The Mag ic Dragon 
M indfig hter 
M ortville M a nor 
O bliterator 
Pa ndora 
Pawn 
Peter Beadsley Soccer 
Phantasie I I I  
Phantasm 
Pin ball Wizard 
Platoon 
Port Of Call 
P .O .W. 
Quadralien 
Racter 
Return To Genesis 
Roadwar 
Rolling Thunder 
Romantic Encounters 
S . D . 1 .  
Seconds Out 
Sidewinder 
Skychase 
Slaygon 
Sommer OL 88 
Space Quest 
Spinnworld 
Star-Rav 
Starfox Il 
Starglider Il 
Stir Crazy (Booboo) 
Street Fighter 
Strike Force Harrier 
Strlp POker I l  
Sub Battle Sim 
Tanglewood 
Terramex 
Terrorpode 
Test Drive 
Thexdor 
Three Stoodges 

Pris Jeg best i l ler  følgende: Pr is 

� 
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295,-
299, -
299 , -
345 , -
299 , -
1 95 ,-
345 , -
299 , -
690, -
255 , -
345, -
345 , -
299 ,-
255 , -
299,-
299 ,-
255, -
345 , -
345 , -
345, -
345 , -
345 ,-
299 , -
299 ,-
299 , -
690 , -
2 9 9 . -
1 9 5 . -
1 69 . -
345 . -
2 95 . -
345 . -
299 . -
34 5 . -
34 5 . -
2 5 5 . -
345 . -
345 , -
34 5 . -
299 . -
345 . -
299 . -
345 . -
299 . -
2 9 9 . -
345. -
345 . -
345 , -
299 , -
345 , -
299 ,-
255 ,-
345 , -
345 , -
345 , -
255 , -
1 69 , -
299, -
255 , -
299 , -
345 , -
255,-
345 , -
299 , -
345, -
345 , -
345 , -
345 , -
1 99 , -
345, -
299 , -
255,-
345, -
299 , -
299, -
390, -

N avn: 

Thundercats 345,-
Time And Magik 345 ,-
Time Bandit 255,-
Tracers 345, -
Ultima 345, -
Uninvited 345 ,-
Vector Ball 1 95 ,-
Whirligig 299, -
Winler Olympiade 88 255,-
Xenon 255 ,-

BRUKERP,ROGRAM 
FOR AM IGA 

Adrum Drum Machine 
Aegis Animator 
Aegis Artspak I 
Aegis Audiomaster 
Aegis Diga 
Aegis Oraw 
Aegis Image 
Aegis Light, Camera, Actio 
Aegis Modeller 30 
Aegis Sonix 
Aegis Videoscape U pgrade 
Aegis Videoscape 30 
Aegis Videotitler 
Analyse! 
Animate 3-0 (ex. Sculpt) 
Butcher 2 . 0  
Cal l igrapher 1 . 1 
Cl imate 
De Luxe M usic Constr .  Set 
De Luxe Paint II 
De Luxe Photolab 
De Luxe Print 
De Luxe Video I l  
D ig i-Oroid 
Oigi-Paint 
O ig i- Yiew 3 . 0  (Pal) 
Dig i-Yiew Gender Shanger 
Oirector Programerin g  
00s-2-00s 
Orum Studio 
Excellence 
Express Pain! 
Form s  In Fligh! I l  
H ot Licks 
Interchange 
Lattice C 4 . 0  
Midi  Interface M E4 
Modula 2 Benchmark 
Modula 2 Compiler 
M usic Studio 
Organize! 
Pascal 
Photon Paint Expansion 
Photon Paint 
Pixmate Farveseparasjon 
Pro Sound Designer 
Pro Studio Midi 
Profimat Assembler 
Publisher Pluss 
Scribble! 
Sculpt 3-0 
Shakespeare 
Sound Sampler SP8 
TV Show 
TV-Text 
Ultra Dos Utilities 
Vip Professional 
2uma Fonts nr. 2 
2uma Fonts nr. 3 
2uma Fonts nr. 1 

545,-
1 1 95 ,-

299 , -
725,-
950, -

2390, -
440, -
725 , -

1 1 95 , -
725 , -
445,-

1 890, -
1 390, -
1 890, -
1 890, -

499, -
1 590 ,-

445, -
1 095,-
1 095,-
1 095 , -
1 095,-
1 095,-
1 1 95 ,-

795 , '  
1 890 ,-

299, -
945 ,-
799 ,-
255,-

2300 , -
1 1 9Q , -
1 590 ,-

445 ,-
650 ,-

2850 , -
1 390,-
2830 , -
1 490,-

445,-
1 1 90 ,-
1 290, -

299 , -
999 , -
945 ,-

1 1 90 ,-
2790 ,-' 

650 , -
1 290, -
1 1 90 ,-
7390 ,. 
2880, -
1 390, -
1 1 90 ,-
1 1 90 ,-

599, -
1 890,-

450,-
450,-
450,-

Ad resse: _____ � __ � ___ _ 

(S.kriv tydelig_ Helst med blokkskrift) 



B I T S & B 
Her presenterer vi for
skjellige små og store 
nyheter fra fjern og nær. 
Send oss gjerne et tips! 

OUTRUN TIL AMIGA 
Endelig kommer det; automatspillet 

som har slukt 5-kroner omkring i Norge i 
nesten hele 1 988. Det å kjøre Ferrari 
med Outrun uten fare for livet var noe 
som slo, og Amiga-venner har ventet og 
ventet. 

Vi fikk det fra USA 1 5/1 1 .  Kommer 
det før jul? Vet ikke. Prisen? Vet ikke. 

Bra lyd, og bra bilde. Vi setter i gang 
med skrikende dekk. Bra! Skifter gir, 
nærmer oss 300 km/l. Hvor er veien? 
Bildet hopper og skifter før du får sagt 
kake. Grafikken sliter virkelig like mye 
som føreren når du kjører fort. Det er 
irriterende, men bidrar til å øke vanske
lighetsgraden på et spill som egentlig 
ikke er så vanskelig - og som i hvert fall 
vi i Norsk Dator ble fort lei. Men har man 
dilla, så har man dilla. For å få opp stem
ningen følger det med en Iydkassett(!). 
Farts-idioter har noe å se frem til . . .  

AMIGA DOS pA 
NORSK 

. . . .  Sover du dårlig om natten? Har du 
nerveproblemer? Eller er verden din 
svart? Her er løsningen: Norsk dos-ma
nual til Amiga fra Atlantis Informasjons
·systemer i Bodø. 

Den tar for seg alle dos-kommandoe
ne. Det eneste som ikke står der er 
DiskDoctor. Sitat fra kjent datamann : 
DiskDoctor er ikke en kommando, men 
en bug i operativsystemet. Prisen på 
denne Amigas svar på koranen er ca. 
1 1 0 kroner. 

Man kan jo stille spørsmålstegn ved 
dette når vi vet at KICKSTARTIWORK
BENCH 1 .3 er kommet ut i USA, men 
for alle de som ikke kan alt om v1 .2, 
anbefales boken. 

LYSPENN TIL AMIGA 
Inwell Systems Inc., den kjente Iy

spenn-fabrikanten til C64 og C1 28, an
nonserer i disse dager for en lyspenn til 
Amiga. Systemet er ment å fungere 
med de fleste mus-styrte programmer, 
både i non-interlace og interlace-mo
dus. 

Inkwell Model 1 84-A er tilpasset Ami
ga 500, 1 000 og 2000. Det medfølger 
en spesial-driver slik at du kan benytte 
mus og lyspenn samtidig. Driveren kan 
startes i CLI eller direkte fra Workbench. 
Lyspennen kan også benyttes alene, 2 
knapper på pennen erstatter begge 
musknappene. 

Inkwell Model 1 84-A leveres så vidt 
meg bekjent ikke i Norge, så her er 
adressen til produsenten: 

Inkwell Systems Inc., 571 0  Ruffin 
RO, San Diego, CA 921 23, USA. 

NY PAC-MAN FEBER? 
Pac-Mania heter et nytt spill i serien 

om den lille gulosten. Pac møter denne 
gangen flere vanskelighter enn noen 
sinne. Ikke bare skal han forsere sine 
gamle fiender Blinky, Pinky, Inky og Cly
de, men også Sue og Jumpy som er 
siste skudd på stammen. 

Pac må yte sitt aller beste for å få 
med seg alle røde og grønne piller. De 
3-dimensjonale brettene skroller i alle 
retninger etterhvert som du styrer Pac. 1 

_ e\l�r 2 spillere kan delta. 
Spillet kommer til både C64 og Amiga 

i løpet av høsten. Ca. pris i Norge vil bli 
Kr. 1 50,- (C64 kass), kr. 200,- (C64 
disk) Og 250,- (Amiga) . 

NY PC FRA . 
COMMODOREI 

For alle de som ikke tør å kjøpe seg 
Amiga eller C64, kan vi anbefale å ta en 
titt på den ny PC60 SD. Dette er enda 
en ny IBM-kompatibel pc i rekka. I ut
gangspunktet er PC60 SD (SD=Single 
Drive) en PC60/4Q uten harddisk. 

- Dette er enda et bevis på Commo
dores positive satsing innen det profes
jonelle PC-markdet, sier Andrew Cor
nish (CBM UK's PC-salgssjef - du 
verden). 

- På et marked som er full av forvir
ring på grunn av alle klonene, må vi 
komme med et bra tilbud. Med PC60 
SD har vi igjen gitt kundene en valgmu
lighet som vil tilfredsti lle de fleste krav 
og budsjetter. 

Tekniske spesifikasjoner på PC60 SD: 
80386 prosessor som kjører på 6, 8, 1 0, 
1 2  eller 1 6  MHz 
Ledig plass for 80287 co-prosessor 
1 x 5 1 /4» diskettstasjon ( 1 ,2 MB). 
Monografikk: 720 x 348punkter. 
EGA grafikk: 640 x 350 i 1 6  farger. 
Ca. pris i England vil bli 2.399 for PC60 
SD med monokrom monitor. For ECO 
utgaven må du nok ut med litt mer, nær
mere bestemt 2.699. 

GURU·MEDITATION?I 
GET OFF MY FACEI 

HypertekiSilicon Springs har lansert 
GOMF 3.0-THE GOMF BUTTON (både 
programvare og printkort) og GOMF 3.0 
(bare programvare) til Amiga. 

GOMF 3.0 «redder» dine data i de 
fleste tilfeller fra å forsvinne når du får en 
GURU MEDITATION. 

«GOMF KNAPPEN" er et lite print
kort som du installerer under PAULA
chip'en. Fra kortet går en ledning til en 
bryter som settes på selve Amiga'en. 

Et trykk på «GOMF KNAPPEN» når 
maskinen henger og vips - så kommer 
du tilbake til programmet igjen. Forhå
pentligvis kan du da spare dine data. 
Pris - ca $ 70 for GOMF 3.0 pluss THE 
GOMF BUTTON, ca $ 35 for GOMF 
3.0. For mer informasjon, kontakt: Hy
pertekiSilicon Springs, 205-2571 Sha
ugnessy ST. , 
Port Coqitlam B.C., Canada V3C 3G3, 
USA. 

1541 DISKETT·STA· 
SJON + GEOS = SANT 

Commodore International Ltd. og 
Berkley Softworks har inngått en avtale 
om levering av GEOS v1 .5 med 1 541 C 
diskettstasjon gjennom Commodores 
verdensomspennende salgsnett. Den
ne distribusjons-avtalen erstatter den 
gamle hvor GEOS-applikasjoner ble le
vert sammen med C64. GEOwrite og 
GEOpaint vil heretter bli solgt som en 
del av den nye GEOS 2.0 pakken. 

ATARI -ARETS 
HJEMMEDATOR 

• Atari Inc. er blitt tildelt prisen som 
«Arets Computer» i USA. Atari ST 
1 040/520 er prisvinnere i gruppen «Ho
meComputer» . Juryen bestod av jour
nalister fra ledende europeiske og ame
rikanske datablader, deriblandt CHIP, 
Personal Computing og Practical 
Computing. 

10 ABS FENGSEL 
FOR A LAGE VIRUS 

I USA er det nå startet en kampanje 
som har til hensikt å få igjennom et lov
forslag angående datavirus. Ildsjelene 
bak dette er seks av de største program
vareprodusentene i verden sammen 

med The Software Development Coun
cil Of North America. 

SOS er rystet over tanken om at et 
datavirus skulle havne i systemet på for 
eksempel et sykehus. Dette ville natur
ligvis sette menneskeliv i fare. Flere 
data og juseksperter har tatt problemet 

alvorlig og har laget et utkast til en lov 
mot datavirus og dets skapere. 

Bøter på $1 000 eller 3 månders feln
gsel for å lage et data-destruktivt virus, 
$1 0.000 pluss et års fengsel for datavi
rus som kan skade helse og sikkerhet. 
Maksimumsstraffen er 1 0  år for datavi
rus som setter menneskeliv i fare. 

David Burleson (Texas) risikerer alle
rede nå, før lovforslaget er lagt fram, en 
straff opptil 1 0  år. Grunnen til dette er at 
han laget et destruktivt datavirus som 
ødela 1 68,000'filer i en bedrift. 

RøvER·HISTORIE 
OM VAX·VIRUSET 

Det mye omtalte VAX-viruset som 
gikk verden rundt for en tid siden, skal 
ifølge ryktene ha skapt helt uventede 
problemer på helt uventede steder. Eller 
hva sier du om dette?:  

En eller flere av Sovjets hemmelige 
tjenester har lenge vært koblet mot vest
lige VAX-nett - en grei måte å samle 
info på. Maskinene ble smuglet inn for 
lenge siden via Østerrike/Ungarn. 

Men så skjer det store: Blant alle 
greie data de henter, får de viruset med 
på kjøpet. 

Hva er dette? Panikk i butikken ! Alt 
låser seg, og KGB får føle vestlig kapita
listisk dekadense rett på kroppen. 

Vi vat naturlig nok ikke hvor mye ska
de viruset gjorde. Men at de fikk litt å 
slite med er sikkert - hvis da historien er 
sann . . .  

Redigert av Johnny 
Niska 

NY HJEMME·DATOr; 
BUTIKK I OSLO 

City Computer Center åpnet dørene 
med brask, bram og brøler fot ikke lenge 
siden. Det er sjeler fra Innova Data 
(nedlagt) og Data Nova (konkurs) $'om 
står bak CCC. f 

En annonse i Dagbladet gav inntrykk 
av at de skulle selge 30(!) C64 pluss 
utstyr for en krone stykket! Dette var 
selvfølgelig for godt til å være sant. 

De første tre kom med sovepose 
klokken fire dagen før. Da fikk de vite at 
det bare var en Commodore, uten ut
styr, som skulle gå for en krone, og at 
den neste skulle få en Amstrad, og 
nummer tre en disk-stasjon. Plassene 
etter fikk "noe dritt», som den fjerde sa 
det. 

Klokken syv om kvelden var det altså 
fire stykker som hadde benket seg, og la 
fram situasjonen for andre håpefulle. De 
forsvant selvfølgelig fort, ergelige og 
skuffet. 

- Trykkfeil og misforståelse, var 
CCCs Bård Kristensens svar til de ven
tende. Dessuten kunne annonsen mis
forstås, noe som slett ikke var 
meningen. 

La oss si det slik: Alle de tyve perso
nene jeg har vist annonsen, ccmisforsto» 
den . . .  

\� 
PUBLIC DOMAIN SOFTWARE \� 

FOR DIN AMIGA 
Vi  har et programbibl iotek som i n neholder 200 P.D. 
d isker for Amiga. Vi  har Fred Fish d i sker fra n r. 1 - 1 46 
+ 60 d isker f ra Panorama og Amicus.  Som med lem 

vi l d u  få 1 katalogdisk + 6 d i sker stappfu l le med 
program med noe av det beste som f i n nes i n nen 
Publ ic  Domain Software for Amiga. Det g is også 1 0  -
30 % rabatt for med lem mer. M ed lemspri sen er kr. 220,
pr. år. Hvis du kun ønsker katalogd isk, så koster den 
kr. 27,-.  A l le priser er ink l .  m.v.a. Hvis d u  ønsker å b l i  
med lem el ler å f å  t i lsendt en katalogd isk, s å  send 
beløpet t i l : 

PUBLIC SOFTWARE 
Hasselvegen 1 - 2860 HOV 

Tlf. :  (061 ) 23 002. Postg i ro 2 68 7671 



Skryt, skjenn, hummer, kanari, krangler, tips og historier - alt er velkommen til 
lesernes sider. Alt blir lest, (se foto!) noe kommer på trykk og noen heldige får en 
liten oppmerksomhet i posten. Send oss noen ord om hva du har på hjertet! Vi 
forbeholder oss retten til å forkorte laaange tekster. 

BASIC ELLER C pA AMIGA? 

Jeg har en Amiga 500, og jeg har 
pr?grammert en del i Basic, men har i 
den senere tid lurt på om jeg skal gå 
over til C eller assembler. 

Mitt problem er at jeg ikke vet hvilket 
av språkene jeg skal velge. Noen sier at 
assembler er veldig vanskelig, og andre 
sier at det ikke er så il le. Jeg er også blitt 
fq�alt at C gir uante muligheter, men har 
også store begrensninger. 

Hvilket språk bør jeg velge? Jeg har 
aldri programmert i hverken C eller as
sembler før. 

Jeg lurer også på hvordan man kan 
forandre tegnsettet på Amiga i Basic? 

Vennlig hilsen 
Simen Hagen 

SVAR: 
Det er ikke så lett for meg å anbefale 

enten C eller assembler. Begge disse to 
språkene forutsetter en viss kompetan
se. Du sier du ikke har vært bort i noen 
av disse, og da er det vel best å starte 
med C. Det finnes jo en hel del bøker, 
dokumentasjon om C og i til/egg er det 
masse public domain disketter med C-
sourcekode (Fish-disketter og lignende, 
de kan skaffes fra: ATLANTIS INFOR-
MASJOSSYSTEMER, PARALLELLEN 
12, 8012 JENSVOLL). 

Med tanke på å forandre fontsettet på 
Amiga fra Basic, tok jeg kontakt med 
Commodore Norges Tekniske avdeling 
og fikk følgende program som forhå
pentligvis gjør susen: 

PROGRAM: Set TextFont 
Author: tob 
Date: 12.08.87 

DECLARE FUNCTION OpenDiskFont& LlBRARY 
DECLARE FUNCTION OpenFont& LlBRARY 

L1BRARY "diskfont.library« 
LlBRARY »graphics.library« 

DEMO: 
'Demonstration Of SetFont Command 
lOCATE 4, 1 
FontSet »Sapphire«,  1 9  
PRINT »This is Sapphire 1 9  Points« 
FontSet » Diamond « ,  20 
PRINT » . . . . .  another TextFont. .  . . .  « 
FontSet »Garnet«,  1 6  
PRINT » . . . .  and yet anotherL.« 
FontSet » Ruby«,  1 2  
PRINT »However this should be enough. « 
FontSet »Topaz« ,  8 
LlBRARY ClOSE 
END 

SUB FontSet (FontName$, FontHeight% ) STATIC 
f.old& = PEEKl(WINDOW(8) + 52) 

, f.perf% = O 
FontNameO$ = FontName$ + ».font« + CHR$(O) 
tAttr&(O) = SADD(FontNameO$) 
tAttr&(1 ) = FontHeight% *2CE1 6 + f.pref% 
f.new& = OpenFont&(VARPTR (tAttr&(O))) 
f.check% = PEEKW (WINDOW(8) + 60) 

IF f.new& = O THEN 
f.new& = OpenDiskFont&(VARPTR(tAttr&(O))) 
ElSEIF f.check% < >  FontHeight% THEN 
GAll CloseFont(f.new&) 
f.new& = OpenDiskFont&(VARPTR(tAttr&(O))) 
END IF 

I F  f.new& < >  O THEN 
CAll CloseFont(f.old&) 
CAl� SetFont(WINDOW(8), f.new&) 
E1SEIF UCASE$(FontName$) = "UNDO« THEN 
CAll CloseFont(f.old&) 
GAll SetFont(original&) 
ELSE 
BE EP 
END I F  

END SUB 
VARIABELFORKLARING: 
FontName$ = navnet på fonten 

FontNameO$ = samme som FontName$, men denne ender med CHR$(O). 
FontHelght% = høyde på fonten i pixel's . 

f.old& = adressen til forrige aktive fontsett 
fpref% = preference bit 
tAttr&() = strukturen til tekst-attributtene 
f.new& = adressen til det nye fontsettet 
f.check% = høyde på det nye fontsettet 

Programmet er hentet fra DATA-BECKER's bok: AMIGA TRICKS & TIPS. 
hilsen Johnny 

ROCKY-SKRYT 

OK, her er » ROCKY Of Abnormal« .  
Jeg kjøpte avisa i dag, og jeg m å  s i  at 
dette var bra! Håper også at dere i et 
senere nummer vil publisere bildet Kurt 
lekanger tok av oss i "Abnormal« og 
" Razor 1 91 1  « .  

Vel,  repotasjen fra copy-party'et i 

Stjørdal var fantastisk! Litt dumt at dere 
ikke hadde mer enn de tre første plasse
ringene på Demo-Competitionlista! (Si
den min demo tok 4.plassen?) He-He! 

Jeg bør kanskje legge' til at dette med 
swapping (bytting) , programmering er 
en verden alene. På skolen der jeg går, 
er det f.eks kun 2 stykker som er aktive. 
I visse tilfeller blir vi betraktet som data
idioter og lignende. 

Intervjuet med » Newton« og "Aztec« 
i » RawHead« var bra, og jeg må si at de 
�r N"or�es.Numer 1 !  Allikevel angrer jeg 
Ikke pa at Jeg sluttet der i april. De abso
lutt beste gruppene i Norge er: RawHe
ad, Abnormal, The Suppliers, Future, 
Bros, The Stars (Troopers), NetWork 
osv. 

Ok, når vi startet » Abnormal« i slutten 
av juni, var vi 6 medlemmer. 6 nye har 
kommet til, så nå er vi 1 2. » The Bright 
Lion« forlot »Sphinx« i forrige uke for å 
bli med i »Abnormal« (de vanskapte) . 
En oppfordring til alle dere som har 
C64/C1 28: Begynn å programmere! 
Det er forferdelig gøy. 

Det norske postverket oppdager 
gang på gang at hackere/swappers bru
ker tape over frimerkene, for at de skal 
kunne brukes på nytt. Dette er nødven
dig for å kunne bytte med mange (gjel
der ikke meg !) .  

Her er ting dere bør inkludere i bladet: 
topp-lister over demoer (måndens 
demo), tips til nybegynnere (Iamers) 
osv. Til slutt vil jeg sende en spesiell 
hilsen til til disse personene: Power, 
ZTH, TBl, Copper, Zogg'y, Hot Dog, 
Fist, Hero, Trap'88 og B9ZZ of Abnor
mai, Newton og Trach 7 i RawHead, 
Nosah (ex. Zenith), 2000 AB, Zargon i 
Scouse Cracking Group, Future 
(ME�A-kuule �anierater!), The Suppli
ers og all� andre jeg kjenner. 

STA PA og lag et hyper-interessant 
blad ! !  

Venlig hilsen 
ROCKY Of Abnormal. 

SVAR: . . . 
Velvel, Rocky - ikke mye å utsette på 

et brev med så mye skryt. Sikter du. på 
et gratis-abonnement? Glem det, vi lar 
oss ikke kjøpe . . .  

Dette med postverket: Selvfølgelig er 
det forbudt å »Iure« verket med fix og 
tape på frimerkene. Like selvfølgelig er 
det at posten ikke går på ryggen over 
tapene de har på grunn av dette. 

»Data-idioter<, og lignende betegnel
ser er ting vi dessverre må leve med en 
stund ennå. Nye og ukjente ting blir ofte 
møtt med skepsis og forakt (tenk bare 
på de første bilene, TV og farge. TV! En 
stund sto mennesker fram og sa at ljern
kontroll på TV'n var degenererende . .  .) 
Vi får bare ta tiden til hjelp - noen har 
nokså lang access-tid mellom øra . . .  

TIPS FRA TOV ARE .. . 

Hei! Her er noen ting dere må få med 
i bladet: 

O Utfordring for Amiga. Regler: Prog
rammeringsspråk : Amiga Basic : Ma-

skinkode : C. (En vinner for Basic, en for 
C osv.) 

O Amiga Assembler-kurs. 
O Mer Commodore Wizard. 
O Artikkel/serie på hvordan man la

ger spill (hva må man tenke på før man 
begynner å programmere) , copyright- . 
regler og hvordan man går frem for å 
selge programmet. 

PS: VaJr så snill å trykke dette (JEG 
UKER A SE NAVNET MITT PA 
TRYKK, HELST EN HEL SIDE, MEN 
JEG ER FORNØYD ETTER EN 
GANG) 

PSS: bortsett fra det som ennå ikke 
er med i bladet, er Datormagazin et su
pert (med stort PLUSS!) blad ! 

PSST: Få med flere jenter i 
Datormagazin. 

Vennlig hilsen Tov Are. 
SVAR: 

Takk for brev, Tov Are (navnet ditt!). 
Flotte forslag, som vi allerede går og 
ruger på som bare det. Men noen pro
blemer finnes: 

Svenskene har mye slikt på gang. 
Derfor kan stoffet lett kollidere, slik at vi 
gjør det samme i NOM som i svenske 
DM. Spill-tester overlater vi for eksem
pel til svenskene, fordi spillene er de 
samme, og kommer omtrent samtidig, 
Tov Are (navnet ditt igjen!). 

Men spill-kurs/programmerings-tips 
kommer helt sikkert. Det eneste som er 
vrient er å finne ut på hvilket nivå vi skal 
begynne. Nybegynner, viderekomne, 
eller avansert? Uansett så blir noen 
misfornøyde . . .  

Damer? Vi etterlyser dem selv, Tov 
Are (Jøss, enda en gang!). Men faktum 
er at det nesten ikke finnes damer i mil
jøet. Derfor, hvis det er damer som leser 
dette, stå fram i forsamlingen! Om ikke 
annet enn for å fortelle at dere finnes! 
Tov Are (der er det igjen!) og vi andre 
savner dere . . .  

Terje Øygard 

NORSK OG SVENSK 

Jeg så Norsk 'Datbrmagazin på bak
rommet hos en lokal forhandler, og i den 
forbindelse lurte jeg på en del ting . . . . . . .  

1 .  Hva er forskjellen mellom NORSK 
og SVENSK datormagazin (bortsett fra 
at det svenske er 5 ganger tykkere og 7 
kroner billigere)? 

2. Vil Norsk Datormagazin inneholde 
de samme artiklene og spaltene, altså 
er det noen vits i å abonnere på BÅDE 
norsk og svensk Datormagazin? 

Til slutt vil jeg gjeme si at første num
mer var COOlT, det er SÅNT vi trenger. 
Vennligst svar snart. 

Jarl Totland 
51 1 0  FREKHAUG 

SVAR: 
Hei Jarl. 

For å ta det første først, Norsk Dator
magazin er laget i Norge - for Norge og 
�elges kun i Norge. Dette får du i tillegg 
fli den svenske delen. Og så er den ikke 
fem ganger tykkere (Bare 3-4 ganger. . .) 
Men bare vent - snart er vi kanskje stør-

re enn dem! 
Du trenger ikke abonnere på noe an

net enn Norsk Datormagazin i og med 
at du også får den svenske delen med. 
Vi vil prøve å lage stoff om Norge, men 
det er i gjen avhengig av at vi får tips, 
tips, tips og atter tips. 

Vi kan jo ikke være noe dårligere enn 
»søta bror« på andre siden av kjølen! 

Hilsen Terje 

»DATOR-FORBANNET« 

Jeg leste deres blekke og ble mildt 
sagt forbannet da Dere prøver å foran
dre » datamaskin/computer« til » dator« . 
Jeg slo opp i min fremmedord bok og 
fant » datamaskin« ,  » computer« og
.. » dator« !  (JeQ')-trodde ikke » datør,d"ille 
stå der ettersom det er et svensk ord) 
Under "COMPUTER« stod det: » Com
puter, en, eng . datamaskin, databe
handlingsmaskin som uten inngrep av 
mennesker kan utføre omfattende be
regninger med et stort antall aritmetiske 
eller logiske operasjoner« . 

I forklaringen står »computer« forklart 
som »datamaskin« (!) og ikke som det 
latterlige ordet » dator«. Ikke nok med at 
dere prøver å innføre et » nytt« ord i ste
det for »data-maskin/computer«, men 
dere er ikke en gang konsekvente. Jeg 
leste kjapt gjennom blekka og kom til at 
dere brukte ordet » dator« 25 ganger, 
» datamaskin«  4, » computer« 3 og 
» PC« 7 ganger( ! ! !) Ellers brukte dere 
»software« og » programvare« om hver
andre også. 

Ellers er jeg fornøyd med blekka De
res. Norsk Datormagazin er den eneste 
som tør ha et nyansert syn på kopi-be
skyttese/pirat-kopiering. Et par kom
mentarer: hvor ble det av sidenummre
ne, hvem er det som reklamerer på side 
9 (?), enkelte trykkfei l ,  for lyse/hvite an
sikter på noen av bildene og tekst som 
er nesten uleselige (side 6 ?). Dette er 
vel bare » nybegynner-uflaks« .  

Ha gjerne tester av programmer/ma
skinvare (samplere, skrivere osv) til 
C64/Amiga. Det er også ønskelig med 
programmeringstips, cheat-modes, 
Gjør-Det-Selv-prosjekter (bygg din egen 
sampler, ekstra hukommelse m.m.) og 
intervjuer med folk i Commodore -

bransjen både i Norge og utlandet. Lay
ouren og innholdet sett under ett holdt 
en høy standard . Keep up the good 
work, boys! ! !  

Greetings to: All members of Starline, 
SoftAid ,  Mr.KIGKstart, Thunderbird, 
Vox, Dep, BT, Mr.T, Liz & Socks Inc. 

Vennlig hilsen 
PISSOFT 

PS. 
Etter dette får jeg vel si solT' en kjent 
popmusiker: 
» Homo Sum Humani NihH A Me Alie
mum Puto« 

(Brevet er forkortet) 
SVAR: 

Endelig en som lot seg hisse opp over 
ordet »dator«! Du tror meg kanskje ikke, 
men meget få har reagert. 

Som sagt er »dator« godkjent til bruk i 
stedet for »datamaskin«, computer, PD 
og Pc. Og jeg synet at ordet er søtt og 
fint, ved siden av at vi slipper å skifte 
navn på blekka. Og høres ikke »Norsk 
D�tamagazin teit ut, så vet ikke jeg! 
Smaken er jo forskje/lig, men jeg synes 
nå «dator» er greiere enn 
«datamaskin» . 

Når, det gjelder inkonsekvensen kan 
jeg være enig med deg. Andre «nybe
gynner-feil» har/hadde vi også. Men når 
flere folk skriver, blir jo stilen forskjellig. 
Nå ligger det et program på min dator 
som erstatter «datamaskin» og lignen
de med «dator» etter spesielle kriterier, 
og den får du ikke kranglet med! Sprek
ker du nå? 

Videre: Inkonsekvensen med «PC» 
og «PD» kan tildels forklares med at det 
er ment IBMPC, altså maskinen IBMPC 
inkludert kloner. Og folk har allerede 
skrevet brev til oss i haugevis, med or
det «dator» konsekvent brukt. Slå den! 
Side-nummerering har vi med vilje ute
latt, fordi det foreløpig tross alt bare drei
er seg om 1 6  sider på norsk. Men ting 
skjer, ting skjer. 

Trøst deg også med at du ikke er den 
eneste som blir forbannet over diverse 
ordbruk. · Selv kan jeg bli hoppende 
gæærn over språket i Aftenposten, 
Klassekampen og en del andre . . .  



AMIG�in/ ____________________________ _ tylC4-� WP 4. 1 lanseres endelig til Amiga 

« DE O FfE» 
KO M � ORSK! 

Som de fleste vet, vant 
WordPerfect rotteracet 
om å bli verdens-stan
darden for tekstbehand
ling. Mange strides om 
hvirvidt dette var, og er, 
det beste programmet 
som finnes, men denne 
diskusjonen er uinteres
sant. WP har gjort en 
god jobb, og har etablert 
seg, basta. Og nå kom
mer (endelig!) WP på 
norsk til Amiga. 

WordPerfect står i dag for 70 
prosent av all tekstbehandling i 
Norge. Knapt noe stort kontor 

er uten programmet, og ingen frilans
journalist med flere enn to kunder klarer 
seg bra hvis de ikke kan levere stoff på 
WP-disk. 

NY »SKRIVEMASKINcc 

For »uinnvidde« kan det virke merke
lig at WP har tatt en så stor del av mar
kedet. Det finnes jo programmmer som 
egentlig er fullt på høyde med WP, og 
som har fått en » urettmessig«  liten del 
av kaka? 

Men egentlig er ikke dette så merke
lig som det høres ut til .  Det er bare en 
ganske vanlig askeladd-historie, og læ
ren om synergi-effekten det dreier seg 
om. Hør bare: 

I 1 977 hadde det allerede begynt å 
røre seg på dator-sektoren ute i mange 
» vanlige« bedrifter. Stadig flere innså at 
IBM-skrivemaskinen med kulehode 
kunne erstattes av dette merkelige nye 
som het data. Datorene begynte å bli så 
rimelige og bra at til og med sekretæren 
kunne dra nytte av produktet. 

Slik gikk det til at den nye skrivema
skinen - datoren - ble født, og selv i dag 
brukes de aller, aller mest som en avan
sert skrivemaskin. Men tekstbehand
lings-programmene som fantes på den 
tiden var sørgelige saker. 

RULLENDE SNØBALL 

Her så de to amerikanerne Bruce Ba
stian og Allan Ashton mulighetene for et 
levebrød. På basis av intervjuer med po
tensielle brukere av et nytt program; lag
de de WP 1 .0, som viste seg å slå godt 
an. 

De forsto tidlig hvilket enormt marked 
som lå foran dem, og innså at sukses
sen ikke var noen sovepute. Derfor ble 
mye av pengene pløyet inn i stadig nye 
versjoner - dels for å utvide markedet, 
dels for å sperre for konkurrenter. 

De hadde også flaks. Dette var rett 
produkt på rett tid, og veien til de store 
høyder lå åpen foran dem. Og ved en 
dyktig navigering og god forretnings
teft, fulgte de veien, og er i dag USAs 
nest største programvarehus . . .  

WP har aldri vært noe dårlig program, 
men veksten kan ikke bare tilskrives 
WPs fortreffelighet. Årsaken til sukses
sen skyldes kanskje mer enn noe at WP 
fikk beinet innenfor hos store bedrifter. 
Dermed var det gunstig at andre bedrif
ter brukte det samme programmet: man 
kunne kommunisere lettere, og brukere 
kunne hoppe fra en bedrift til en annen, 
og bruke samme system som før. 

Denne synergi-effekten har i det siste 
gjort seg gjeldende hos blant annet nor
ske frilans-journalister. De fleste av dem 
bruker WP, fordi forlagene begynner 
med WP, fordi det er så mange frilanse
re som bruker WP, fordi forlagene . . .  og 
så videre i uendelighet. 

En av geni-strekene til WP i denne 
sammenhengen, er at det nå overhodet 
ikke finnes kopisperre på WP-program
mene (kopisperre fantes fram til 4.0) . De 
har heller ikke jaktet på pirat-brukere, 
men setter sin lit til » I isens-nummere
ring og tillit", som det heter på WP-hold. 

NORSK Datormagazins Jonnny Niska 
(bakerst) og WP Scandinavias Dag Storli 
ser på Amiga-WP. Den er bra hvis du har 
harddisk, ble vi emge om. 

At de dermed får spredt programmet til 
mange brukere som ellers ikke ville 
brukt det, er egentlig bare et pluss for 
programmets levedyktighet, og en ef
fektiv sperre for konkurrenter. Med kopi
sperre, ville neppe WP ha blitt vinneren i 
racet. 

Så WP kan egentlig ta det med stor 
ro at hackere og andre med dårlig råd 
pirat-kopierer programmet. WP lever av 
store, ærlige bedrifter som kan betale 
for seg, og som trenger support og opp
dateringer raskt. 

Etter en masse om og men kommer 
altså gamle, gode WP 4 . 1  til Amiga. 
Denne versjonen er .nærmest utrangert 
på PC-siden, fordi WP 4.2 har vært i 
salg lenge, og erstattes nå av 5.0 - et 
adskillig større og bedre program. Det 
kommer på norsk i disse dager. Det er 
konstruert for å gå rett hjem hos beslut
ningstakerne, sjefene, som lar seg blen
de av denne »tekstbehandlings-versjo
nen av Time Manager« ,  som en brite 
tørt kommenterte på PC-showet i Lon
don i høst. 

Tilbake til Amiga og WP 4.1 . Commo
dore Norge har lenge ønsket seg en 
norsk versjon, men den har latt vente på 
seg - inntil CCN konkret bestilte 500 
norske sett. Først da ble det fart i sake
ne, og Amiga-versjonen fikk prioritet 
framfor Atari-versjonen. Så vi kan altså 
takke CCN for at ting har skjedd. 

De 500 spillene vil CCN selge på 
vanlig vis til Amiga-brukere (via sitt nye 
software-salgsnett?) hvis den siste be
slutningen på området vil stå ved makt. 
Det har nemlig vært en del diskusjon 
omkring programmene internt. 

GODT KOMPROMISS 

På det ny-opprettede WP Scandina
via i 0510, fikk vi en forhåndstitt på den 
nye Amiga-WP. Eller: Den gamle 4. 1 

Amiga-WP med norsk tekst. For dette er 
selvfølgelig den eneste forskjellen mel
lom engelsk- og norsk-versjonen. 

Som erfaren bruker av WP på PC, . 
synes jeg ikke Amiga-WP var så grei i 
første omgang. Men på den annen side 
syntes min kollega Johnny (Amiga) Ni
ska at programmet var for PC-orientert. 
Og til slutt ble vi enige om at dette 
egentlig var bra. 

Dermed har WP nok en gang klart å 
tilpasse sitt eget produkt og sin egen 
filosofi til en ny maskin. Man beholder 
maskinens særegenhet, og tilpasser 
WP til maskinen uten at WPs profil end
res for mye. 

For å få til dette, må man gjøre komp
romisser. Krangelen vil sikkert gå om 
hvorvidt kompromiss-grensene er satt 
på de rette stedene. Men vi ble altså 
enige om at de har gjort en bra jobb. 
Programmet er ikon- og mus-styrt, og 
funker dermed på Amiga-vis. Men funk
sjons-tastene brukes på samme måte 
som på pC (og Mac) , så etter en kort 
innføring kan en WP-PC-bruker gå til 
Amiga-WP og omvendt. 

Egentlig er det bare to små proble
mer med norsk Amiga-WP: den kom
mer for sent, og den passer dårlig til en 
A500. Fordi WP 5.0 til Amiga ifølge ryk
tene vil foreligge tidlig neste år, blir 4. 1 -
versjonen noe » gammelcc - selv om den 
er oppdatert tilsvarende WP 4.2 på PC. 

Det andre problemet er at WP 4.1 (og 
i hvert fall 5.0') egentlig trenger en hard
disk for å funke skikkelig. En vanlig 
A500 er rett og slett for svak til det avan
serte programmet som WP etter hvert 
har blitt. I alle fall må du ha en ekstra 
drive. 

Prisen på norsk WP til Amiga er ennå 
ikke fastsatt, men til PC selges 4.2 i dag 
til omkring 4.000 kroner. Jeg tror ikke 
det er så galt å gjette på at den vil blir 
rimeligere til Amiga. De fleste Amioa-

brukere har verken råd til, eller behov 
for, et program til den prisen. 

ting som duger i dag. Og det er Word
Perfect - på godt og vondt. 

'Men for de som virkelig vil tekstbe
handle profft på Amiga, er det bare en NORSK DATOR: Terje Øygard 

Commodore 64 pakke ,  
med 2 joysticks 
kassettspil ler,  20 Spil l , 
1 Bru kerprogram , 

Amiga 500 Pakke I 
m/TV M odulator tekst
behand ling , DataBase 
2 Spil l  

Amiga 500 Pakke I l  
m/ Fargeskjerm tekst
behand ling DataBase 
2 Spil l  

2 � 590 , -

5 .-990 , -

8 . 990 , -
Kjøp i nord, service i nord. 

Ring i dag, vi pakker 
og sender.... i dag. 
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og POKE· på C64 
Vi har fått endel ønsker 
om PEEK og POKE lil _ 

C64. Ok, vi 'skal herved 
oppfylle ønskene. ' For 
deg som ikke kjenner ti l 
I?EEK og POKE, anbefa
ler vi at du slår opp i bru
kerveiledningen som 
følger med datoren. El
lers kan vi bare sette i 
gang. Det du gjør kan 
ikke skade datoren din. 

ADRESSE 1 
Denne adressen skal du være litt for

siktig med ettersom en enkelt POKE 1 ,0 
effektivt henger opp datoren. (Det er i og 
for seg lett å komme ut av, slå av og på 
maskinen.) 

Kommandoen WAIT 1 ,32,32 ber da
toren vente til du har trykket ned en av 
knappene på kassettspilleren. Kom
mandoen WAIT 1 ,32 gjør akkurat det 
motsatte. Her forventer maskinen at du 
slipper opp alle knappene. I begge tilfel
lene fortsetter programmet hvis kravet 
er oppfyllt. 

ADRESSE 1 97 
I minneposisjon 1 97 finnes informas

jon om hvilken tast som er trykket ned. 
Dette kan benyttes hvis du vil stoppe 
programmet til en eller annen tast tryk
kes ned. 

Kommandoen WAIT 1 97,60 gjør at 
programmet venter til mellomromsta
sten er trykket ned, ulempen med den
ne minneposisjonen er at den ikke inne
holder ASCII-verdiene. Det vil si at dette 
programmet vil IKKE virke: 
IF CHR$(PEEK(197)=) Jec THEN 
PRINT »)JAec. 

Verdien som lagres i 1 97 er resultatet 
fra scanningen av tastaturet. For å få 
vite de forskjellige tastenes verdi kan du 
prøve dette: 
FOR T = 1 TO 2 STE P O: PRINT PE
EK(197):NEXT T. 

Dette lille programmet gjør at du kan 
trykke ned en tast og få skrevet ut den 

rette verdien. Et problem med denne 
teknikken er at tasten du trykker ned 
lagres også i tastaturbufferen (mer om 
det senere). 

ADRESSE 1 98 
I denne posisjonen finnes en teller 

som holder rede på hvor mange tegn 
som er i tastaturbufferen. Adresse 1 98 
kan brukes til å få bukt med problemet 
du får ved bruk av adresse 1 87. POKE 
198,0 sletter hele tastaturbufferen. Et 
annet bruksområde er hvis du vil at bru
keren skal trykke på en hvilken som 
helst tast, eksempelvis i en lang tekst 
brukeren leser. Da kan du prøve 
følgende: 
PRINT » TRYKK EN TAST FOR A 
LESE NESTE SKJERMcc :  WAIT 198,1 : 
POKE 1 98,0. 

WAIT 1 98,1 gjør at datoren venter til 
en tast trykkes ned, POKE 1 98,0 tøm
mer tastaturbufferen. 

ADRESSE 1 99 
Denne adressen styrer REVERSE

funksjonen slik at alle tegn som skrives 
på skjermen blr reversert. Du kan jo 
selvfølgelig gjøre det i en PRINT-linje, 
men dette er vel likeså bra: POKE 1 99,1 
slår på reverserte tegn. 

ADRESSE 204 
Her finnes et flagg som forteller om 

cursoren skal blinke eller ikke. Du kan 
prøve dette: 
POKE 204,0: WAIT 1 98,1 : POKE 
1 98,0: POKE 204,1 

POKE 204,0 slår på cursor-blink, så 
venter programmet på at brukeren skal 
trykke en tast hvorpå cursoren slutter å 
blinke. � blant kan det hende at cursoren 
er på når du slår av blinkingen, da får du 
en reversert cursor som ikke blinker. Er 
cursoren av, hender det motsatte. Dette 
kan løses med neste POKE . . . . . .  

ADRESSE 207 
Denne adressen inneholder et annet 

flagg som forteller om cursoren skal 
være av eller på. Dette kan være bra å 
vite når du bruker adresse 204 for å få 
en blinkende cursor på skjermen. Her er 
et lite eksempel på hvordan du kan gjø
re det for å være på den sikre siden: 
10 POKE 204,0: WAIT 198,1 : POKE 
1 98,0 
20 IF PEEK(207) <> ° THEN GOTO 

20 
30 POKE 204,1 

Linje 10 slår på cursor-blink og venter 
på at du trykker ned en tast. 

Linje 20 sjekker om cursoren er av 
eller på, hvis 207=0 så er markøren AV. 
Er 207 ikke er O, tester den igjen. 

Linje 30 slår av blinkingen. 
ADRESSE 212 
Dette flagget bestemmer om datoren 

er i "QUOTE MODE ... . Denne modu
sen slåes normalt på når du skriver et » 
(gåseøyne), men det er ikke bestandig 
at det går an å bruke gåseøyne. 

Du kan ved å bruke QUOTE-MODE 
skrive ut, i en PRINT-setning, de kont
rolltegn som brukes til å blanke skjer
men, flytte cursoren og lignende. POKE 
21 2,0 slår QUOTE-MODE av, POKE 
212,1 slår den på. 

ADRESSE 631 -640 
Tastaturbufferen. Her . lagres alle ta

stetrykk før de sendes videre i program
met. Disse adressene er meget hendige 
om du vil gi kommandoer utenfor pro
grammet. Sjekk dette programmet: 
1 0  ME$ = « GOTO 1 00) + CHR$(13) 
20 FOR T = 1 TO LEN(ME$) 
30 POKE 630 + 
T,ASC(MID$(ME$,T,1 » 
40 NEXT T 
50 POKE 1 98,LEN(ME$) 
60 NORSK DATORMAGAZIN 
90 END 
100 PRINT «IN 5 SEC. YOUR COMPU
TER WILL EXPLODE!»  
110 GOTO 1 00 
Linje 1 0  legger inn de rette verdiene i 
ME$. CHR$(1 3) er det ASCII-koden til 
RETURN-tasten. 

Linje 20-40 legger verdien av ME$ i 
kassettbufferen. (NB! Kommandoen i 
ME$ kan ikke være lengre enn 9 tegn) . 

Linje 50 forteller hvor mange tegn 
som er lagt inn i tastaturbufferen. 

Linje 60 er verdens største ?SYNTAX 
ERROR. 

Linje 90 er der bare for å være sikker 
på at programmet ikke kommer forbi lin
je 60 og fortsetter til linje 1 00. 

Linje 1 00-1 1 0  er en melding. 
En annen måte å utnytte tastaturbuf

feren er hvis du vil loade inn neste pro
gram fra kassett. Prøv dette: 

9999 POKE 631 ,131 : POKE 1 98,1 : 
END 

Denne linjen legger ' inn SHIFT
+RUNISTOP inn i tastaturbufferen. 

ADRESSE 646 
Her lagres den nåværende tegnfar

gen. Med POKE 646,1 forandrer du 
tegnfargen til HVIT. Disse verdiene er 
de samme som du benytter i POKE 
53280,X og POKE 53281 ,X. 

ADRESSE 649 
Dette er størrelsen på tastaturbuffe

ren, det anbefales ikke å sette den til 
mer enn 1 0  tegn. Du kan skrive POKE 
649,0 for å stenge av alle reaksjoner fra 
tastaturet utenom RUN/STOP + RE
STORE (Trykker du bare RUN/STOP i 
et program, stopper det men tastaturet 
fungerer ikke). 

ADRESSE 650 
Med denne adressen kan du bestem

me om taster skal repetere eller ikke. 
POKE 650,128 og vips - alle taster re
peterer slik som cursor og 
mellomromstasten. 

ADRESSE 651 
Adresse 651 henger sammen med 

650. Her bestemmer du hvor lang tid det 
skal ta før tastene begynner å repetere. 
Hvis du skriver POKE 651 ,255 rekker 
du å ta en kopp kaffe før tastene repete
rer, POKE 651 ,1 gjør at tastene repete
rer nesten umiddelbart. 

ADRESSE 654 
Denne adressen fungerer omtrent 

som adresse 1 97, men denne sjekker 
bare SHIFT-, COMMODRE- og CTRL
tastene. Her er en liten tabell: 

TAST VERDI 1 654 
SHIFT 1 

COMMODORE 2 
CTRL 4 

SHIFT +CTRL 5 (1 +4) 
CTRL+COMMODORE6 (4+2) 

Eks. : 
IF (PEEK(646) AND 6) = 6 THEN 

PRINT « OK) 
ADRESSE no-n1 

Her ligger pekeren til BASIC's varm
startrutine. Du kan bruke POKE 

nO,226: POKE n1 ,252 for å resette 
datoren hvis noen forsøker å stoppe 
programmet f.eks med RUN/STOP. 

ADRESSE n4-n5 
Dette er pekeren til LiST-kommando

en i BASIC. For at bare linjenummer og 
ikke programmet skal vises når du bru
ker LIST må du benytte POKE n4,0. 
Prøv andre verdier i 774, men husk å 
spare programmet FØR du begynner å 
eksperimentere! 

En liten morsom sak er: 
POKE n4,226: POKE 775,252. 

Når du skriver LIST og trykker på RE
TURN, resetter datoren seg. Gøy, ikke 
sant? 

ADRESSE 792-793 
Disse posisjonene er viktig for deg 

som lager programmer i BASIC. Her lig
ger nemlig pekeren til NMI-interrupt ruti- • 

nen i KERNAL. En NMI-interrupt skjer 
blant annet når du trykker RESTORE 
(etter det sjekker datoren om du også 
har trykket RUN/STOP og har du trykket 
den ned, kjenner du jo effekten). Reset 
er morro, her kommer en til :  
POKE 792,226: POKE 793,252 

Trykker du nå ned RESTORE, reset
ter maskinen seg uansett om du har 
trykket ned RUN/STOP eller ikke. 
POKE 792,1 93 kobler ut RESTORE
tasten. 

ADRESSE 808-809 
Mere nyttige ting for BASIC-program

mereren. Dette er en peker til RUN
/STOP-tasten. POKE 808,234 kobler ut 
både RUN/STOP og RUN/STOP + RE
STORE-funksjonene. Fint hvis du ikke 
vil at noen skal avbryte programmet. 

ADRESSE 81 6-817 
Enda en peker, denne gangen til 

LOAD-rutinen. POKE 81 6,226: POKE 
817,252 fører til at den som prøver å 
loade inn et program får seg en overra
skelse, du gjettet det vel - datoren re
setter seg. 
Prøv også POKE 816,157. 

ADRESSE 81 8-81 9 
Siste peker for denne gang, til SAVE

rutinen. POKE 81 8,226: POKE 81 9,252 
resetter datoren når en eller annen prø
ver å save. 
Tips: POKE 81 8,209. 

Den beste måten å lære seg å utnytte 
PEEK og POKE maksimalt er å ekspe
rimentere så mye som mulig. Lykke til !  

NORSK DATOR: Johnny Niska 

DATOR-VlDEO __________ _ 

» Computer Crime« : 

BE OM 
KTUELT TEM 

Filmer om »data-stygge
dommene< har gått bra 
lenge, og det britiske TV
selskapet Anglia har 
hengt seg på med en 
film knyttet ti l emnet. Det 
dreier seg om data-kri
minalitet, info-tyverier 
og 'personvern. Hvilken 
makt blir samlet hos de 
som skaffer seg person
lig info om alle Eng
lands/Europas/verdens 
mennesker? Klossete 
forsøk mener anmelde
ren, men vårt hacker-pa
nei ble underholdt OK. 

"Menace Unseen« er originaltittelen til 
denne filmen, som egentlig ble laget i 
serie-form for TV - dermed passer den 
selvfølgelig godt for video. På norsk he
ter den "Computer Crime« .  Ikke særlig 
norsk, men kanskje mer selgende enn 
»Dator-forbrytelser«? 

Det er altså en britisk mini-serie for 

TV vi får servert, og denne er et type
ekser;npel på en sådan. Her er alle ing
rediensene med: Herregårder, gråhåre
de enker, intriger og den sannhets-sø
kende kollega/venn/detektiv Duncan 
Free (Ian Ogilvy) som går løs på 
storkapitalen. 

Duncan Frees venn og partner er en 
eldre hacker av første skuffe, og roter 
seg bort i tvilsomme forbindelser. Et
terhvert vil han trekke seg fra sin krimi
nelle bi-gesjeft, og blir derfor effektivt tatt 
av dage av sin egen datamaskin,  som 
altså er sabotert. 

Dermed begynner Duncan Frees kor
stog mot de som skal tjene store penger 
på å hacke/stjele personlige data-infor
masjoner om flere millioner mennesker, 
og selge disse videre. Han blir forfulgt, 
også av data-adressert direkte-reklame, 
en plump parallell til hva filmen dreier 
seg om; nemlig å få makt over menne
sker ved å vite alt om dem. 

Mer av filmens handling skal vi ikke 
røpe, bortsett fra at hackerne i filmen er 
40-50 år gamle »veteraner« som lok
kes, trues og betales til å knabbe fortro
lig info fra databaser verden rundt. 

Undertegnede har dessverre ikke 
mye godt å si om denne filmen. For det 
første er den for lang: to av de tre timene 
er tåkepreik. For det andre er filming og 
klipping dårlig utført. For det tredje, fjer
de og femte leverer til og med en »proff« 
som lan Ogilvy en laber prestasjon på 

linje med resten av skuespillerne. 
Videre er filmen klosset spunnet over 

et interessant, aktuelt og spennende 
tema. Her er det mye å gripe tak i ,  sær
lig fordi den er innspilt i år. Men intrigen 
og handlingen ramler sammen i mangel 
på realisme, dårlige replikker og klosse
te handling som ikke virker troverdig. 
Eksempelvis diskuterer man ikke høylytt 
hemmelige informasjoner om en av
døds skurkestreker midt i hans egen 
begravelse . . .  

De innledende draps-scenene og ac
tion-partiene er nokså urealistiske og 
lattervekkende - ikke minst når "electri
fied keys« (i meningen keyboard) blir 
oversatt med "stømførende nøkler«. El
lers er oversettelsen midt på treet, hvil
ket ikke sier særlig mye i dagens video
verden. 

Jeg overveide å sende filmen tilbake 
til Novio med beskjed om at vi skulle 
forbigå den i stillhet. Men så viste det 
seg at filmen slo rimelig godt an i vårt 
hacker-panel, og smak kan jo ikke dis
kuteres. Mange vil kanskje synes at det
te er topp? Noe action er det i alle fall. 

Som sagt: temaet fenger, ikke minst 
blant de som føler at data-nettet snøre 
seg sammen rundt oss. Og filmen blir 
en relativt rimelig underholdning med 
sin 3-timers spilletid. Men stiller du høye 
kval!tetskrav til det du dytter i videoen, 
tror Jeg du med fordel kan sløyfe dette. 

Norsk Dator: Videotene 
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Skal Amiga 500 bli fremtidens dator? En verdig etter
følger til C64? Med fantastisk grafikk, stereolyd, mye 
og avansert programvare - og en pris i underkant av 
7000 kroner - er det mye som taler for det. Norsk 
Datormagazins Atle Røijen har gravd i materien ... 

Den første Amigaen til Commodore, 
Amiga 1 000, fikk en varm mottagelse da 
den kom. I pressen fikk.den mange god
ord, og den ble lovpfisf so'rh et lite un
derverk. Selv om programvaren lot ven
te på seg en stund, ble Amigaen brukt 
bla. av reklamefolk og kunstnere. Den 
nå bortgangne »pop art«-kunstneren 
Andy Warhol brukte Amiga i sitt arbeid, 
og den ble lansert som datoren for »din 
høyre hjernehalvdel« .  

Det var duket for suksess, trodde 
mange. Etter ca. et halvt år begynte en 
del å klage på maskinen: operativsyste
met fungerte ikke som det skulle, og 
programmererne viste enda mindre in
teresse for maskinen. Det ble en vond 
sirkel. 

Ved juletider 1 986 toppet det seg. 
Nye rykter om at produksjonen av Ami
ga skulle stoppes. Selvsagt var det da 
ingen grunn for programmerere og ma
skinvare-produsenter å satse på Amiga. 
Markedet stod stille. Plutselig stoppet 
Commodore leveringen av Amiga 1 000 
til sine forhandlere og fortalte om to ny
skapninger: Amiga 500 og Amiga 2000. 
En uke etter verdens-lanseringen had
de Commodore en egen, godt besøkt 
utstilling på Henrikke i Oslo. Dator-entu
siaster fikk stifte bekjentskap med de 
nye Amiga-jentene, og de strømmet til 
utstillingen. 

KARUSELLEN 

Dermed var karusellen igang igjen og 
den vonde sirkelen var brutt. Amiga var 
igjen interessant for programmerere og 
maskinvare-produsenter. En lang rekke 
produkter, originale Amiga-produkter og 
konverterte program fra andre maski
ner, så dagens lys. De første oversatte 
programmene kom også - Superbase 
på norsk, var et av de første - et som 
virkelig overbeviste oss i tillegg. Etter 
hvert har vi fått desktop publishing på 
norsk (PageSetter), tekstbehandling på 
norsk (Kind Words) osv, og snart kom
mer det første bokførings-programmet 
på norsk (Amiga-Bok). I tillegg har mar
kedet blitt overstrømmet av spill og an
dre kreative program. 

Samtidig med lanseringen av Amiga 
500 kom også Amiga 2000. Denne ret
ter seg mot proff-markedet med sin noe 
støne " hukommelge,jOgI'tlesten t!Jendeli· 
ge utvidelsesmuligheter: Aniiga 500 de
rimot er lagd som en hjemmemaskin 
med tastatur, diskettstasjon og CPU 
(selve hjernen) i ett på samme måte 
so1i1 1 28. 

STØRRE 
MIKROPROSE,SSOR 

Amiga 500 bygger på en 
'
helt annen 

teknikk enn feks. C64/1 28. I 1 28 sitter 
en eldre 8-bits 8502�prosessor, mens 
prosessoren i Amiga klarer av 32 bits 
(Motorola 68000) . Amiga har egentlig 
flere »slektninger« som bruker samme 
prosessor: Atari og Macintosh. 

Desto flere bits en prosessor har, de
sto større tall kan den behandle på en 
gang. I praksis betyr det at en Amiga 
regner med større tall raskere enn en 
1 28, Siden data bare er tall (enten det er 
spill, bilder eller tekst), har hastigheten 
og størrelsen på tallene som kan be
handles på en gang, stor betydning . I 
tillegg har Amiga en høyere klokkefrek
vens enn 1 28 - 7.1 6MHz mot 1 eller 2 
MHz hos 1 28. Det betyr at Amiga jobber 
opp til 7 ganger raskere enn 1 28. 

IMPONERENDE GRAFIKK 

En av de tingene som gjorde Amiga 
1 000 berømt var spesial prosessorene 
for grafikk, lyd og in/ut-operasjoner. Det-

te var unikt i Amigaens prisklasse og 
t.o.m.  sjeldent på langt dyrere maskiner. 

Ved hjelp av disse hjelpe-prosesso
rene kan Amiga lage grafikk uten å opp
ta hoved-prosessoren så mye. Dette 
legger grunnlagetfor sko »multi-tasking« 
eller at du kan kjøre flere program 
samtidig. 

Grafikk-prosessorens eneste oppga
ve er å lage grafikk. Det gjør den raske
re og bedre enn en prosessor som må 
passe på alt annet i, tillegg. 

Amiga har fire ulike skjerm-oppløs
ninger: 320 x 256 punkter med 32 muli
ge farger på skjermen samtidig, 640 x 
256 punkter med 1 6  farger, 320 x 51 2 
med 32 farger og 640 x 51 2 med 1 6  
farger. Disse skjermoppløsningene er 
brukbare til forskjellige oppgaver. Når 
du benytter den høyeste oppløsningen 
får du et bilde med de fineste detaljene, 
men da kan du ikke bruke så mange 
farger samtidig . De to siste oppløsnin
gene gir et »dirrende« bilde på vanlige 
Amiga monitorer, og er ikke så brukbare 
i praksis. De nye, og dyre, Amiga-moni
torene, klarer denne såkalte interlacen 
meget bra og skjermbildene blir 
perfekte. 

Du velger fargene fra en palett med 
4096 mulige fargenyanser. Visse pro
gram benytter seg av en metode - Hold 
And Modify, forkortet HAM - som gjør at 
du kan ha alle de 4096 nyansene på 
skjermen samtidig. Photon Paint og De
luxe Photolab er eksempel på program 
som også jobber i HAM. 

Amiga 500 har sterolyd. Hvis du vil ha 
best utbytte av den bør du koble Amiga 
til et stereo-anlegg. Det gjør du lett ved 
hjelp av en ledning med phono-plugger. 

BRUKERVENNLIG 

En Amiga er lett å bruke på grunn av 
den delen av operativsystemet som bru
keren først kommer i kontakt med. 
Workbench, eller arbeidsbenken, er 
svært enkelt oppbygd. Ved hjelp av 
musa styrer du en liten pil som beveger 
seg på skjermen, og med to knapper 
velger du å åpne og lukke program og 
filer, kopiere og slette filer osv. 

Alle valg foretas ved hjelp av menyer i 
toppen på skjermen. Det betyr at du ikke 
tr�l)ge�,å, Icrar�'.deg en masse kryptiske 
kommandoer for å kunne bruke maski
nen. Commodore kaller dette systemet 
for Intuition. Du kan faktisk bruke din 
»intuisjon« ,  prøve og feile og på den 
måten finne fram til hvordan det hele 
fungerer. 

Andre maskiner, som Atari ST og 
Macintosh og nå også en del PCer m,ed 
nyutviklet programvare, bruker liknende 
system. C 64 brukere som har benyttet 
GEOS vil også kjenne seg igjen, 

COMMAND �INE 

Amiga har også en annen, litt van
skeligere tilnærmingsmåte. Et program 
som kalles CLI (Command Line Interp
reter - kommando-linje-oversetter) føl
ger også med maskinen: 

I CLI må du bruke kommandoer, Skal 
du se på diskett-innholdet må du skrive 
DIR, skal du kopiere fra en diskett til en 
annen må du skrive COPY osv. Du kan 
gjøre alt det Workbench kan i CLI, men i 
tillegg mye mer. CLI er avansert og det 
finnes egne program (CLImate og Disk
mate feks.) som gjør CLI mer tilgjengelig 
gjennom bruk av vinduer og menyer. 

Operativsystemet - Amiga DOS -
som styrer datorens alle funksjoner kan 
kjøre flere program samtidig. Med 
51 2KB (standarden i Amiga 500) kan du 
feks. bruke et tekstbehandlingsprogram 
samtidig som du formaterer en diskett 
og har en klokke på skjermen. Med 1 MB 

(megabyte) i hukommelsen blir det mer 
brukbart. Da kan du kjøre flere store 
program samtdig (feks. databaseprog
ram, tekstbehandling og grafikkprog
ram) og overføre data mellom de ulike 
programmene, Det kan være praktisk. 
Selvsagt blir hastigheten noe redusert 
og av og til kan det gå riktig treigt. 

51 2 KB RAM-HUKOMMELSE 

Amiga 500 leveres med 51 2 KB 
RAM-hukommelse, men noe av dette 
forsvinner til system programmene ved 
oppstart. Amiga 500 er en grafisk ma
skin, grafikken er flott, men den har en 
ulempe: den sluker hukommelse. De 
fleste program bruker forseggjort grafikk 
og det betyr at selve programmet bruker 
en god del bytes. Det betyr igjen at det 
ikke alltid blir så mye igjen til dine bilder 
og tekster. Du stanger lett i taket. 

Leser du inn Deluxe Paint 1 1 - et av de 
beste tegneprogrammene til Amiga -
får du ikke utført alle funksjonene m�d 
"bare" 51 2KB i maskinen, De avanser
te »desktop-publishing«-programmene 
krever også minst 1 MB. Heldigvis fins 
det hjelp, selv om den koster deg 1 680 
kroner: A501 hukommelsesutvidelse. 
Den gir deg nye 51 2KB. I fremtiden vil 
det helt sikkert komme større hukom
melsesmoduler, men vær oppmerksom 
på at hvis du benytter andre enn Com
modores egne utvidelser gjelder ikke 
garantien! 

Grensen for ekstra hukommelse er 
8MB (eksternt). For bilder og lyd kan 
kun de første 51 2KB benyttes pga. at 
spesialkretsene kun kan adressere opp 
til 524.288 bytes. 

For at jeg ikke skal skremme deg helt 
så skal jeg fortelle at et bilde med høye
ste oppløsning og 1 6  farger, »bare« opp
tar 1 28 KB, så det er mye som går med 
51 2KB også! Det er eksempelvis ingen 
som helst problemer med de fleste spil l .  

� K JØNNSSKIFTE 

Når vi først er inne på problemer eller 
begrensninger er det viktig å si at selv 
om Amiga 1 000, 500 og 2000 er pro
gram-kompatible, så er det noen for
skjeller på selve maskinene. Commodo
re har bla. forandret noen av kontakte
ne. Centronics- og serieportene har byt
tet kjønn! De følger PC-standard. I 
virkeligheten er det Amiga 1 000 som er 
sær, så ikke prøv å koble utstyr fra en . 
Amiga 1 000 til en Amiga 500 (og om
vendt) uten videre. Når du kjøper ekstra
utstyr som feks. digitizer (til å digitalisere 
bilder med) eller en soundsampler, må 
du passe på at det er Amiga 500 versjo
nen. Når du kobler opp maskinen til en 
Amiga monitor med scartpluggen må du 
også være helt sikker på at strømmen er 
slått av! Det er mange som har forårsa
ket store skader på sin nye Amiga gjen
nom å plugge inn med strøm på dator 
og TV. 

' 

Ikke alt ekstrautstyr som passer til 
2000 passer til 500. Amiga 500 har feks. 
ikke noen harddisk. 

AMIGA BASIC 

Med Amiga 500 følger AmigaBasic 
1 .2. Det er en meget avansert basic 
med over 250 kommandoer for å kunne 
benytte Amigaens grafikk og lyd. Det 
eneste triste er at vindushåndteringen 
går meget langsomt. 

Det fins mange språk å kjøpe til Ami
ga. Du kan få Pascal, Lattice C, Macro 
Assembler, Lisp, Fortran 77, Modula-2 
mfl. I stort sett all programmerings-litte
ratur finnes det eksempler for Lattice C, 
så det kan være et bra valg for den som 
har vokst fra Amigabasic og vil gå 
videre. 

Med Amiga 500 følger flere manua
ler. Introduction til Amiga 500 har fått 
titelen L'Amiga på norsk! Oversatt av en 
datamaskin må vite, og da er det vel 
ikke så lett å holde det lille norske språ
kområdet adskilt fra fransk?! I tilleg får 
du Amiga Basic Manual og diverse dis
ketter. Du burde få Workbench 1 .3 med 
de nye raskere printerdriverne og en 
Extras-diskett som inneholder Amiga
basic. 

Det er nesten utrolig at Commodore 
har fått til så bra ting til en så lav pris. 
Det er en virkelig avansert maskin du 
gjør deg kjent med når du setter deg 
foran en Amiga. Systemet har fortsatt 
en del svakheter, du kan få stifte bek
jentskap med en viss guru som viser 
seg når et program klikker, men han vi
ser seg sjeldnere og sjeldnere . . .  

RF-MODULATOR 

Med Amiga 500 har Commodore sik
tet seg inn på hjemmemarkedet. De har 
vært klar over at de fleste familier ikke 
kan legge ut over 4000 kroner for en 
fargemonitor (omtrent som for en fami
lie-TV) for å få et perfekt bilde fra dato
ren. Derfor har de laget en RF-modula
tor. som gjør om datorbildet til et fjern
synsbilde. C 64 og C 1 28 har innebyg
get en slik modulator. Til Amigaen må 
du kjøpe en i løs vekt, og da koster den 
360 kroner (veil. pris). 

Du dytter den lille plastesken med 
Amiga-farge inn i den vanlige monitor
kontakten, og får et fjernsynsbilde av re
lativt god kvalitet på et vanlig TV-appa
rat. Alle tegn - særlig i 80-tegns modus 
- blir ikke like bra. En person med al
minnelig syn burde ikke ha noen som 
helst problemer med å lese teksten. 
Dessverre blir de ellers så klare og pene 
fargene blasse og taper i styrke. De blir 
mer grumsete og sklir litt over i 
hverandre. 

Amiga får ikke noen lyd ut gjennom 
monitorkabelen, men på modulatoren 
har du en »audio in«-kontakt slik at du 
kan få lyden gjennom fjernsynet likevel. 
Hvis du vil ha god lyd anbefales du å 
kople qatoren til et stereo-anlegg. Ved 
siden av RF-out og audio-in, har modu
latoren også en »composite out«-ut
gang. Den gjør livet enklere for alle som 
vil koble datoren sammen med en Com
modore 1 802 feks.(monitoren til 1 28) . 

EKSPANSJONS
HUKOMMELSE 

Amiga 1 000 ble opprinnelig levert 
med 256KB internhukommelse. Det var 
mye hvis du sammenlikner med C64 og 
1 28, men i Ami,ga-sammenheng var det 
ikke nok til å gjøre noe som hesit! Du 
kunne programmere litt i basic, og tegne 
litt med GraphiCraft - det var alt. De 
fleste Amiga 1 000-eiere utvidet raskt til 
51 2 KB, og det rakk til det meste. 

Nå har utviklingen av programvaren 
gått så langt at de fleste seriøse pro
gram krever minst 1 MB. Derfor har 
Commodore laget en hukommelsesmo
dul på 51 2 KB til Amiga 500, slik at ma-

skinen alt i alt får ca. 1 MB. Den lille 
modulen, som også inneholder en klok
ke med batteri-backup, plugges inn på 
undersiden av maskinen. Modulen sier 
selv fra til Amigaen at den er der - du 
trenger ikke å varsle det med et eget 
program. Klokka holder på tiden selv 
om du slår av maskinen. 

Ekstrahukommelsen er av FAST 
RAM-type, slik at hovedprosessoren 
kan komme til alt som ligger der. Dette 
gjør at programmene blir raskere i ma
skinen. For de med litt mer kjennskap til 
Amiga, kan det kanskje være av interes
se å vite at hukommelsen plasserer seg 
selv på adressen COOOOO, dvs. ovenfor 
de 8 MB som er reserverte for ekstern 
hukommelsesutvidelse. 

Ekstrahukommelsen koster 1 680 
kroner, men den er verd prisen hvis du 
skal bruke Amiga 500 ti l  mer enn spil l .  
Commodore selv har gitt seg innn på litt 
"farlig« markedsføring gjennom sin re
klame-video og Amiga 500-brosjyrene. 
Her ser det nesten ut som Amiga 500 
kan utføre ethvert desktop-publishing og 
animasjonsoppdrag. Det er ikke sant! 
Det strander på hukommelsen. 

Klokka i hukommelses-utvidelsen 
kan også være brukbar - du får lagret 
tekstfiler sammen med dato og klokkes
lett, slik at du lett kan se hva som er den 
siste utgaven. 

AMIGA 500 FAKTA 

Prosessor: Hovedprosessor Motoro
la 68000 med klokkefrekvens 7. 1 6  MHz. 
Hjelpeprosessorer: Agnus, Paula og 
Denice. Disse håndterer grafikk, lyd og 
inn/ut-operasjoner. 

Internhukommelse RAM: 51 2 KB in
ternt, kan bygges ut til 1 MB og eksternt 
til 8 MB. 

Diskett-stasjorr.-1 st. 3.5 tommers di
skettstasjon med 880 KB innebygget i 
CPU. Tre ekstra stasjoner kan kobles tit. 

Tastatur: Innebygget i CPU. 94 tal
ster. 1 0  funksjonstaster som kan pro
grammeres, eget numerisk tastatur og 
separate piltaster. 

Tilkoblinger: Centronics- og RS232-
kontakter (PC-standard), to joy-stikk
kontakter (en benyttes av musa), en 
kontakt til diskettstasjonen, en RGI!t
monitor-kontakt, en monokrom-monitot;; 
kontakt og to phono-kontakter for Iyl:!. 
En 86-pinners kontakt for ekstern hu
kommelse finnes også. 
Operativsystem: Kickstart 1 .2 i 256 KB 
ROM. 

Medfølgende programvare: Work
bench 1 .2 (eller 1 .3) , AmigaBasic 1 .2. ,  
fire tekst-editorer, et par »verktøys-pro
gram« og demo-program. I tillegg får du 
»Den aller første« - en opplæringsdi
skett som gir en enkel og grei innføring i 
hvordan du kan klikke deg fram på en 
Amiga. 

Leverandør: Commodore Computers 
Norge AlS. Postb. 1 09 Økern, 0509 
Oslo 5. 
Tlf: 02 - 64 81 90. 

Priser: 

Amiga 500 CPU: Kr 6960.-
Amiga 1 084 RGB-monitor: Kr 4080.
Amiga A501 hukommelsesutvidelse: Kr 
1 680.-
Amiga 1 01 0  ekstra diskettstasjon: Kr 
2640.-
Norsk Dator: ATLE RØIJEN 
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ER OM DI OG 
Mange innsendere (se 
forøvrig brevsiden) har 
spørsmål om Midi og 
Amiga. Dette er tydelig
vis et område mange in
teresserer seg for, og 
derfor lar vi Beranek gra
ve seg lengre ned i mate
rien. Følg med, følg med! 

I første nummer av Norsk Datormaga
zin gjorde jeg et raskt overblikk av 
hva som finnes av MIDI-programvare 

for Amiga. En liten feil hadde sneket seg 
inn; Jeg henviste til en Public Domain 
(PD) disk fra Fred Fish som inneholder 
endel nyttig MI DI verktøy. Problemet var 
bare at nummeret på disken var falt ut. 
Disken jeg siktet til heter AmigaLibDisk, 
og jeg kommer tilbake til hvilket av dem 
det dreier seg om. 

I denne utgaven av NDM vil jeg forsø
ke å kaste et klarhetens lys over MIDI 
som sådan. 

FELLES INTERFACE 

Hva er det egentlig og hva kan du 
utrette med det? MIDI er en forkortelse 
for det engelske begrepet MUSICAL IN
STRUMENT DIGITAL INTERFACE. 
Det har tydeligvis noe med digitale mu
sikkinstrumenter å gjøre. For endel år 
tilbake var det ingenting i synth-verde
nen som het M/D/. 

Dersom du f. eks. hadde en KORG 
synthesizer og ville ha den til å kommu
nisere med en Roland synthesizer, så 
ville de ikke snakke med hverandre. De 
brukte forskjellige formater på hvordan 
toner skulle frembringes fra et klaviatur. 
Men på begynnelsen av 80-tallet ble det 
tatt viktige initiativ i retning av det vi idag 
kjenner som MID! . Kort fortalt kan MIDI 
sammenfattes som et felles språk for 
digitale musikk-instrumenter. Det spiller 
altså ikke noen rolle hva slags synthesi
zer eller trommemaskin du kjøper deg 
så lenge den har MID! .  Derfor har også 
MIDI blitt en standard å regne med. 

HVA SKJER? 

MIDI er rett og slett en mengde data 
som blir overført fra en MI DI-enhet til en 
annen. Man er blitt enige om hvilke by
tes som skal ha hvilke funksjoner og 
hvilke verdier som er tillatt . . 

Tonene på keyboardet er tildelt hvert 
sittiTlotenummer. Så når du trykker ned 
e tangent på en MIDI-synth blir det 
sendt ut en datastrøm som forteller at . 
note nummer det og det er skrudd på. 
Når du slipper tangenten blir det sendt 
ut en datastrøm som forteller at den 
samme tonen er skrudd av: 

I dag har de aller fleste synther ans
lagsfø/somhet, dvs. at styrken på ansi a
get( ditt avgjør klangen på tonen. Ans
lags-følsomhet sendes naturligvis også 
over MIDI,  som en del av MIDI-infor
masjonen. Hvis du bruker hjul eller joy- . 
stick for å lage vibrato 0.1., eller har en 
synthesizer med After Touch (dvs . . at to
nen kan manipuleres mens tangenten 
er trykket ned ved ytterligere trykk) er alt 
dette data som overføres over MID!.  I 
tillegg finnes en masse funksjoner som 

A 

kan sendes over MID! .  Damper pedal 
(som ligge-pedalen på et piano) på og 
av, skifte av program, endring av volum 
osv. 

Hvis du bruker flere synther over det 
samme MIDI-systemet vil det vel bli 
bare rot? Neida, MIDI er viselig utstyrt 
med 1 6  forskjellige kanaler. Det betyr at 
de informasjonene som ligger på MIDI 
kanal 1 vil ignoreres av alle synther som 
ikke tar imot på denne kanalen. På den
ne måten kan dataene separeres. Med 
det forholdsvis innviklede MIDI-syste
met kan altså alt du spiller på en synth 
tas imot av en annen. 

AMIGA SEQUENCER 

Hva om vi lar Amigaen ta imot all den
ne informasjonen, og lagre den i min
net? Det blir hva vi kaller en MIDI-sequ
encer. Alt du spiller av riktig og galt blir 
tatt opp av Amigaen som om den var en 
båndopptager. Alle disse dataene kan 
du siden manipulere på mange forskjel
lige måter, avhengig av hva slags MIDI
program du har. 

Hvis du har sett en MIDI-sequencer 
på Amigaen, som f. eks. SoundScape 
Pro M/D/ Studio eller Dr. Ts KCS, har 
du kanskje kommet over et vindu med 
en masse tall og koder. Dette kalles ofte 
for et EVE NT LIST vindu og inneholder 
altså alle de data som er lagt inn i sequ-

enceren fra MID! .  Disse kån du endre, 
kopiere, klippe, lime, kort sagt redigere 
nær sagt som du vil. 
Vitsen med å legge dataene inn på Ami
gaen er at du ser alt på skjermen, noe 
som gjør det lettere å arbeide, samt at 
minnekapasiteten oftest er langt større 
enn på 'vanlige' sequencere. Hvis du 
har en MIDI-sequencer til Amigaen din 
og en MIDI-synth, kan kanskje en over
sikt over hvilke toner som hører til hvor 
være til hjelp. Det rår selvfølgelig ikke 
full enighet om hva som hører til hvor 
blant synth-fabrikantene, men de mest 
vanlige merkene (Korg, Roland) er i 
hvert fall enige om følgende: 

På et 61 tangenters keyboard er ne
derste C-tangent definert som C2 med 
notenummer 36. Øverste tangent er de
finert som C7 med notenummer 96. De 
mellomliggende tonene er altså tildelt 
hvert sitt nummer, for hver halvtone 
økes notenummeret med 1 .  Tromme
maskiner med MIDI kan også vanligvis 
bestemme notenummer for hver trom-
me. . 

Jeg skal her gi et eksempel for et van
lig trommeoppsett og de respektive 
notenummere. 
TROMMER NOTENUMMER NOTE 
Basstromme35, 36B1 , C2 
Skarptromme38, 4002, E2 
Rimshot (kantslag)37C#2 
Clap (klapp)39D#2 

Gulv Tam41 , 43F2, G2 
Lav Tam4S, 47A2, 82 
Mellom Tam48, 50C3, D3 
Høy Tam52, 53E3, F3 
Åpen HiHat46A#2 
Lukket HiHat42, 44F#2, G#2 
Crash Cymbal49C#3 
Ride Cymbal51 0#3 
Tamburin/Cymbal 354 F#3 
Kubjelle56 G#3 
CabasaiShaker58A#3 

Når det gjelder Event List vinduer i 
sequencer programmer, trenger disse 
som sagt ikke bare inneholde notenum
mere, Hvis du sender programendring, 
pedal, eller andre MIDI data, vil de bli 
lagret etter følgende definisjoner: 
KONTROLL TYPE NUMMER OMRÅ
DE (Verdi) 
Modulasjonshjul 1 0- 1 27 
Puste Kontroller 20- 1 27 
DX-7 After Touch (gammel) 30-1 27 
Fot Kontroller 40-1 27 
Portamento Tid 50-1 27 
Data Slider 60-1 27 
Hoved Volum 70-1 27 
Balanse 80-1 27 
Panorering 1 00-1 27 
Expression 1 1 0-1 27 
Generell # 1 1 60-1 27 
Generell #2 1 70-1 27 
Generell #3 1 80-1 27 
Generell #4 1 90-1 27 
LSB for # 0-31 32-630-1 27 

Damper (ligge-pedal) 640 eller 1 27 
Portamento Pål Av 650 eller 1 27 
Sustenuto Pedal 660 eller 1 27 
Soft Pedal 670 eller 1 27 
Hold 2 690 eller 1 27 
Generell #5 800 eller 1 27 
Generell #6 810 eller 1 27 
Generell #7 820 eller 1 27 
Generell #8 830 eller 1 27 
Tremolo Depth 920-1 27 
Chorus Depth 930-1 27 
Celeste Depth 940-1 27 
Phase Depth 950-1 27 
Data Øke 96 O eller 1 27 
Data Minske 970 eller 1 27 
Ikke reg. parameter MSB 980-1 27 
Ikke reg. parameter LSB 990-1 27 
Reg. parameter MSB1 000-1 27 
Reg. parameter LSB1 010- 1 27 
Local Av/På 1 220 eller 1 27 
Alle noter Av 1 230 
Omni Av 1 240 
Omni På 1 250 
Mono På (O=Omni Av) 1 260- 1 6  
Poly På 1 270 

OPPDATERINGER AV MIDI 

o 

MIDI er et system i utvikling. Ettersom 
det utvikles stadig nye funksjoner på 
synthesizere er det også nødvendig at 
MIDI kan følge opp disse. Derfor finnes 
det endel ubrukte bits & bytes som er 
reservert for eventuelle nye funksjoner. 
Dette muligjør også oppdateringer av 
eldre MIDI-programvare slik at du alltid 
skal kunne holde tritt med utviklingen. 

Slik vi kjenner MI DI i dag er det et 
serieIIt system. En MIDI-overgang tils
luttes derfor Amigaens serie-port (RS-
232). I svært store M/DI oppsett kan det 
altså til tross for en høy Baud Rate 
(31 500 bits overført i sekundet) bli uøn
skete forsinkelser. Man har snakket om 
parallelle MIDI-systemer, og en mulig
het i så måte er å anskaffe en MID/
overgang med fler enn en MIDI OUT. 
Det at du selv kan velge MIDI-overgang 
er forresten en ganske stor styrke hos 
Amigaen. 

TYNN ATARI-VER JSON 

På Atari ST-datoren er det innebyg
get en MIDI-overgang, og den er blitt 
brukt flittig i markedsføringen av dato
ren. Problemet er bare det, at enkelte 
programvareprodusenter helst vil lage 
egne MIDI-overganger som inneholder 
spesielle funksjoner, som 1. eks. 
SMPTE (profesjonell video synkronise
ring - også kalt tidskode). Dette er mulig 
på Amigaen siden den ikke er låst av en 
ferdig MIDI-overgang. 
Noen programrnører har til og med gått 
så langt at de kaller Atari MIDI-porten for 
fullstendig talentløs, den kan jo 
ingenting! . 

Det ble kanskje mye tørr-preik for 
noen denne gangen, men jeg håper at 
du som er nysgjerrig på hva MI DI er, og 
hvordan det virker har fått et lite innblikk 
i ·systemet. I . senere utgaver av NOM vil 
jeg se nærmere på Dr. Ts Keyboard 
Controlled Sequencer, og andre effekti- . 
ve og gode musikk/komponerings-verk
tøy til Amigaen. 

Følg med, kanskje du kan plukke opp 
noen nyttige tips ·om hvordan du kan 
bruke Amigaen og MI O! .  

NORSK DATOR: beranek 

'Dette 'er Norges beste tilbud 'på Commodore 64 : 

Commodore 

COMMODORE 64 
. 

+ kassettspiller 
+ 6 nytteprogram (database, tekst-behandling, regneark etc) 
+ 23 topp-spill 
+ 2 joystick 

T-DATA A/ S 
Alt dette. 
for kun 

hos Tanum Karl Johan, 2. etg. 
Tlf. 02/42 93 10 

VI SENDER OVER HELE LANDET Norges største utvalg i software 
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Norsk Datormagazin er nyhetsavis 
eiere. Hver tredje uke får du rykende 
intervjuer, vurdering av maskinvare, leSE�rbrifr.1mC)nsc�r 

, deg se:>m har Commodore 64, 1 28 eller 
Hvert nummer inneholder minst 64 sidE���:omfTK)jOO"�-stc)ff 

heilnorsk materiale. Har du råd til å gå 
Få med deg hvert eneste nummerl 

direkte til din egen postkasse, og du får den 

Datormarkådet er en 
Jungel hvor lovløshe
ten hersker. Det er få 
Importører på marke
det, og mye parallell
import. Det betyr at få 
er eneforhandlere for 
produktene. Dette gjel
der særlig de produkte
ne som Kreativ Teknikk 
hadde. 

BJ EtECTRONICS 

BJ-Electronlcs i Drøbak kjøpte boet 
etter Kreativ. Det betyr at BJ sitter 
med Superbase-serien, Kind WOrds, 
Audfomaster osv. BJ regner med å 
oppgradere Kind 'AIords kjøpt hos 
Kreativ Teknikk. Derimot har de ingen 
avtale med Predsion om oppgrade
ring av SUperbase, Det er jo rrU kjede
lig Iqr alle se:>m har kjøpt disse ypperli
ge database-progrårllmene. Fra før av 
tlar aJ EJectronic Arts-produktene 
(Døluxe-serien feks), Aegis .. produkte
ne og produktene fra New-Tee (Digi
VIfNI og Digi-Paint). I tillegg har BJ en 
del programmer til 64/128: VlZawrite, 
VfZawrite Classic og Filmagikeren. 8J 
kan ellers skilte med et virksomt lege
middel mot virus-angrep: VIP fra Dos
oovery (de som lager gode gamle Ma· 
rauder Il). AndÆ nyheter: Fantavision. 
et urtolig artig og enkelt animasjon
$program som gjør det mulig å kombi
nere grafikk og lyd. Ypperlig tif video 
faks. For den mer avanserte brukeren 
(med store røde i pungen) kommer Vi
deoffeds 3 D. en profesjonell tekst og 
effektgenerator. BJ-Etectronics selger 
ikke til private, kun til forretninger, Skal 
du kjøpe må du ta kontakt med din 
forhandler og få ham til å bestille. 8J 
har etter hvert blitt den største impor· 
tøren av programvare til COmmodore 
64/128 og Amiga. 

JAMA·DATA 

11M' produkter kjøpt hos Kreativ Teknikk - det mener de er BJs ansvar, 
men de vil oppgradere produkter kjøpt 
hos JAMA DATA. 

JAMA-DATA kommer med en �. 
ke nye produkter: . 

Super Plan - regnear:k fra 
Precision. 

Introcad - konstruksjonsprogram 
som gir en helt nydelig utskrift på dertil 
egnede skriveÆ. Her er det ikke snakk 
om »taggete linjerClC - tro meg! 

Super Pic - framegrabber med 
genlock (interessantQ. Ta bilder fra vi
deoen - pult inn i datoren, tegn, for
størr, forminsk, stÆkk og bøy og putt 
det ti1bake på videoen. 

�ipper - enkelt animasjoo· 
sprogram (tegnefilm) 

City-Desk 2.0 - et enkelt desktop
publishing-program. 

Pro Video + .  Tekst og effekt-gene· rator til skjerm og video. Synes du det 
er lite fart på hjemme-videoen filmene 
av familen på Geilo har du her mulig
het til å friske opp med all �rdens 
wipes (har noen et godt (lOfSk ord??) 
- måter å tO,lle ut og inn bildet, i tUIegg 
til ulike s�rifttyper 0fN. . . ' , � programlista står Også Maxiplan 
600 (et ypperlig og enkelt rf3gneark), 
Climate (gjør CLI enk� å bruke for 
tie fleste; kopier, vise bilder osv.), 
Math Amation (avansert grafikk og 
matemab'kk for alt fra skoleelever til 
forretningSfolk) Pixmate og Butcher til 
å fikse på grafikk med (forand� opp-

dAMA·DATA har utvidet sitt pttr 
duktspekter ganske betraktlig den si
ste tiden, Mens BJ Electronics er usik
ker på om de skal følge opp produkte-
ne fq1 Pr'ecislOn, viJ dAMA iallfall gjøre Ll ____ 2:;�==;i det Det betyr jkke �t dAMA oppgrade- • 

lø8nIng, fatger, osv. osv.)1 tillegg har 
JAMA-DATA en rekke programmeringsspråk som Lattice C, Lattice C 
Proff, PasoaI osv, Er du i beit for hard
ware kan det hende at dAMA-DATA 
har løsningen også her. De skaffer 
harddisk til både 500 og 2000 i størrel
ser fra 20MB til 250MB (noe å gå inn i 
år 2000 med . • . •  ). DiSkettstasjoner 
skaffer de også. Digi VifNI og et .. ri
melig"l svarVhvitt videokamera til ca. 
3500 kr. kan du også få her. JAMA 
selger også pr. postordre - katalog 
kommer snart. 

NANO DATA 

NANO-DATA sitter med agenturet 
fra Gold Dis� dVs. Pag�Uer (et yp
pel1ig. enkelt og effektivt) deskTop
Publishing-program. Dø har også den 
mer avanserte Pagesetter se:>rtl funge
rer best j forhold til laserskrivere. Det 
er et meget avansert program med 
muligheter til fargeseparasjon for tryk-

... foreI8pig pl gjerdet med hensyn 
bl nye agenturer. 

SCANDOMAnc 

Scandomatic lever stort på salg av 
disketter - det er de som importerer 
de ume� diskettene i hvite (hem
melige) bokser. Diskettene blir produsert i Japan på Øsens fra SONY. Fra 
nyttår bli Scandomatic totsIIeverandør 
av disketter, dvs. de tar inn og, distribu
erer alle kjente merker som BASF, 
Maxell. TOK 0fN. Dermed har de alt 
fra de umerkede billig-diskettene til 
Dysan - verdens edlste og dyreste di
skØttør. Ved siden av diSketter mar
kedsfører også Soandomatio produk
ter fra efectronlc Arts og Aegis ved 
siden av GeOS til COmmodore 
64/128, Soandomatic selger ikke di
rekte til private. 

DATATRONIC 

king. Ved utskrift, på m.strisesk..r.e Dat�tronic har stort sett sluttet med 
blir resultatet likevel dårligere enD å i!'Tlportere proQfSlOVare selv, {sledet med lill�ror R�r. Fra GOLD I�rfører de en mengde programmer 
DISK kommer 09Så qomle' Setter; et tit 64112S og Amiga for direkte sa1ø til 
program til å jage tegneserier med. • . forbruker. Datatronic har bla. en rekke 
Det har vært 'reklamert for program- morsomme ting "tli C 64: utstyr til å 
met i månedsvis i amerikanske dator· styre roboter inkl. robofarm, se:>und-
blader, men først nå kommer det hit. sampler osv. Datatronic markedsfører 
Gold Disk kommer også med Protes- The' Final Cartridge III se:>m gir alle C 
sional oraw et avansert tegneverktøy 64-eiere vinduer, rullegardlnsmenyer, 
til Professional Page og Movie Setter fastload og kopieringsmuligheter! Da-
et ånimasjonsprogram. NANO DATA tattonic markedsfører også. Sound. 

sampler fra Datel tit f\miga til kr 99� 
inkf . software. H� du ikke fått Datatro· 
nic kataJogen bør du ta en teiefon. eller 
skrive et I<ort. 

MYE MORSOMT FOR DE: 
MED SANS (og penger .•• !) 
Som du ser av disse linjer skjer del 

en del på dator-fronten igjen etter en 
periode med stillSh,lnd. Det er bra, så 
�r det bare å spare �per:1ge('t smøre noen blingser og glede seg til mange 
morsomme timer foran datoren. 

»ALLE« IMPORTØRENE påstAr at 
de har .. a/tC(, men ofter har ingen 
egentlig noe. 8J har elcssmpeMs 
KindWotds bare ut liret. og The DiSk 
Company lurer pA hva pokker som fo. røyAr i Norge, P-Page finntJs i hvert 
tall hos Nano Dala, her dtunOnstrert 
av Ter Andre Wigmostad ... 




