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DET G R F MOVER 
MED COMMODORE· 
NORGE! 
A

utgi' Norsk Datormagazin er 
ofte mer komplisert enn

. 
det 

kan virke. Mange ting skal 
koordineres, blant annet bør 
vi ikke skrive det samme 

som svenskene. DM og NDM er ett 
blad, og det er samtidig to. Vi samar· 
beider, og konkurrerer, og resultatet er 
et magasin-prosjekt som er unikt i Nor
den. Grensen mellom to gode naboer 
som Norge og Sverige kan skape pus
sige situasjoner. 
En annen ting er kostnadene. Det er 
dyrt å produsere selv 16 sider med 
stoff. Derfor bruker vi rimelige løsnin
ger, slik at bladet ikke skal koste deg 
en liten formue. 
Dette igjen fører til at produksjonen tar 
tid. Fram til nå har det kunnet gå nes
ten to måneder fra stoff har forlatt oss 
til det har vært ute i butikkene. Dette 
høres utrolig ut med dagens teknologi, 
men slik har det altså vært. 
Jeg sier har vært. For nå har vi gjort . 
om på mye av dette, slik at produkj
sonstiden er nede på en brøkdel av 
dette, selv om satsen foregår i Norge, 
reproen i Danmark og trykkingen i SvEr 
rige. Og til slutt havner altså det hele i 
noen tusen utssalgssteder i Norge, 
sammen med den svenske delen ... 

Norsk Datormagazin har jobbet en 
,stund med å kartlegge de norske BBS 
og user groups/Commodore-klubbene. 
Dermed har vi allerede en god del av 
dem registrert. 

Men vi har ikke alle, og slett ikke full
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 v;1 gi alle 
litt tid på seg, og at vi her en relativt lang 
produksjonstid. 

Arsakene til at dette ikke har skjedd før 
er mange og kompliserte. Hovedsaken 
er i hvert fall at vi nå prøvekjører systEr 
mooe til City Grafisk i Oslo, data-settere 
på sin hals. Guttene som jobber der, 
drev med data-sats den gang settekas
sene ikke hang i stua hos folk. De ble 
brukt til bly-typer som typografene møy
sommelig dyttet sammen. Jeg vet det, 
for jeg jobbet sammen med dem ... 
I DET SISTE har vi skrevet en del om 
svenske butikker med Commodore
utstyr. Vi har skrevet at svenskene har 
solgt mye i Norge etter at det norsk! 
svenske Datormagazin kom hit. Mange 
norske Commodore-friker har latt seg 
friste av annonse-tilbudene til svenskEr 
ne, som har omsatt meget bra her på 
berget. 
Disse artiklene har ikke vært like popu
lære hos alle. Noen har sagt at vi øde
legger for norske forhandlere ved å 
skrive om det svenske tilbudet. Dermed 
ville vi også ødelegge for oss selv. 
Via svenske Datormagazin har norske 
CommodorErbrukere fått godt innblikk 
i forholdene på <<len andre siden ••. Fak
tum står å lese i de svenske annonse
ne, nemlig at de har hatt et bredere 
og bedre sortiment enn norske forhand
lere. 

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!· 

Fy l l 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 vil klippe i bladet, kan du 
jo rive ut kupongen - eller ta en kopi . . .  
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Vi kunne seMølgelig la være å skrive 
om dette problemet som Norsk Dator
magazin så grundig har avdekket. Og 
mange mente altså at vi burde tie om 
dette, og late som om Sverige og 
svenske butikker ikke eksisterte. Men 
en slik holdning ville ingen være tjent 
med. Vi mener at vi skylder våre lesere 
å presentere fakta - hvor ubehagelige 
de enn kan være for noen. Vi kan ikke 
skrive at norske forhandlere er best, når 
dette vitterlig ikke er tilfelle. Derimot så 
mener vi at alle parter er tjent med å 
få problemene belyst, slik at vil kan gjø
re noe med dem. For det kan vi. Det 
tjener ingenting til å stikke hodet i san
den. Vi tok heller sjansen på å stikke 
det fram en smule ... 
OG sA PLUTSELIG begynner det å 
hende saker og ting i Norge også! Va
rer som vi ikke har sett i Norge før, 

, dukker opp som en følge av blant an
net Norsk Datormagazin. Eksempler er 
«pi rat-d rivene •• til Amiga, som før ikke 
var å få tak i. Et søsterselskap av Spa
ceworld, Spaceworld Mail, satser nå 
også på nye fronter - med profesjo
nell postordre. 'Commodore har satt 
ned prisene på endel perifer -utstyr. Og 
fra Molde kommer et norsk brevkurs for 
Amiga, med maskinkode og mye an-

net. Vi er i ferd med å få et tilbud i 
Norge som alle CommodorErfolk fortje
ner, ikke minst alle de gode program
merings-talentene som finnes her. 
Det er denne utviklingen vi har etterlyst 
i NOM. Vi har savnet bedre tilbud til 
Commodore-brukeme, skrevet om det, 
og fått kjeft for det. Og resultatet finner 
du i butikkene i form av et bredere til
bud og lavere priser. Nå er Norge i si
get, og vi tar mer enn gjeme imot flere 
bevis på at vi nå er i ferd med å ta 
igjen svenskene. 
DETTE GJELDER ikke bare de som 
driver butikk med CommodorErvarer. 
Vi hører mer enn gjerne fra hackere 
med interessante prosjekter, og mottar 
med glede historier om artige hendel
ser, tips, og henvendelser fra folk med 
en frilansjournalist i magen. Det er best 
å skrive et brev ... 
Kort sagt, vi skriver mer enn gjerne om 
gode norske nyheter, og presenterer 
gjerne ny hard-' og mykvare. Vi har 
noen av Norges beste på området til å 
teste ut sakene, og skriver det vi mener 
om produktet. Er det bra skriver vi det, 
og er det dårlig skriver vi det. Poenget 
er at du som er CommodorErbruker 
skal kunne stole på oss. Vi skriver for 
din skyld! Terje Øygard 

rDette gjelder: . .  -. ,-. 
-
. . .. BBT. . .

-
. 
-
. .  

-
�ser group . . .  -. ,

-
. 
-
... Enkelt-personl 

Navn gruppe/BBS: ... , . 

Adresse: . . . . . . .  , . . .  . 

Kontaktperson: . . .. . . .  . 

Telefon: .. ' . ... . , .. , , . . . .. .. . .  , . . .  Antall medlemmer . .  . 

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

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

Andre opplysninger: . . . .. . . .... . , 

............ � 

ACTION REPLA Y MK V Professional 
Den beste backup-cartridgen pa markedet' 
- Unike kopierin�smuJj�beter 
- Turboload opphl2S .fanger raskere 
- Proff maskinkode-monilor 
- Sprite-kor/troll + rn.,ve rner 
For C-64/128: Kun 549;'� 

City 
COl1zputer Center 
Lybekkergt. 1, 0184 Oslo 1 

- like ved Oslo City. 

Ordre/Jf: 
02 170503 

• 
Totalleverandør 
AV DISKETTER .. 

2 ÆHANA 

. .. ' .............. , •...... , ................ . ..... ' .......................................................... . 

Dysan 

5 Euro dis c 
< . . ,:.>:.: ....•.. ...•.•. . . . . . . .. .. ' .. •. . .. ;. •.....•.•• .; .•. ' •.••..•.•..•.•..•..•. ; .••.••.....••....•••.•..•..•.•. ' •..•..••••••.. 

6 Fun 
. ......... ;......... .; ....................... .... ; ..... .......... , ........ : ........ ............................. ' ........... : .. 

7 MAXELL 

8 SKC 

9 ,TOK 

·10 UMERKEDE 

ALT FRA EN LEVERANDØR! 

·111 1MI'OItT-BIGIlOS . 
DD scandomadc as 
BOKS 37 - 1745 SKJEBERG 
Telefon . 09� 168489 
Telefax . 09-168094 
Telex . 77490 mecca 

SALG KUN TIL FORHANDLERE! 
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SPILL DATOR-LOTTO! 
Det koster bare frimerket 
å vinne i DATOR-LOTTO! 
Og alle som sender ,inn 
er med i trekningen om 
ti topp-spill fra Scando
matic, pluss at aUe som 
ikke vinner spill får en 
trøstepremie. Så alle yin-
ner! 

. 

H ar du noengang vun

. 

net i 
LOTTO?? .Ikke det. n�i. .. · 

Da skal du prøve lykken i 
Norsk D�torrnagazin's 
DATOR-LOTTO hvor alle 

vinner - sprøtt ikke sant? Det er faktisk 
mulig, hva du vinner står skrev�t i 
stjernetegnet, horoskopet ditt eller du 
kan lese av andre lykketegn. I alle fall 
- vi har 10 topp-spill som gis ut gratis 
til de som vinner. Det koster kun kr. 
2.90 i porto å være med. 
HVORDAN? 
Det eneste du behøver å gjøre er å 
krysse av fire tall fra 1 til 18, fylle alle 
feltene på kunpongen og sende den 
inn til oss. Som sagt vil 10 stykker få 
et spill i posten av oss, resten vil få 
en overraskelse forbundet med de -
tallene som krysses av. HUSK å krys-
se av hvilken dator du har C64/128 
eller Amiga)! 
DATOR-LOTTO kommer vi til å kjøre 
i noen nummer fremover, og navnene 
på de heldige vinnere av denne om
gangen blir offentligjort i nr. 5/89. Stå 
på hvis du vil ha sjansen til å vinne 
et spill! 
NB! . Putt kupongen fra bladet i en . 
konvolutt og merk den med »DATOR
LOTTO». Det er kun den som godtaes 
i DATOR-LOTTO'en (heller ikke her 
er kopiering tillatt!). Hvis du ikke vil •.... ,�"' •.. "'.,." .. . 
klippe i bladet, kan du jo bare rive ut 1IIlI .... ��� 
kupongen! 

ut hvem som prøver å ødelegge 
HVILKET SPILL? TOONTOWN og han må kjempe mot 
Har du sett filmen «WHO FRAMED både mennesker og toon's ( = car-
ROGER RABBIT" (hvem rammet inn ,toons = tegneseriefigurer) samtidig. Roger???)? Film kombinert med teg- Dommer DOOM er en kjent skikkelse nefilm-figurer - betegnet som et mes- i TOONTOWN .: han hater toon's og terverk fra Disney Productions's film- er meget streng mot disse. "THE DIP» selskap; Buena Vista. Den er nå pre- ka!les den kjemiske blandingen som mien i denne utgavens DATOR- han slipper dem i. Bruk GAGS (vitserl LOTTO!! I alle fall, her er helten' fra historier) eller hopp unna morderne til filmen som data-spill!! Historien utspil- dommer DOOM, nemlig Høyskattene! 
ler seg i Hollywood, 1947. Roger job- Vær forsiktig med hva du gjør - jo ber til daglig som TOON i Maroon morsommere du er jo større sjanse Ca[toon Studios. 

o • har du, Roger og TOONTOWN fra B�aket begynner nar .Roger . .Rabqlt .den totale destruksjon! blir anklaget for drap pa Marvm, THE: Sp!lIet har' masse fart og spenning �A� KIN� (Toro-kongen). ��n klater . kombinert med bra animasjon gode Im!T1Idl�rtld � flykte fra poll!let. Mer 'lyd effekter - sett i gang folkens og brak blir det I,og med at Marvln� t�sta- kryss av tallene. ' . 
mente er for�v�nnet� og de� blir kla� Men husk: Kun den' originale kupon-at «noen» har litt «dlrty-busmess» pa gen gjelder. Xerox er forbudt og vil 
ga�g. 

o • bli kastet i den styggeste søplekassen 
Spillet bas

.
erer seg pa filmen. o� er du kan tenke deg! . 

full av action. Roger prøver a finne Så send inn i dag - Roger venter! 

NAUN: ________________________________________________ _ 

ADRE55E: _______________________________ _ 

POSTNR. : __ P9STSTED: ________ _ 

TELEFON: ______ .....;.... ___ ALDER: __ _ 

Je� har: 

D C64/C 128 D AMIGA 

D· DI
'
SK D ATARI ST 

D .KASSETT 

Offln, .kupong6rl må fJær, oss I hffld, 
strltsf 14/1 

Jeg ønsker abonneMent: 

D 1/2 år å kr. 179,
Dill år å kr. 325,-

Foresattes underskrift 
hv i 5 du er under 16 år. 

I J.r 0I1il f '" IT) Ol rr Ol OI;(f C I 
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(Alle priser inkl. mva.) 

Aegis Animator 
Aegis Images 
Impact 
Draw Plus 2000 
Sonix 
Diga 
Audiomaster 
Videoscape 3D V2.0 
Videotitler 
Modeler 3D 
Lights, Camera, Action 
Arazoks T omb 
Ports of Call 
Seven Temples of Cortez 

Excellence! 
The Works! 
Analyze! 
Scribble! 
Organize! 
Flipside! 
Publisher Plus 
TV*Text 
TV*Show 
Write & File 
Softwood File IISG 
Express Paint V3.0 
Online! 
Zuma Fonts 

Sculpt 3D 
Animate 3D 

1 095.00 
440.00 
995.00 

2995.00 
840.00 
840.00 
640.00 

2250.00 
1 550.00 
1 095.00 

705.00 
440.00 
540.00 
540.00 

2850.00 
1 995.00 
1 465.00 
1 1 65.00 
1 1 65.00 

330.00 
995.00 
995.00 
995.00 
995.00 
995.00 
995.00 
645.00 
390.00 

1 795.00 
2695.00 

SculpVAnimate 4D 
Gallery 3D 
3D Cookbook 

Professional Page 
Professional Draw 
Comic Setter 
Movie Setter 
Page Setter 

Amigabok 
Quarterback 

. City Desk V2.0 DTP 
Pixmate 
IntroCad 
Page Flipper Plus F/X 
Superbase Personal 
Superbase Persona! 2 
Superbase Professional 
Perfect Sound A500/2000 
Pro-Sound Designer 
CliMate 
Diskmaster 
K-Seka Assembler V 1 .5 
Lattice AmigaDOS C V5.0 
Lattice AmigaDOS C Pro. 
MCC Pascal V2.0 
MCC Shell 
MeC Macro- Assembler 
Amiga Toolkit 
AC/Fortran Compiler 
AC/Basic Compiler 

7 1 90.00 
990.00 
440.00 

4790.00 
2390.00 
1 1 90.00 
1 1 90.00 
1 790.00 

1 990.00 
830.00 

2390.00 
695.00 
834.00 

1 669.00 
695.00 

1 250.00 
2990.00 
1 450.00 
1 350.00 

486.00 
556.00 
780.00 

2990.00 
4400.00 
1 251 .00 

695.00 
973.00 
556.00 

2879.00 
1 91 9.00 

Math-Amation 695.00 
MaxiPlan A500 1 390.00 
MaxiPlan Plus 2086.00 
Pro Video eGI (PAL) 2880.00 
Charon 5 278.00 
Amiga Frame Grabber 3600.00 
Genlock A500/2000 5400.00 
Professional Genlock 1 4400.00 
Baxall Mono kamera 31 84.00 
Hitachi 650 kamera 3984.00 
Drawing Tablet A2000 4856.00 
Drawing Tablet A500 4 1 60.00 
Cherry A3 Tablet 8800.00 
1 Mb intern RAM A500 6384.00 
2 Mb intern RAM A2000 6384.00 
Intern 3.5" diskettstation 1 250.00 
Ekstern 3.5" diskettstation 1 690.00 
Ekstern 30 Mb d.d. A500 Be om pris 
Ekstern 60 Mb d.d. A500 
Ekstern 250 Mb d.d. A500 
SCS I interface A500 4400.00 
20 Mb d.d. A 1 000 . Be om pris 
60 Mb d.d. A 1 000 
SCS I interface A 1 000 
Intern 20 Mb d.d. A2000 
Intern 60 Mb d.d. A2000 
ECE Midi interface A500 
ECE Midi interface A 1 000 
ECE Midi interface A2000 
Amiga for Beginners 
Amiga Tips and Tricks 
The AmigaDOS Manual 
Amiga System Handbook 
Amiga Hardware 
Amiga Machine Language 
Amiga Intuition 

3882.00 
8334.00 

1 91 84.00 
640.00 
640.00 
640.00 
27 1 .00 
271 .00 
367.00 
255.00 
379.00 
239.00 
379.00 

Chartpak 64 340.00 
Chartplot 64 480.00 
COBOL 64 480.00 
Cadpak 64 340.00 
PracticCalc Il 550.00 
Superbase 64 340.00 
Superscript 64 340.00 
Super Diskdoc 1 50.00 
Bobsterm Pro 64 340.00 
Petspeed 64 270.00 
Oxford Pascal 64 Disk 51 0.00 
Oxford Pascal 64 Kass 320.00 
Oxford Basic 64 480.00 
VizaWrite 64 Disk 51 9.00 
VizaWrite 64 Car 649.00 
VizaStar 64 XL-4 Disk 649.00 
VizaStar 64 XL-8 Disk 780.00 
Ekstern 5.25" diskettstasjon -2780.00 

Chartpak 1 28 
COBOL 1 28 
Cadpak 1 28 
Superbase 1 28 
Superscript 1 28 
VizaWrite CIassic Disk 
VizaStar 1 28 Disk 
IEEE interface C64/1 28 
1 28 Kb RAM utvidelse 
51 2 Kb RAM utvidelse 
Ekstern 5.25" diskettstasjon 

480.00 
480.00 
480.00 
420.00 
420.00 

1 040.00 
1340.00 
1 1 20.00 
1 390.00 
2080.00 
3740.00 

Ring oss på telefon ((())?) f8{()) @{()) !5� og få oppgitt din nærmesteJorh�(1dler I 
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I l' I 
Her presenterer vi for
skjellige små og store' 
nyheter fra fjern og nær. 
Send oss gjerne et tips! 

BATAVIA OG 
COMMODORE 
GODE· VENNER? Fra et noe Junkent forhold mel

lom Commodore og Batavia, 
ser det nå ut til at de to bedriftene 
har blitt ganske gode venner. Bata
via er Tysklends største Commodo
re-grossist, og produserer/distri-

T s 
Batavia startet i Skandinavia i 

fjor, og omsatte for 13,5 millioner i 
fjor, og regner med å selge for 30 
millioner i år. . .  

En god kontakt for de store butik
kene i bransjen, og kanskje også 
intrerssant for de noe mindre, Kom 
igjen, Commodore-varer i alle nors
ke hyller! Batavia har telefon (02) 
83 10 85. 

DATA SCRABBLE For lekelystne har Electronic' 
Arts produsert spillet Compu

ter Scrabble som er en dator ba
sert version av spillet Scrabble. In
neholder flere vansklighetsgrader 
og er for 1 til 4 personer. Amiga og 
C64. 

, buerer i tillegg en rekke perifer
'utstyr på «pirat»-siden (egenmer
ker) . til Commodore-maskiner. 
«Handelshus», heter det på fag-

. språket. 

SLUTT pA 
FLIMRINGeN. Til 
AMIGA 

Samarbeidet med Commodore The flickerFixer er et kort til pro
Norge har uWikl�t s.eg positivt i fesjonelle brukere av A2000 
1988, heter det i et- brev fra Bata- som har sett seg lei av.flimringen i 
via, som nå fungerer som en alter- 'interlaced modus. Med dette kortet 
nativ distributør. • vil skjermen stå like stille bestan-

Batavias konsept er artig og dig, og følgelig vil den være en der 
godt. I tillegg til at de distribuerer' mer behagelig å jobbe' med. Pris i 
Commodores produkter til forhal'ld- USA: $595. 00 Vil den komme til 
lere, har de et bredt spekter' av til- Norge? . .  
legs-produkter med «usedvanlig For mere informasjon, skriv til 
godt. avanse-potensiale,» som det Microway, PO Box 79 Kingston, 
heter. Mass. 02364, USA. 

& 
AMIGA - DU 
TRENGER INGEN 
ANNEN 

Som kjent kan Amiga emulere 
(kjøre programmer for) IBM 

PC, Commodore 64 og Macintosh. 
Riktignok går det ikke så fort, men 
det fungerer. I alle fall til en viss 
grad . . MEN flere emulatorerer på 
vei, o� den siste skal få Amigaen 
inn pa skolemarkedet i England. 
«BEEBULATOR» får Amiga til å tro 
at den er en BBC Micro. Ariadne 
har utviklet, etter forespørsel fra 
Commodore, et program til skole
bruk som kan kjøre de mest popu-

y T 
me pa det Europeiske markedet 
innen utgangen av året. Flere and
re produsenter driver utvikling på 
det samme området. 

RAM-PROBLEMER 
Det er for lite RAM å oppdrive 

på verdensmarkedet. Etter
spørselen er for stor i forhold til hva 
som produseres av god, rask ram. 
Ingen ram - ingen datore.r, eller i 
alle fall dyrere datorer. Flere produ
senter hever prisene.på sine dato
rer, men dette vil ikke skje med 
Commodores datorer. Commodore 
har kontrakter som sikrer dem rike
lig med �am. (he!digvis . .. . .  ) 

lære BBC-programmene. Hastig- TRENGER DIN 64 heten er vistnok brukbar; maskin- . 
. kode går litt sent, men den er også LEGEBEHANDLING? raskere på enkelte deler. Fin til sk.o- . • 

lebruk, sies det i England. Funge- . , Det meste kan du i .utgangs-
rer med multitasking. Pris: 49.95 punktet fikse selv:Så er tilfel-

. let hvis vi skal tro på all reklamen 

WORMS . om diverse DOCTOR programmer. 
Disse fås på kasset, diskett og car-

Worms (WRITE ONCE - READ' 
MANY), optiske disketter 

som kun kan skrives på en gang, 
har ikke lenger så lysende fremtid 
SOrD man tidligre har 'trodd, Philips 
& Du Pont Optical har nemlig utvik
let en optisk disk som kan slettes 
og dermed brukes' flere ganger. 
Man r�gner med at denne vil kom-

tiidge og sjekker alt fra joysticken, 
til �astigheten på kase�tspilleren og 
diskettstasjonen. Det Hnnes nesten 
ikke en ting som ikke lar seg repa
rere med disse hjelpemidler. DOC
TOR programmer kan fås hos flere 
datorforhandlere i Norge, MEN 
husk at garantien på datoren går 
rett vest den dagen du skrur ut fire 
skruer for å skifte en sikring . . .. .  

E SI 
RONALD REGAN 
MINNES MED SOl 

, Ronald er borte fra Det Hvite 
Hus, men hvem husker ikke 

hans STARWARS-prosjekt SDI? 
Nå kan du sitte hjemme i godstolen 
med C64/en og skyte ned russiske 
raketter med dine lasersatelitter. 
Spillet styres med to joysticks eller 
en joystick og tastatur. Et nytt acti
onspill fra Actiovision. 

«SPILLET SOM 
PASSER C64 
OG' PC» J a, hva tenker m�n da? Er det 

skrevet i basic, og da en så 
enkel basic at det passer for begge 
datorer? Nei, det er ikke tilfellet 

. med spillet FEUD fra Mastertronic. 
Det kommer nemlig på en såkalt 
multi-format disk, eller fler-format 
om du vil. For å. slippe å ha· pro
grammet liggende i 2 pakker i hylle
ne, har man formatert den ene si

'den . av disketten i -CBM format, 
mens den andre er i MS-dos for-

o mat. Men hva betyr det for 64 eier
ne? Spillet blir alt for dyrt når det 
lukter bare et snev av IBM. 
Ideen er bra, men spillet er ikke det 
helt store. Du må nok være super
arcade-adventure-fan for å få noe 
ut av det. 

Vi lette forgjeves blant våre lesere, men: 

EDB-JENTER FINNES , • 
For en tid siden kunne 
vi fortelle at direktør 
Reidar Elle i Commo
dore Norge ville ha jen
tene til Amiga - selv
følgelis en prisverdig 
innstilling, både i like
stillingens, miljøets og 
omsetningens navn. 
Men klarer han det? 
Fremdeles er damer og 
data som fisk og syk
kel, selv om sekretærer 
hamrer Word Perfect 
for sjefen ... 
Med visse unntak. Ett 
av dem heter Tove 
Myhre og jobber i Tele
verket. 

N orsk Datormagazin har et
terlyst damer - altså hun
kjønn som har et godt for
hold til Amiga eller C64. 
Det viste seg å bli vanske-

lig å finne. Så vi hadde etterhvert gitt 
opp'·tanken, da 'vi tilfeldigvis BB�/et 
oss fram til Tove Myhre (26). Plutselig 
logget hun seg inn, vi møttes, og søt 
musikk oppsto. 

Om vi kunne intervjue henne? Tja, 
jo ... Kom innom. 

Tove Myhre er avdelingsleder og 
driftsansvarlig på Televerkets interne 
datanett. Opprinnelig er hun fra Træ
na, og dro opprinnelig til Oslo på en 
<<snar-visitt». Men visitten ble etter 
hvert nokså permanent. 

SEN ST.�RT 
- Jeg ble bitt av data-basillen gans

ke sent, forteller hun. .. Det var først 
i 20-årsalderen 'at jeg kom borti faget 
da jeg tok et ekstra gymnas-år og gjor
de unna naturfaglinjen. Der tok jeg 
EDB i valgfag, og lærte Basic. . 

- Ett år senere fikk jeg en EDB
operatørjobb i en privat bedrift, og 
begynte å snappe opp mer lærdom 
mer uformelt. Etter å ha vært innom 
noen kurs og fått 2 års erfaring, fant 
jeg en interessant stillingsannonse fra 
Televerket. 

Stillingen hun bet på var altså som 
driftsansvarlig for intern-dataen. Over 

20 søkere meldte seg, og selvfølgelig BBS-AKTIV 
flest menn. Men hun er ikke sikker , Men egen maskin har hun ikke 
på om det var Statens likestillings- ennå: 
politikk med frasen «Kvinner oppfor- - Jeg ønsker meg en PC, sier hun, 
dres til å søke» eller andre faktorer uvitende om Reidar Elle og . hans 
som gjorde utslaget: Amigaer. Slik det er i dag, blir det ofte 

- Jeg er litt kjapp i kjeften, sier hun, at jeg sitter etter arbeidstid og jobber 
uten direkte å si at hun snakket til seg på Televerkets PC. Takket være mo-
jobben ... Uansett: Jobben går utmer- demet er det kort vei til artige pre-
ket, og en framtid innen data burde grammer og brødre i ånden. Søstre 
være sikret. er det dårligere med: 

Tove Myhre hadde altså en ulykke- - Hittil har jeg bare sett to hunkjønn 
lig data-ungdom. Ingen C64 på jente- på BBS/er, av hundrevis med navn. 
værelset, ingen Amiga, kun Basic Men her i Televerkets EDB-drifts-
som 20 åring og videre tun�e og «kje- gruppe er det faktisk relativt mange 
delige» ND-maskiner. Na svinger <<data-jenter» - rundt åtte-ti prosent av 
Televerket etter hvert mer mot PC- staben. 
løsninger, noe som kanskje gjør det Jo, ære være Staten for denne sat-
litt mer artig. singen. Men vi i Norsk Da�or kjenner 

dystrere fakta: Blant våre abonnenter 
finnes pr. i dag bare en kvinnelig 
abonnent, og det er markedssjef Sid
sel Thun på Commodore Norge. Selv 
i Sverige, hvor det selges over 30.000 
Datormagazin hver tredje uke, finnes 
det knapt et halvt dusin abonnenter 
med jentenavn, 

ccGUTTE-SPILG, 
Så hvorfor kommer ikke jentene til 

C64 og Amiga i ung alder? 
- Jeg er ikke sikker, men jeg har jo 

noen personlige tanker om det, svarer 
Tove. - En årsak er nok at jenter er 
litt redde for å dumme seg ut. Guttene 
begynner tidlig å spille action-spill og 
lignende, oq får et lite «overtak» slik. 

Spillene er Jo også for det meste laget 
av menn/gutter, for menn/gutter. 

- Dessuten tror jeg foreldrene ten
ker mest på spill til gutta. Det er ikke 
lett for en søster å bruke maskinen til lille- eller storebror. Men jeg tror at 
jenter har absolutt samme evner som 
guttene på data-siden - de har, og 
tar, bare ikke mulighetene. 

- Hvis unge jenter skal starte med 
data på hobby-stadiet, må de få opp
arbeidet en selvtillit. De bør få tilgang 
til sin egen maskin, og prøve og feile 
i fred. Da tror jeg mange jenter kan 
gjøre det bra . . .  

«RØFF JENTE»> 
Tove innrømmer at jenter muligens 

har andre interesser enn gutter. Der
for er det ikke alle typer spill fenger, 
og dette kan også virke negativt på 
data-interessen. Men selv kjører hun 
eksempelvis gjerne bil og motorsykkel 
på PC. 

- Jeg er av den typen som sparket 
fotball med gutta, og var litt røff og 
«rampete» som ung. Alle jenter er jo 
ikke slik, men det hindrer ikke at data
interessen kan bli like stor hos jenter 
som hos gutter! 

Jobben til Tove i dag' dreier seg 
vesentligst om bruker-støtte, kjøre 
back-up, og installere og oppdatere 
programmer.Men Commodores ma
skiner er et ukjent begrep for henne 
- det «artigste» hun kjenner i dag er 
PC med harddisk og EGA "skierm. 
Dermed kan hun ikke gå inn pa om 
hun her sansen for Amiga - men vi 
har invitert henne opp til redaksjonen 
for å prøve. Kanskje lager vi en liten 
artikkel på det også ... 

KOMMER JENTENE? 
Og utvikUngen går videre på det 

tunge, kommersielle området som 
Tove Myhre jobber i. Den vil hun 
være med på: . 

- Jeg har tenkt å gå videre og ta 
flere kurs, blant annet innen ADB. Og 
så lengter jeg altså etter min egen PC, 
til privat bruk. Men det koster jo ... 

Det er kanske i sterkeste laget å 
kalle Tove en pioner på sitt område. 
Men hun er et bevis på at de finnes, 
jentene som håcker proft på datorer . 
Hun er også en av de få som er aktiv 
på en del BBS/er - pr. idag kjenner 
vi bare til ei jente til. 

Hun finnes altså der og gjør det 
bra, tross en relativt sein data-start. 
Så hva kan fremtiden bringe av loven
de prospekter fra spinne-siden? Skal 
vi håpe på mye - i hvert fall for miljø
ets skyld? 

Norsk Dator: Terje Øygard 
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Bedre BBS-tilbud til C64/128 og Amiga: 

ER ER COMMODORE· 
BASENE! 
BBS er inne som aldri 
før. Stadig billigere 
modem (ikke ccgodkjen
te» . . .  ) gjør at fler og fler 
kan plugge seg til den 
store verden av artige 
databaser. Arne Haaje 
har sett mærmere pa 
det norske aBS-til
budet. 

. Endelig! Her er listen enhver eier 
av en Amiga eller 641128 har 
ventet på! Under vil du finne 
de BBS/ene i Norge som har 
et innhold med interesse for 

en Commodore-eier. Meningen er at 
denne listen skal være så komplett som 
mulig, så hvis du driver en BBS selv, 
eller aktivt bruker en base som har noe 
å tilby 641128/Amiga eiere, så er vi me
get takknemlige hvis du vil sende in
formasjon om den. 

Informasjon vi er ute etter er slikt som 
: hva har BBS'en av informasjon, kon
feranser, filer og annet for 64/128/ 
Amiga, fremtidsplaner, prosjekter og alt 
annet som enhver utsultet hacker og 
modem-freak trenger å vite! I listen un
der er det inkludert (i denne rekkefølge); 

. navn, max baud hastighet, åpningstid, 
telefonnummer, BBS program, hvilke 

. Cornfllodore- maskiner den supporterer, 
SysOp's navn og informasjon om basen. 
Det er kun tatt med hva basen har for 
Commodore- datorer. Baser som tar 
betalt av brukeren vil ikke bli inkludert 
her. 

AMIGA SBS 
2400 baud, 24tirner, (02) 49 32 10 
BBS-PC, Amiga SysOp Torkel Lod
berg. 
Amiga BBS ble offisielt startet den 13 
Mars 1988. Systemet består av en Ami
ga 2000 med 1.5 MB RAM, en 2090 
kontroller og to ST506 harddisker på 
henholdsvis 20 og 44 MB. Moctemet 
som benyttes er et UniMod 4161 MNP 
3. Basen benytter programmet BSS-PC 
v4.2 fra Micro Systems software. Syste
met vil bli bygget ut etter behov. Noe 
som står på planene er et 16 Mhz 68000 
kort m/matteprocessor og et kort med 
flere seriell-porter hvis det skulle dukke 
opp. Basen ,har ca. 4;3 mb. med softwa
re til download, hvorav ca. 18 mb. er IFF 
bilder. 

Meningen med BBS'en var først og 
fremst å skape et samlingssted for Ami
gabrukere, noe som manglet. Hensikten 
er ikke at Amiga BBS skal bli bare ocenda 
en base på BBS-Iisten,.! Prinsippet bak 
basen, var at basen både skulle kon
sentreres om og drives på en Amiga. 
Dette er noe- sysop har måttet tåle litt 
kritikk for fordi BBS-PC ikke er verdens 
beste BBS program, men han holder
stand og basen blir stadig bedre. Basen 
skal dekke all seriøs bruk av Amiga. Her 
kan Amigabrukere få hjelp med proble
mer, selge, kjøpe, bytte utstyr, delta i 
programmeringsprosjekter, komme i 
konta,kt med andre Amigabrukere, delta 
i diskusjoner, lese nyheter, informasjon, 
tips, finne nyttige programmer og filer til 
nedhenting, laste opp programmer som 
kan ha verdi for andre brukere, få 
spredd et program de selv har laget � 
fa kommentarer og reaksjoner, og fa 
online hjelp fra SysOp. . 

SysOp mener selv at dette forbedrer 
tilbudet og forenkler tilværelsen for de 
fleste Amigabrukerne, og det kan han 
nok rett i. Miljøet er meget bra, og det 
virker som SysOp går 100% inn for å 
gjøre dette til god og seriøs Amiga base. 
All honnør til ham for å ha lykkes med 
det! Foreningen Faglig Amiga Forum 
bruker også basen. Dette gir jo et godt 
utslag i og med at det tilfører basen et 
litt mer faglig og seriøst innhold. Det er 
mulig å melde seg på til møter som ar7 
rangeres, lese møtereferater og komme 
med forslag til møtetemaer. Har du selv 
satt igang noe som kan være til nytte for 
Amigabrukerne, for eksempel en BBS 
eller en brukerklubb, så er det bare å 

kontakte SysOp. Amiga BBS vil tilby deg 
gratis bulletinplass i en bulletin som skal 
føre til at leserene lett skal kunne kom
me i kontakt med de ulike klubber og 
BBS/er i Norge. 

SysOp er også interessert i å komme 
i kontakt med folk som bruker Amigaen 

.som arbeidsverktøy. Har du utviklet 
hardware eller software til Amiga - si fra. 
Noe av meningen rl)ed Amiga BBS er 
at de som utvikler saker for maskinen 
skal få spredd informasjon omkring sine 
produkter slik at folk vet at de eksisterer 
og vet hvor de kan få tak i produktene. 

Det er satt av en bulletin til software
og hardwar� prosjekter. Her kan du få 
plassert informasjon om hva nyutvinnin
gen vil gå ut pa og hvilke mulighet�r 
man vil ha med den. Etterlyser du folk 
til prosjekter (folk som kan pr�rammere 
eller betateste programmer) sa kan dette 
også plasseres i denne bulletinen. Vel, 
har du en Amiga og et modem, og du 
ennå ikke har vært inne på basen, så 
fy ska!," deg! Denne basen er et must 
for enhver seriøs Amiga-eier! 

ARENDAl_ PC SANK 
2400 baud, 24tirner (041) 23 875, 
MIC� Amiga .. SysOp Bjør!l Bilstad. 
Basen har directories for både Amiga 
og 641128. Amiga-filer er det ganske lite 
av, og hva de har til 64 er att for magert! 

DIGITAL GRAPHIC SBS 
2400 baud, 24tirner, (02) 61 23 79 
MBBS. SysOp ?? 

GOLDEN SBS 
2400 baud, 24tirner, (02) 23 49 83 
MBBS. Amiga SysOp's Finn Thirud 
og Per Hansen. 
Ganske bra utvalg av filer til Amiga. 
Amiga-konferansen er aktivJ og entusi-

. asmen er det ikke noe å si pa! En hygge
lig base, men konferansene kan av og 
til bli litt vel usaklige ... 

MEDIAFOTO BBS 
2400 baud, 24timer (02) 17 60 56 
MBBS. Amiga SysOp Bjørn Melbye. 
Dette er en base litt utenom det vanlige. 

. Basen drives av Bjørn Melbye i firmaet 
Mediafoto AlS. Det er et firma som dri-

ver med multi-visjons produksjon - noe 
som gjenspeiles på basen. Konferanse
ne har omhandler diverse temaer innen
for dette faget. For de med Amiga finnes 
det konferanser om Amiga/ens mulighe
ter innen profesjonell AV produksjon. 
Filutvalget for Amiga er også siktet på 
dette. 

Aktiviteten er god, og selv om dette 
er en base hovedsaklig myntet på de 
som jobber med , AV-produksjon, så er 
det hele holdt på et uformelt plan. Firma
et FAMO AlS, som spesialiserer seg på 
Amiga, har en egen konferanse her med 
support og tilbud. Sysop er en meget 
hyggelig kar, og selv om du ikke jobber 
med AV, så kan man så absolutt· ha gle
de av et besøk hvis' man lurer på hva' 
Amiga'n kan brukes til profesjonelt! 

NHI 
-9600 baud, 24tirner, (02) 23 98 78 
PCB Amiga SysOp 17 
Her finnes både konferanse og filer for 
Amiga. Utvalget av filer er bra, og aktivi
teten i konferansen er også ganske bra. 

OSLO HARD DISCO 
2400 baud, 24tirner, (02) 52 31 71 
MBBS 64/128/Amiga SysOp Ernst 
PoIeszynski. 
Dette e(ve\ O5lo/s største BBS, og selv
følgelig finnes det noe for en eier av en 
Amiga eller 64/128 å hente her. Filutva1-
get for Amiga er meget bra, og det blir 
stadig tilført nye filer! Har du· en 641128, 
så vil det nok lønne seg med et besøk 
her mht. til antall PD programmer 'for 
de maskinene. Det finnes også egne 
konferanser for både Amiga og 641128. 
Amiga-konferansen er meget aktiv, men 
desverre så er det litt lavere aktivitet i 
641128 konferansen. Så absolutt verd 
et besøk! 

RODELØKKA (M)BBS 
2400 baud, 24timer, (02) 38 09 49 
MBBS vie 20, Amiga. 

PROGRAMMERS CORNER 
2400 baud, 24timer, (02) 38 13 67 
SysOp Arvid Johansen. 
Driver du med programmering, så er et 
besøk på denne basen nærmest obliga-

torisk for deg! Her kan du diskutere pro
grammering i nesten hvilket som helst 
programerings-språk. Trenger du hjelp 
til å løse et problem, så er det bare å 
spørre! Svar får du sikkert. Basen har 
et velutrustet directo� for Amiga og en 
egen ,.nostalgi-avdellng,. for de som 
kjenner til VIC-2O. Miljøet på basen er 
meget godt, ,og det finnes alltid en som 
kan hjelpe deg med et problem. Er du 
en seriøs bruker av Amiga, så sjekk ut 
denne! 

THUNDERSAll CAVE 
2400 baud, 24tirner, (02) 32 52 19 
PCB 64/128/Amiga. 

,9600 baud, 24tirner: (02) 32 52 18. 
SysOp Jon Orten. 
Her er vel kanskje den basen som har 
det beste utvalget med filer til 64/128, . 
men det eksisterer faktisk ingen kon
feranse for de maskinene! Det gjør. det 
derimot for Amiga, men utvalget av filer 
til den er dårlig og meget gammelt. 

FIRDA SBS 
2400 baud, 24tirner, (057) 65 4 35 
MBBS Amiga SysOp ?? 
Basen har en sammenslått konferanse 
for AmigafAtari (Atari!?!). Det finnes også 
noen filer til Amiga, men dessverre ikke 
så mange. Aktiviteten er også ganske 
liten. 

A.S.C. SOFTWARE CAVE 
2400 baud, 24tirner (06) 97 58 21, 
PCB Amiga SysOp Freddy Borge.. 
teien. 
Det finnes riktig nok både en konferanse 
og et file directory for Amiga her, men 
utvalget av filer er nesten null, og aktivi
teten er minimal. Ikke noe særlig ... 

IFF SBS 
2400 baud, 24timer, (06) 81 08 81, 
MBBS, Amiga SysOp Espen Berg. 
Denne basen er i sin helhet konsentrert 
om Amiga, og det gir utslag i antall filer! 
Sjelden ser man en så imponerende 
samling av Public domain programmer 
som bare venter på å lastes ned. Enda 
bedre blir det jo når alt er til Amiga! Noe 
annet som utmerker denne basen er hva 
de har av hardware- prosjekter. Dette 

er tekst-filer som inneholder «gjør-det
selv» instruksjoner om hvordan byg�e 
ekstra ram, diskdrives, samplere 99 hg
nende snacks. Her er det penger å spa
re hvis man har litt teknisk innsikt! 

SysOp er tydelig cracker-orientert, og 
dette former nok stilen på basen til en 
hvis ,grad. Siden basen er forholdsvis 
n� er ikke aktiviteten så veldig stor en
na, men dette er nok noe som kommer. 
SysOp har nemlig ambisjoner om å ha 
Norges største Amiga-base! Fortsetter 
han på denne måten; så kan han kansk
je klare det. En interessant BBS! 

VALHAllA SHOW 
2400 baud, 24tirner, (06) 83 32 30, 
PCB, Amiga SysOp Tr�md Kristian
sen. 
Et lite utvalg av Amiga-filer er nok alt 
du finner her. Basen er mer myntet på 
�iere. 

NARVIK ONLlNE, SYSTEM 
2400-baud, 24tirner, (082) 57 153, 
MBBS, Amiga, SysOp Tondre 
Strandenæs. , 

- Er du en cracker? I så fall må du ta en 
titt innom her! Her finner du en meget 
aktiv Amiga-konferanse, hvor det faktisk 
er mulig å bruke alias! Endel av meldin-

'gene er tydeligvis skrevet av crackere, 
og tonen i på basen er både morsom 
og god! Basen har brukbart med Ami-. 
ga-filer . til nedlasting, og det er Amiga 
konferansen som er det beste her. 

PERLEPORTEN 
2400 baud, 24tirner, (083) 75 442, 
OPUS, Amiga SysOp Terje SlydaJ. 
Her finner du et forholdsvis seriøst miljø, 
som dessverre er mest myntet på PC, 
men det er også en konferanse og filer 
for Amiga her. Basen har potensiale for 
å bli bra, men da må nok aktiviteten 
økes litt ... 

Mener du at noe mangler eller burde 
vært annerledes - skriv inn til oss og 
fortell om det! Vi oppfordrer også alle 
SysOp'ene (og alle andre) som har noen 
opplysninger om BBS'er med Commo
dore-stoff til å hjelpe oss å komplettere 
listen. 

NB! Merk konvolutten med BBS . 
Norsk Dator: Arne Haaje. 
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Telefonsex på data -
- sant? 

S HU ORE BAUOS 
EROTIKK . . .  
FOlk-nye stadig former 
for sex og sex-�rat. Alt 
som trengs for å nå de 
helt store høyder elek
tronisk er en datama
skin, et program og et 
modem. Sikker sex er 
det også, og <c The sky 
is the limit» - vel og 
merke hvis du er over 
1 8  år . . .  
Norsk Datormagazins 
Per Hansen har ringt 
erotikkens diverse sen
tralbord . . .  

S
afer sex - sikrere sex - har 

blitt et begrep. AIDS, Chla
mydia og gonnore henger 
over oss som en evig tru
sel. Kanskje er det da gle-

delig at det finnes et alternativ som 
er både er sikkert og billig? Sex pr. 
modem er helt sikkert, billig og kan 
praktiseres (leses/spilles? Red.) over 
hele verden. 

STORT TILBUD 
Utbudet av oppslagstavler som til

byr sex, være seg i form av tekst eller 
grafikk, er stort. I USA har man en 
egen avdeling av Compuserve, en 
velrennomert EOT kalt «Compusex». 
Frankrike har hatt sin Minitel i lang tid 
nå. Minitel gis bort gratis til nye abon
nenter, og er en effektiv melkeku for 
staten. «Le Telephone Rose» tilbyr 
bl.a. kontaktannonser og seksuelle 
diskusjoner. Oppslagstavlen <...lai I 
County» I USA kan tilby mer enn 30 
megabyte med pornografiske pro
grammer. Utopia BBS, også i frihe
tens land, tilbyr konferanser om bl.a. 
feminisme og oralsex. Oppslagstavlen 
kan også tilby meget seriøse og dype 
diskusjoner rundt temaet erotikk. Det 
er kanskje ikke tilfeldig at SysOp her 
er en kvinne - noe som er �anske så 
uvanlig i vårt vanligvis sa manns
dominerte EDB-miljø. 

SEX HER HJEMME 
Her hjemme på berget ser ting ut 

til å bevege seg sakte. Det finnes pr. 
idag ingen elektroniske oppslagstav
ler som satser fullt & helt på sex. 
OppSlagstavlen <.oslo Hard-Disco» til
byr en hel del erotiske programmer, 
og dessuten konferansen "Sex/Disku
sjon». Konferanseleder bærer det tref
fende aliaset ,,»Dr. Ruth». Konferanse- 
lederen uttaler til Norsk DatorMagazin 

at: «Dette er en meget seriøs kon
feranse - useriøse meldinger blir slet
tet. Konferansen er gjort privat slik at 
man må søke meg for å bli medlem.» 
SysOp Haakon Rasmussen på opp
slagstavlen Bergen By Byte sier at "Vi 
har enkelte <<5nill6>' bilder, men der 
går grensen. Vi har ingen direkte por
nografiske programmer.» Golden BBS 
har konferansen « Elskovens Lyster» 
som i skrivende stund står uten kon
feranseleder. Torkel Lodberg, SysOp 
for «Amiga BBS» har ingen planer om 
å åpne for erotikken, da oppslagstav
len skal være faglig rettet. Enkelte 
såkalte pin-up bilder finnes, men «der 
går grensen.» 

STRAFFELOVEN 
I straffelovens paragraf 21 1 heter 

det: "Med utuktig eller pornografiske 
skildringer menes i .  denne paragraf 
kjønnslige skildringer som virker stø
tende eller på en annen måte er eg
net til å virke menneskelig nedverdi
gende eller forrående, herunder 
kjønnslige skildringer med bruk av 
barn, dyr, vold tvang eller sadisme.» 

Ennå har ikke denne bestemmel
sen blitt prøvet for retten, og man må 
holde seg til tolkninger. Statens Film
kontroll har tolket bestemmelsen dit
hen at kjønnsorganer i aktivitet er 
ulovlig å vise. Blir dermed program
mer som "PORN.ARC» som kan las
tes ned fra oppslagstavlen <.oslo 
Hard-Disco» ulovlige? Undertegnede 
etterlyser en holdning fra myndighete-

ne på dette punktet. Dette program
met består av bilder av det mannlige 
og kvinnelige kjønnsorganet, som så 
er animert. 

ALDERSGRENSER 
En viktig tommelfingerregel ved 

oppringning til USA er at alle opp
slagstavler har en aldersgrense på 18 
år eller eldre på sine seksuelIt relater
te konferanser. De fleste oppslagstav
ler krever at du tar med deg et skjema 
som kan fåes fra oppslagstavlen sam
m.en .med iden!ifikasjons�ortet ditt o� 
gar til en publicus notanus, som sa 
vil attestere for alderen din. 

I Norge er det derimot mer diffust. 
Oslo Hard-Disco's "Sex/Diskusjon» 
har ingen aldersgrense, mens man 
må være over 16 år for å kunne laste 
ned pornografiske programmer. Det 
kan bli spennende a se hva vi ender 
opp på, myndighetsalderen eller den 
seksuelle lavalder . . .  

TIPS 
Et �odt tips når man har re9istrert 

seg pa en EOT, er å ta en titt pa både 
konferanseoversikten og filoversikten. 
Les igjennom nøye, og følg oppslags
tavlens regelverk. Er området du skal 
inn i privat, ikke vær redd for å spørre. 

BBS-VOKABULAR i 
BBS-verdenen er fulle av ord, ut_ o 

trykk og symboler som bare de innvid
de har sjanse til å forstå. Her er de 
absolutt grunnleggende termer: 

EOT 
Elektronisk Oppslags Tavle. På en

gelsk «BBS», et program som installe
res på en datamaskin og kan nåes 
via et modem. Lar andre med modem 
kommunisere med hverandre. Pr. 
idag har man muligheter til å diskute
re forskjellige emner med andre, laste 
ned filer (gratisprogrammer), og spille 
spill. Elektroniske Oppslagstavler i 
Norge er gratis i bruk, eri betaler kun 
for tellerskrittene. I USA kan man 
abonnere på Compuserve, enkelte 
andre oppslagstavler krever også be
taling eller medlemskap - mens de 
aller fleste er gratis i bruk. Forkortes 
ofte til bare <<oppslagstavle». 

SYSOP 
SystemOperatør - på engelsk "Sy

sOp», "SystemOperator». Vanligvis 
eieren av den elektroniske oppslags
tavlen. SysOp har ansvaret for drift 
av oppslagstavlen. Det er SysOp som 
bestemmer oppslagstavlens profil, og 
har dessuten tilgang til alle oppslags
tavlens funksjoner, som f.eks. a fjerne 
brukere. 

KONFERANSE 
En undergruppe av en EOT. I en 

konferanse skal det kun diskuteres 
konferansens tema. 

ALIAS 
Et pvsedonym som brukeren opp

tar for å beskytte sin egen identitet. 

MELDING 
På engelsk «message» . Et brev el

ler innlegg i en debatt som sendes 
elektronisk. En konferanse består av 
mange meldinger. En kan også sende 
private meldinger, slik at andre ikke 
kan lese dem. 
LASTE NEO/OPP 

"Download .. . A overføre en fil fra 
.oppslagstavlen til din maskin. 

Laste opp - "Upload». A overføre 
en fil fra din maskin til oppslagstavlen. 
TELEFONNUMMERE 

USA: 
The Utopian BBS: 
095 1 212 686 5248 (20.00 - 1 2.00) 

095 1 516 842 751 8 (24 timer) 
Loveline: 
095 1 212 823 9232 (24 timer) 
Compuserve: 
Ring eller skriv for opplysninger: 

Compuserve, Box 20212 COLUM
BUS, OHIO 43220, Tlf. 095 1 800 
848 81 99 (Ikke modem.) 

Compuerotica: 
095 1 312 425 6061 (24 timer) 
The County Jail: 
095 1 201 387 7995 (24 timer) The 

Bedroom: 
095 1 81 6 637 41 83 (24 timer) 
NORGE: Oslo Hard-Disco: 
02 - 52 31 71 (24 timer) 
The Golden BBS: 
02 - 23 49 83 (24 timer) 
Digital Gr. BBS: 
02 - 61 23 79 (24 timer - kun bil

der) 

Commodore 64 
S U PERT PAKKETIL B U D  

D Ja!  Je� vil
.
meide 

meg m n  I 
programklubben 

JEG B ESTILLER:  
__ Commodore 64 pakketilbud Kr. 1 995,-

DETTE FØLG ER MED! 
1 Commodore 64 - 1 Kassettspi l ler - 1 Joystick - 75 
spil l  - 2 års garanti - Norsk bruksanvisning - Kobles 

direkte ti l  TV. Klar til bruk. 

Navn _____________ _ 

Adresse ____________ _ 

postnr.Sted _________ -----, __ 

C = 64. Jeg mottar 1 2  
diskettsider eller 6 

kassetter i år,  stapp 
fulle av spil l  og nytte

programmer. For dette 
betaler jeg kun Kr. 350,

Innbetal ingskort blir 

sendt med første 
diskett/kassett. Når 
denne er betalt , vi l  

resten av 
d iskettene/kassettene 
bli ti lsendt etter hvert 

som de utkommer. 
Jeg ønsker 

programklu bben 
tilsendt på:  

O Diskett 
O Kassett. 

Besti l l ingen sendes ti l :  

(DATA-TRONIC) 
Boks 108 1 450 NESODDTANGEN 0 (02) 96 00 1 0  

Telefax (02) 96 09 01 

TILBEHOR TI L COM M ODORE 64 
------Kassettspil ler + 75 spill vol 1 . . . . . . . . . . . . . . .  Kr. 395,

__ 75 spil l  på kassett vol 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kr. 1 95,

__ 75 spill på 3 diskettsider vol 1 . . . . . . . . . . . . . . .  Kr. 1 95,

----Diskettstasjon 1 541 I l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kr. 1 990,-

�atriseskriver ti l  CBM 64 m/skjenskrift . . . . . . . Kr. 1 990,-
---.Fargemonitor 1 802 til Commodore 64 . . . . . . . Kr. 1 990,-
---Disketter 10 pakning 5,25" DS/DD GARANTI ! . .  Kr. 69,-
---Diskettang d iskdobler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kr. 59,-
---Diskettboks til 1 00 stk. 5,25" lås . . . . . . . . . . . . .  Kr. 1 38,-

__ The final Cartridge III Norsk bruksanvisning . . Kr. 475,

�ction replay 5 fra DATEL med svensk bruksanv. Kr. 570,
__ 10 disketter med over 220 programmer. U SA C64 Kr. 290,

__ 1 0 disketter med over 220 programmer .CBM 1 28 Kr. 290,-

�yspenn med 12 programmer på diskett . . . . . .  Kr. 385,-
--.Joystick Quick shoot 1 m/sugekopper . . . . . . . .  Kr. 99,-
--.Joystick Quick shoot 2 Turbo sugek. og autofire Kr. 1 85,-
--.Joystick Profesjonal 2 m / 2 års garanti . . . . . . .  Kr. 275,-
�ele programklubben 1 987 12 diskettsider . . .  Kr. 290,-
�ele programklubben 1 988 m/maskinkodekurs . Kr. 290,-

Programklubben 1 987 og 1 988 er kun di�ketter! 
__ G RATIS KATALOG. 
__ G RATIS ! H U RTISVARPREMIE. DISKETT MED 

MANGE PROGRAMMER TIL COMMODOR E  64. 

Varene sendes i postoppkrav. Ekspedisjonsgebyr pa Kr. 1 5. - kommer i 
til legg til postverkets porto og oppkravsgebyr 

Spar penger 
25°/0 rabatt 
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- The C-1 28 Cannon: 

ET SKUDD I BLINDE! 
Kracker Jax Protection 
busters & Co IiQger et 
stykke etter - bade i 
oppdatering og bugs. 
Norsk Datormagazins 
Kurt Lekanger her tes
tet The C-1 28 Can
non . . .  

C
-1 28 Can non er en program

pakke som bestar av en 
rekke kopieringsprogram
mer, en directory-editor, en 
«disk-feilsøker» og en disk-

doctor. C-1 28 Cannon består av en 
diskett og en tynn lefse av en manual 
- stappet ned i en gjennomsiktig plast
pose - ikke noe pent cover her i går
den nei! 
Det første jeg le�ger merke til når jeg 
kaster blikket pa forsiden av manua
len er teksten «Kracker Jax Protection 
busters presents: the C-1 28 Gannon». 
Noengang hørt noe mer dustete? 
Vel, navnet skjemmer ingen, så her 
er litt info om programmet. 
Det første som møter deg etter at du 
har bootet programmet er en meny. 
Ved å trykke F6 kan du velge om du 
bruker en 1 571 , 1 541 eller 1 581 
(3,5"). Med F2 velger du om du har 
en eller to diskettstasjoner. Det første 
kopieringsprogrammet er en fast
eopier for enten to eller en diskettsta
sjon. Jeg ble ikke imponert over has
tigheten. Dette programmet er for 
ubeskyttede disketter, men det finnes 
også en nibbler for beskyttede disket
ter (en eller to diskettstasjoner). Du 
kan velge både start og slutt track 
(1 -40) for kopieringen, samt gap-size 

Nei, dette er ikke bra nok. Bøtter 
av bugs, og gamle greier. I dag får 
du faktisk bedre saker som PO-
programmer. . 

og hvilke sider av disketten du ønsker 
å kopiere (kun på 1 571 ) .  Et kopie
ringsprogram for CPM-disketter fulgte 
også med, pluss et filkopieringspro
gram, både for en og to diskettstasjo
ner. Heller ikke dette programmet 
imponerte meg noe særlig - de public 
domain programmene som finnes på 
markedet er mye bedre og raskere . . .  
Hvis du ikke klarer å kopiere akkurat 
det programmet du ønsker med noen 
av disse kopieringsprogrammene, 
kan løsningen være det siste kopie
ringsprogrammet på disketten, para
meter-kopieringsprogrammet. Etter å 
ha startet opp dette programmet får 
du opp en meny på skjermen der du 
kan velge mellom ørten forskjellige 
programmer. Hvis du finner det pro
grammet du ikke greier å kopiere i 
denne menyen, velger du dette - og 
forhåpentligvis greier du da å kopiere 
programmet. 
Eneste ulempen ved slike kopierings
programmer er at programmene i lis
ten fort blir gamle, og med så mange 
programmer som utkommer hver 
måned kan aldri en slik liste bli up-to
date. Men, likevel, programmet tar f. 
eks Geos, et program som har vært 
kjent for å være ganske vanskelig å 
kopiere . . .  
E n  fordel ved G-1 28 Gan non e r  at d u  
ved et enkelt tastetrykk kan forandre 
device nummeret til en av diskettsta
sjonene. Det som irriterte meg mest 
med kopieringsprogrammene var at 
de hele tiden hengte seg opp, ingen
ting fungerte som det skulle. Det kan 

ha vært min testrnaskin, som var den 
nyeste versjonen av 1 280. Som du 
kanskje vet er en del bugs i disk
operativsystemet rettet opp - noe som 
ofte kan forårsake problemer. 
Hvis du har fått disk-errors på en dis
kett, eller av en eller annen grunn 
ønsker å underske hvilke errors som 
finnes på en diskett - da kan du velge 
«error, usage, and density display» fra 
hovedmenyen. Dette gir deg en over
sikt over alle tracks og sektorer på 
disketten, evt. feil, hvilke sektorer som 
er i bruk, samt densiteten til de for
skjellige' tracks. 
Directory-editor er et annet program 
for å sortere directoryer (eller deler av 
den), flytte filnavn fram og tilbake etc. 
Fint til å «rydde opp» i directoryen! 
Det siste programmet i pakken er 
<<disk doctor». Dette er en ganske van
lig disk-editor der du kan lese inn et 
tracklsector, forandre en eller flere 
bytes, skrive inn tekst til en sektor etc. 
Ved et tastetrykk eller to kan du hoppe 
til neste/forrige sektor/track eller skrive 
tilbake en sektor til disketten. En disk
editor er etter min mening uunnværlig 
for alle seriøse hackers, men jeg fore
trekker en bedre en enn denne, f.eks 
Disk Doctor eller G64 Disk Patch. 
Etter å ha lidd meg gjennom denne 
testen har jeg bare en ting å si: ser 
du dette programmet i en butikk - for 
all del, ikke kjøp det! Hvis du ikke har 
en egen pengepresse i kjelleren da . . .  
Programmet ser ut t i l  å være laget 
delvis i basic (kompilert), og innehol
der et utall av bugs. Shit! 
Pris: 395,-

. Importør: 
COMPU-PROG, Vestbrynet 1 ,  1 1 76 
OSLO 1 1  
Produsent: 
Computer Mart, VanCouver. 

MASK NKODE FOR 
BEGYNNERE - DEL 3 

Av Kurt Lekanger 

I 
forrige del av denne serien lærte 

du noen få, men viktige m/c
instruksjoner, nemlig lDA, lDX, 
LOV, STA, STX og STY. Som 
du sikkert husker vil instruksjo-

nen LOA * $xx legge TAllET $xx 
inn i akkumulatoren. xx kan være i 
området $00 til $FF (des.:0-255). Men 
hva hvis du ønsker å finne innholdet 
i f.eks adresse $0400 (des. : 1 024) og 
legge DETTE tallet inn i akkumulato
ren? Dette gjøres slik: LOA $0400 

Som du ser har vi sløyfet nummer
tegnet ( * )  foran tallet. Akkumulato
ren vil nå få samme innhold som 
adresse $0400. Dette ti lsvarer PEEK 
(1 024) i basic. 
Her er et nytt eksempel: 
LOA * /b' 
STA $0400 
Dette programmet vii ta ascii-verdien 
av bokstaven B og putte den inn i 
akkumulatoren, deretter legge denne 
verdien inn i $0400. Resultatet er at 
det vil komme fram en B i verste vens
tre hjørne av skjermen ($0400 er star
ten på skjermminnet). I noen assem
bl�re må I byttes ut med = ,  eller du 
rna skrive lOA * $02. 

ADDISJON og 
BTRAKSJON 

Akkumulatoren er det eneste registe
ret i 651 0-prosessoren som har in
struksjoner for matematikk. Instruksjo
ner for multiplikasjon og divisjon fin
nes ikke, skal du gjøre dette må egne 
ruti�er la�es (komplisert! Vi skal ikke 
gå Inn pa dette na). De to instruksjo
nene vi skal ta for oss nå er ADG 
(ADd with Carry) og SBC (Su Btract 
with Carry). Først et eksempel på en 
enkel addisjon: 
LOA * $1 A  
GlG 
ADC * $2E 
STA $02 
Dette programmet vil legge sammen 
tallene $1A og $2E, deretter plasseres 
resultatet i adresse $02. En liten for
klaring trengs . . .  

Instruksjonen ClC (Clear Carry) for
virrer sikkert en del. For at du skal 
forstå dette må jeg først forklare hva 
CARRY-FLAGGET er for noe. Carry
flagg kan oversettes til MENTE
FLAGG på norsk. Det er akkurat som 
når du legger sammen to tall på sko
len, hvis tallet overskrider en maks
grense, blir det 1 i mente. I maskinko
de vil carryflagget bli satt hvis resulta
tet av en addisjon blir mer enn $FF 
(255) tilsammen. 
Grunnen til at vi har plassert ClC fo
ran ADC-instruksjonen er at ADC jo 
betyr "A Od with Carry», altså legg 
sammen to tall og deretter legg til 
carryflagget. Derfor må vi forsikre oss 
om at carryflagget er slettet (satt til 
O) slik at resultatet av addisjonen ikke 
blir 1 for' mye (ClC setter carry til 
O . . .  ). For. å sette carryflagget til 1 bru
·kes instruksjonen SEC (SEt Carry 
flag). . 

SUBTRAKSJON 
Dette programmet vil ta tallet $1 8, 
trekke fra $OE og plassere resultatet 
i $02: 
LOA * $1 8  
SEC 
SBC * $OE STA $02 
Som du ser har vi her brukt SEC iste
det for ClC. Dette kommer av at car
ry-flagget må våre satt før vi foretar 
en subtraksjon - ellers vil resultatet bli 
galt. Prøv selv, bytt ut SEC med ClC 
og se at resultatet ikke stemmer! 
Altså: Når du adderer må carryflagget 
slettes (med ClG). Når du subtraherer 
må carryflagget settes (med SEG). 

Men nå kan vi jo ikke addere/subtra
here tall høyere enn $FF. . .  Hvordan 
kan så dette gjøres? Jo, følg med, 
følg med . . .  la oss bruke tallet 
$A7BE og $1 3A2 som eksempel. 
Hvis du skal legge disse to tallene 
sammen må tallene deles opp i to, 
nemlig noe som kalles lowbyte og 
highbyte. lowbyten i det første tallet 
er $BE, highbyten er $A7. Altså, de 
siste to sifferne er lowbyten og de to 
første er highbyten. I tall nummer to 
($1 3A2) er $A2 lowbyten og $1 3 high
byten. For å legge disse to tallene 
sammen gjør du slik: 

CLC 
LOA =1= $BE ; lowbyte 1 
ADC * $A2 ; + lowbyte 2 
S rA :t> l oo1 ; re 3ultat (Iowbyt€, 
lOA * $A7 ; highbyte 1 
ADC * $1 3 ; + highbyte 't. 
STA $1 000 ; resultat (highbyte) 

Hvis du sjekker adresse $1 000 og 
$1 001 vil du se at resultatet av addi
sjonen ($BB60) vil ligge i disse adres
sene. 
Det første vi gjør er å slette carryflag
get med ClC (vi skal jo foreta en 
addisjon . . .  ). Vi gjør dette helt først i 
dette eksempelet, men kunne like 
godt ha gjort det i mellom de to frste 
LOA og ADC/ene slik som i forrige 
eksempel - det viktige er at det blir 
gjort før addisjonen begynner (altså 
før den første ADC/en). 
Når carryflagget er slettet, starter vi 

med å legge sammen de to lowbyte
ne. Resultatet av denne addisjonen 
vil bli $1 30,altså over $FF."-Akkumula
toren kan ikke inneholde mer enn 
$FF, så den vil starte på O igjen (som 
kilometertelleren på et speedometer). 
Dette medfører at carryflagget (men
ten) blir satt til 1 .  Etter den første addi
sjonen adderer vi highbytene. Som 
du ser, sletter vi ikke carryflagget før 
denne addisjonen. Siden qen første 
addisjonen ble høyere enn $FF må jo 
carryflagget legges til resultatet for at 
summen skal bli riktig. Forvirrende? 
Jeg skal prøve å forklare litt nærmere: 
18 + 18 Hvis du skal prøve å legge 
sammen de to tallene over, legger du 
først sammen de to tallene lengst mot 
høyre (de to 8-tallene). Disse tallene 
tilsvarer lowbytene ved addisjon i mc. 
åtte pluss åtte er jo som alle vet 1 6, 
så her må det være en i mente (carry
flagget blir satt). Nå er det bare å leg
ge sammen de to Hallene (<<high
bytene») - pluss menten (carryflagget)! 
Forstår? Det er altså akkurat det sam
me som foregår i maskinkode - bare 
at her må resultatet bli høyere enn 
$FF før carryflagget blir satt, ikke 10  
som i det daglige liv! 
Fortvil ikke om ikke alt i denne ut
gaven av maskinkodekurset var like 
klart, etter hvert som du prøver deg 
fram vil alt til slutt gå opp for deg! 
Neste gang vil vi gå enda et skritt vide
re, og blant annet ta for oss noe som 
kalles indeksering. Inntil den gang kan 
du jo drømme om carryflagg, lowbytes 
og highbytes . .  
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SATSER p. PROFF 
.. AMIGA- B 

Skandinavias største 
profesjonelle Amiga
bruker er sannsynligvis 
Datormagazin i Sverige 
med 7 stk. A2000 i stal
len. Altså egentlig ild<e, 
mye å skryte av. Men ' 
likevel tjener bedriften' '. , 
FAMO i Oslo sitt leve
brød på grensespren.; 
gende proffe prosjek
ter med Amiga. Baner 
de veien for en proff 
�Amiga-boom? 

F " AMO - Norges mest proffe 
Amiga-forhandler. Proffe for
di de nesten bare selger ,tiJ 
profesjonelle, fordi de har 
nesten 50% av Amiga 

2000-markedet i Norge og fordi alle 
. • tre som står bak FAMO er teknikere 

- 'de har elektroteknisk utdannelse. 
FAMO er ikke billigst på datorer og 

, utstyr, merl de gir en proff oppfølging 
, og de vet ,hva de snakker om. 

FAMO er en forkortelse av Firma 
. Molstaq' & Ilseng. De holder til i et 
<SlJnhselig» lokale i Københavngata 15 
i Oslo. For noen måneder siden en 
meltomting mellom Petter Smarts 
-verksted og en antikvitetshandel! Da-
torer. uten deksel, esker med utstyr, 
,disketter, loddekolber og måleinstru
, m'er:'lt, «tusenbein», brosjyrer � papi-
r�r' - alt i el) salig blandnlng. Midt i alt 
dette t�e personer: Svein Ilseng og to 
generasjoner Moistad: Egil og Geir-

• Otto som.deler tiden mellom telefoner 
: - godt s�jult under alskens papirer -. datorer og "kunder. I dag er «rotet» 

byttet ut med demo-rom og kunde
disk, og IlJer orden i hele opplegget. 
En ting fins likevel igjen: kompetan
sen! Folkene hos FAMO vet hva de 
snakker om - de kjenner datorene ut 
og inn. De har gått hele veien fra Vic 
20, CBM 641128, PC og nå Amiga. 
Ved siden av dette har de holdt på 
med elektronikk i over 25 år. Det vet 
alt om tilkOblinger, hvilke skrivere som 
passer, kvaliteten på utstyr, hvordan 
programvaren passer osv. 
- FAMO holdt på med bilradio og an-

. nen elektronikk til industrien i 15-16 
år. Datordelen startet med at jeg skul

' le ha en Vic 20 hjemme for ca. 7 år 
siden, sier Geir-Otto ,; yngstemann på 
laget. - Siden den gang har det jo 
vært en enorm utvikling og i dag er 
det bare datorer for oss. 
- Ja, det er rart å tenke på at både 
Egil og jeg tok vår utdannelse før tran
sistoren kom, tilføyer Svein. - Starten 
på data-tiden var en pionertid, vi solg
te Vic 20 til frikere som brukte dem 
på fritiden. Da C64 kom ble det litt 
mer profesjonell anvendelse. Den 
gang var datorhukommelse dyr og en 
maskin med 32K i RAM var slett ikke 
å forakte . . .  ! Jeg husker at IDA (Inte
grert Databehandling) var tidlig ute 
med å kjøpe C64. Bankenes Beta
lingssentral (BBS) kjøpte C64 til sine 
ansatte, og de brukte datoren til tekst
behandling. 
- Shippinggutta til Leif Høegh var også 
tidlig ute. Vi solgte 97 skrivere i en 
jafs. Disse måtte vi bygge om, for 
Commodore hadde levert dem med 
feil interface! Vi måtte bestille interfa
ce-sett fra Danmark og bygge om alle 
sammen. Det var tider, det. . . !  
- C64 er  en dator med mange mulig
heter, og den er jo fortsatt i bruk noen 
steder .... ! Hos GLAVA bruker de den 
til å telle steinull-matter med, noen 
steder måler den kjemiske prosesser 
osv. Disse som driver med håndskrift
analyse bruker også en C64 med et 
spesiallaget program i basic-assem
bler. Det er visst laget i Sverige . . .  Så 
si ikke at C64 er ute! 

PIONERDAGER 
Geir-Otto og Svein blir blanke i øyne
ne når de forteller om pionerdagene. 
Den gangen måtte de stille opp uten
for lageret til Commodore i tidlige 
morgentimer for i det hele tatt å få 
varer. Varene rakk aldri å komme inn 
på lageret, og første mann til mølla 
fikk. Folk fra vestlandet kjørte med 
hengere hele natta for å komme til 
Commodore. Siden den gangen har 
det blitt litt mer orden på sakene. 
- Dere har lagt C64 pa hylla selv om 
den selger som aldri før? 
- Ja, vi har 9Qentlig lagt både C64 og 
Amiga 500 pa hylla. Vi tok inn en del 
SOO-datorer før jul for å være med på 
julesalget, men det er egetlig så lite å 
tjene på å selge maskinen at det ikke 
er interessant. Vi ønsker å følge opp 
kundene og lage skreddersydde løs
ninger for deres behov. VI kjenner 
maskinene og vi har kompetanse. 
Hjemmedator-markedet blir ødelagt 
av «forhandlere» som pøser ut datorer 
til lav pris på markedet. Oppfølging 
og kompetanse koster. Det er klart at 
vi ikke kan konkurrere på den måten, 
og da får vi la det markedet ligge. 
- Vi konsenterer oss om skolemarke
det, videobransjen (videollokal-TV) og 
reklamebransjen, skyter Geir-Otto inn. 
Det er ikke sjelden at vi selger anlegg 
til over 100.000 kr. 
De løsningene vi selger har vi funnet 
fram til sjøl. Det kan vi gjøre på grunn
lag av vårt kjennskap til datorene, 
behovene og kjennskap til de marke
dene vi har rettet oss inn mot. Selv 
om Amiga er en enkel maskin å bruke 
i første omgang, så er det ikke alt som 
passer like godt sammen. Skal du ha 
avanserte løsninger trengs det sup
port � opplæring. Forrige gang vi 
stod pa en messe - vi har for øvrig 
stått på messe for Commodore i alle 
år - hadde vi utstyr fra 7 forskjellige 
leverandører. Alt dette har vi måttet 
finne ut sjøl, understreker Geir-Otto. 

IKKE EN CPW . . . .  ! 
- Da Commodore lanserte sin CPW -
Commodore Personal Workshop � 

visste vi ikke noe om det på forhand. 
To dager før vi skulle stå på messe 
fikk vi informasjonen om hva CPW var 
i form av en diskett. Det var bare det 
at i tillegg til den snaue tiden, så vir
ket ikke disketten! Vi har ikke kunnet 
bruke CPW-konseptet, vi har måttet 
finne våre egne løsninger. Vi har fakt
sik ikke solgt en enste CPW-pakke! 
CPW var Commodores forsøk på å 
selge komplette løsninger med pro
gra�vare, . dator (Amiga 2000 m�d 

PC-kort og harddisk) og periferutstyr 
(skrivere). Med brask og bram ble det 
lansert gjennom annonser i dagspres
sen og på Software-88 på Info-Rama 
utenfor Oslo. Her var det standard
løsninger, ikke skreddersydde opp
legg. Man kan jo lure på hvor mange 
CPW-pakker som ble solgt siden FA
MO, som har over 50% av Amiga 
2000-markedet, ikke har solgt no
en . . . . .  ?! 

NYHETER HVER DAG 
- Det er stor forskjell på å selge en 
PC 'og  en Amiga, .sier Svein og Geir
Otto. En PC er en kasse som man 
putter i ulike programmer, - ganske 
kjedelig. Amiga kan utvides i alle bau
ger og kanter, tilpasses den enkeltes 
behov. Det skjer noe nYtt nesten hver 
eneste dag, De peker rundt i rommet 
på alt det de har rigget til: digital ise
ringsutsyr, fargeskrivere til å skrive ut 
videobilder på papir eller transparen
ter, genlock i ulike utgaver til å synkro
nisere dator og video for å legge på 
tekst og grafikk på tv-bilder osv. Her 
kan kunder få skrevet ut fargebilder 
og digitalisert bilder til bruk i tegnepro
gram eller Desktop-Publishing. De fo
rer en av Amigaene med noen disket
ter og viser alt fra animasjonsprogram 
til et utvalg av digitaliserte bilder og 
et nytt program til å lage rulletekster 
med (dessverre ikke til salgs). Den 
eneste delen av Amigaen som de ikke 
jobber noe særlig med er Iyd-delen -
den overlater de til andre. 

SKISSEBLOKK FOR REKLA
MEFILM FAMO har et godt samar
beide med reklamemannen Bjørn 
Rybakken - mannen bak bla. Cale
fonts - en serie gode skrifttyper til 
Amiga. Nå har han laget en liten for
nøyelig tegnefilm om en mann som 
kommer inn på et bad og finner en 
ganske spesiell spray-flaske (»farge
fylleren» til DP Il) som gjør at tøyet 
forandrer farge og mønster når han 

trykker på den. Med enkle midler har 
Rybakken fortalt en historie på en 
mesterlig måte. T�nefilmen 'har blitt 
til i løpet av noen fa dager. 
- I England bruker man Amiga til <cSkis
seblokk» for reklamefilmer, forteller 
Svein. Ved hjelp av program som 
Deluxe Paint Il, Videoeffects 3D osv. 
lager m� et utkast som presenteres 
for oppdragsgiveren. Deretter lages 
selve reklamefilmen med andre ma
skiner. 

»IF I HAD A HARDDISK». 
Samarbeidet med Rybakken kan gi 
seg så mange utslag. Svein forteller 
om da de to satt sammen på Theater
cafeen i Oslo og diktet Amiga-sanger. 
Titler som «If I had a hard-disk» og 
«Guru meditation blues» slo særlig 
godt an! 

AMIGA-FRAMTID 
Begge to venter seg mye av maskinen 
framover. De betrakter Amiga som en 
byggekloss, et Legosystem som kan 
bygges ut i alle bauger � kanter. 
Workbench 1.4 ligger ikke så langt inn 
i fremtiden. Nye datorer med bla. 1 MB 
videoram, flere farger og bedre opp
løsning er heller ikke å forakte. De ser 
også fram til introduksjonen av (<stilI
video» fotoapparater som lagrer bilde
ne på diskett. Her vil det være mulig 
å (<etterbehandle» bildene i Deluxe 
Paint Il feks. pga at Amiga jobber 
med RGB-signaler som den eneste 
datoren i den rimeligere prisklassen. 
på mitt spørsmål om hvordan de grei
er å følge med i utviklingen, svarer de: 
- Vi har måttet spesialisere oss. Det 
er Geir-Otto som tester nye program 
og setter seg inn i muligheter og 
bruksområder. Jeg skal' bare ha over
sikten, sier Svein. 
- Det blir en del seine netter ja, sier 
Geir-Otto, som nettopp har gitt seg i 
kast med Proffesional Draw - et avan
sert tegneprogram. Samtidig er det 
moro, for det skjer noe hele tiden. Nå 
skal vi på en kongress i Tyskland. Det 
er en kongress for profesjonelle utvik-

lere av programvare til Amiga. 40 ulike 
seminarer, bla. skal vi få si vår mening , 
om hva seinere uttgaver av Work-' 
bench bør inneholde . . . .  Dette før v. 
1.4. �r lansert. D� blir spenn�[lde. -

FAMO-BBS 
Så gjenstår det bare å se hva Svein 
og Geir-Otto har ' med i kofferten til
bake fra Frankfurt og 2nd. European 

• Amiga . DeveIQpers Conference. Før 
jeg forlater FANtO viser' Geir-Otto meg 

, den nyeste landevinningen: · FAMO
. BBS. En elektronisk oppslagstavle 
med muligheter for ,å legge igjen be
skjeder, høre nyheter, sjekke priser 
på programvare og utstyr og -hvor (tu 
kan «tappe» en deJ enkle program og 
demoer. Smart, men det forutsetter 
selvølgelig at du er FAMO-kunde og 
at du har et modem. 
�orsk Dator: A�le Røijen 
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SPACEWORLD MAIL har 
Skandinavias største utvalg i 
_friti,dsel,ektronikk. 
, (DATA - FOTO - VIDEO - HI-Fl - ELEKTRONIKK) 

Våre ordretelefoner (02) 42 68 10 Qg 
(02) 42 se �1 · har åpent alle hver
dager' m�llorri. "kl '. 10.00 og 20.00. 
RING OSS OG FA BEst:PRtS pA-PRODUKTENE! ! !  

I tIl l � I � ['l tX'l;1 =I 
" , 
-Com,modore 64 

m /3 spi l l  og joystick 

Før 2790.- Nå 1790.. 
Før Nå Sparl 

Commodore 64 2290.- 1 590,- 700.-
Commodore 128 3990.- 2990.- 1000.-
Commodore 128 O 5640.- 3990.- 1 650.-
Amiga 500 m/mus 7200.- 4790.- 241 0.-
Commodore PC10-3 7990.-
Commodore PC 20 Ring for best pris!! 

, 
Commodore 64-pakke med 20 spill 

1 joystick, kassettspil ler, tekstbehandling, 
grafikk, regneark, Database,� Diary. 

Kr. 2490.. 
" 

TILBEHØR TIL COMM RE: 
Fargemonitorer 14" FØr Nå Sparl 
1 084 Monitor 3990.- 2690.- 1300.-
1 084 S Monitor 4080.- 2890.- 1 1 90.-
1 802 Monitor 264(}.- 1990,- 650.-

Skrivere 
MPS 1 250 3240.- 2690.- 550.-
MPS 1 500 C Farge 4440.- ' 3590.-. , 8Sp . •  

_�r..( 

Diskettstasjoner 
1 P41-2 2520.- 1990.- 530.-
1 581 3112" 1 800.- 1 290.- 51 0.-
1 010  for Amiga/PC1 1 800.- 1 490.- 310.-

Diverse 
Kassettspiller 1 530 425.- 298.- 127.-
C-64 Musekit 490.- 359.- 1 31 .-
128 O Musekit 490.- 359.- 131 .-
512 Kb RAM 2088.- 1 590.- 498.-
RF Modulator (Amiga) 390.- 290.- 1 00.-

ATARI 

Superpack i Atari 520 STFM 
21 spill, 4 nytteprogrammer, mus og RF-modulator 

Før 11 �- . .  ' Nå 4990 .. 
1040 STFM m/21 spill 

4 nytteprogrammer, mus og RF-modulator 

Før 14 990.-

Monitorer 
Atari SM 124 Mono 
Atari SM 1224 Farge 

Nå 6990 .. 
Før Nå Sparl 

1 995.- 1 795.- 200.-
3990.- 3790.- 200.-

'KONKU RA SE: 
Vinn en Amiga 500!!! 

Spacewortd Mails mars-konkurranse går ut på 4 spørsmål 
som skal besvares - se konkurranse-kupongen i midten. 
Du behøver ikke bestille noe for å være med! Alle som 
besvarer konkurransen vil få vår siste tilbuds-katalog gratis 
tilsendt. 1 vinner får en AMIGA 500, og det trekkes også ut 
10 ekstrapremie-vinnere som alle får ett spill gr�tis. Husk å 
angi hva slags maskin du ønsker spill til. 

JOYSTICKS 
Economy ' " 
TAC-2 
Speedking 
Quickshot turbo, 
TAC-5 
Wico Red Ball , � 

Wico Bathandle : 
Super 3-way deluxe -
IBM TAC 1 +  
Superstick panel 

'Før 
1 29.·' 
225.-
269.-

265.-
345.-
345.-
399.-
495.-
595.-

Nå " 
59;-

1 29.-
1 49,-
1 65.-
195.� 
245.- ' 
245.-
345.-
395.-
399:-

,PRO 9000 DeLuxe 

-

med justerbar autofire/suge-
kopper og mikrobrytere 

Nå 268.-
., --

3M 

RHANA 

BASF 
Dysan 

5'," DSIOD 48+ p, - :2 00  
5 '  ," DS/HD 1-6 MIl - 2 5 90  
3'1" DSIOD 13S,pl -24.BO 
3' ," DS/HD 2 Mb - 49 00  

5"'· DSlDD 48+p' - 7 00  
S'," DSlHD t S Mb - 15 00  
3'i' DSIOD l35+p< - 18 00  
3'," DSlHD 2 Mb - 44 00  

S" ' DSlDD 48.p< - 1 1,00 
S',," DSlHD 1.6 Mb - 23 00 
3'," DSIDD 13S . p, - 27 oo  
3'," DS/HD 2 Mb - 49 00  

5', " DSlDD48.pt - 20 00  
5'," DSlHD t S Mb - 29 00  
3,," DSIOD l35+p. - 29.oo 
3' , ·' DSlHD 2 Mb - 79 00  

TOK 
5' , JS.DD 48-�, - ' 2 le  
; ' OS.HD ' 6 Mt - ' - X  l , DS.:lD '35·;> - ' - X 
J: JS.HD 2 \A� - .!J X  

Eurodisc 
5'� �� 6.90 
3" ' ��� 1 6.00 

TILBEH0R1REKVISIT A 

U M ERKEDE ;' , ;;.0;: 4.90 
J: �s.oo 1 5 00 '3E-�  • 

Renseutstyr for disketter kr 75·, 

Renseutstyr for disken kr 59-0 for 5 1 /4" Dor 3 ,5" kr 69 
Musmaue, vanlig pris kr 1 25-, tilbudspris : , kr. 69- ,  

Diskeuboks for 5 1/4" plass til 100 disketter kr. 1 59-, 

Diskeuboks for 3S', plass til 80 disketter kr. 1 69-, 

Diskeuboks De luxe til 5 1/4'; DMJIb kr 209-, [Jo/lAs kr 1 69-, 

Diskeuboks Deluxe til 3,5'0 MJlå.,kr 269-, Q/lås kr 229-, 

Stativ til monitor (skjenn) Dreibar! kr. 345-, 

Printersl81iv friustAende 2D 'kr. 195-, 

Papirkurv for stativ kr. 1 85-,  

Anti reflex-skjenn 012" kr. 345-, 0 1 4" kr 395-, 

Dokumentholder kr. 235-, 

Stort utvalg i Spectrum og Speetravideo. 
Kun kr. 10.� uansett førpris. 

Ring oss og hør. 

SPILLKATALOG 
Spaceworld Mail har laget en oppdatert katalog 

over de fleste spill til Commodore, Amiga og Atari . 

Pris: Kr. 38.- inkl .  port% ppkrav 

ATARI MEGA SYSTEM 
Maskin, 20 Mb, 4 Mb RAM, skjerm og laserskriver 

kr. 35.880 .. eks, MVA 

BESTILLINGSKUPONGJKONKURRANSEKUPONG: 
1: Når kan du bestille varer hos Spacewortd? 10-20 10-22 10-24 
2: Hva heter det siste spillet som handler om en kanin? 

3: Hvor mange K er det på ATARI 520 TS? 64 1 28 520 
4: Hva koster Spaceworld Mails billigste joystick? 39,- 49.- 59.-

Navn: 
Ad��: ______________________________________ _ 

Postnr.: ____ --,-__ _ Poststed: ______________________ _ 

Underskrift (av foresatt hvis du er under 18 år) 

Kryss her hvis du ikke O ønsker Spaceworlds 
tilbudskatalog tilsendt 

'·TLES 

OPERATION WOLF 

ROBOCOP 

AFTER BUINER 

THUNDER BlADE 

DOUBLE DIAGON 

FALCON 

R-TYPE 

GIANTS 

FOOTBAll)'lANAGER 2 

RETURN OFTHEJEDI ' 

BATMAN 

lAST NINJA2 

GAME SET AND MATCH 2 

PAeMANIA 

TAITO COIN-OPS 

SUPREME CHALUNGE 

• ELITE 

FOUR seceER SIMULATORS 

MICROPROSE SecCER 

• OUT RUN 

• HOSTAGES 

• LOMBARDRAeRAllY 

DALEY THOMPSON'S OLYMPIC (H, 

• BARBARIAN 2 

JOE BLADE 2 

BOMBJACK 

YOGIBEAR 

THROUGH THE TRAP DOOR 

lEADERBOARD 

FOOTBALLER OF THE YEAR 

KNIGHTMARE 

GHOSTBUSTERS 

BMXNINJA 

SKOOlDAZE 

COMMANDO 

ACE2 

ENDZONE 
• FORMUlAGRAHDPRIX 

GAUNTlET 

, ADVANCED PIN BALL SIMULATOR 

• GRAHAMGOOCHTtSTCRleKET 

SUPER STUNTMAN 

• FRUITMAeH1 N E SIMUlATOR 

YABBA DABBA DOO 

• TUR.BO BOAT SIMULATOR 

• COMBATlYNX 

AIRWOlF 

• DEATH STAlKER 

• AeEOFACES 

PUBlISHER 

OCEAN 
OCEAN 
ACTIVISION 
US GOLD 
MEl BOURNE HOUSE 
MIR.ORSOFI 
ElECTRIC DREAMS 
US GOLD 
ADDICTIVE 
DOMARK 
OCEAN 
SYSTEM 3 
OCEAN 
GRAND SLAM 
OCEAN 
8EAUJOLLY 
FIREBIRD 
CODEMASIERS 
MICROPROSE 
SEGA,USGOLD 
INFOGAMES 
MANDARIN 
OCEAN 
PALACE 

PLAYERS 
ENCO�E 
AlTEkNAn�E 
ALT,ERNATIVE 
<lXX 
KIXX 
MAsTERTRONIC 
MA�TE'RTRO!"le 
AIJERNATIvE " 
ALTER �nvE 
�NCORE '" 
eAseADE 
ALJERNA,'VE " 
ALTERNAI�vE 
�IXX 
eODE MASfERS 
ALTERNATIVE 
(eCE ;\�/ .. � rE�� 
eODE,MA�fERS 
BllG8YTo 
FIIfESIRD 
tNQ)RE 
ENeORE 
eODE MASTERS 
"1:'" 

STAG 

ST 
STAG 
STAG 
STAG 
Sl 

SlAGPC 
STAG 

, STAG 

MS SlAG 

H MS AT 

STAG 
STAG 
STAG 
51 

El C l  ' 
<;l s:'T , ' , 

, ( l AlMS 

AT 

ATMS 

""-lE �NE\\I ENTfl� Rf. RE t""TR" �T ATARI ";1 ( 10 El ElECTRON MS MSX ST A1ARJ ., 

PRISER pA SPILL:, 
Til COM MODORE 

Til ATARI 

Til AM IGA 

Til SPECTRU M  

T i l  AMSTRAD 

• 
• 

kassett fra kr. 48.- - 1 48.
d iskett fra kr. 1 49 .. - - 1 99.-
diskett fra kr. 1 88.- - 288.-

fra kr. 1 88.- - 388.
fra kr. ta.- - 1 48.

diskett fra kr. 1 49.- - 1 89.
kassett fra kr. 1 35.- - 1 85.-

ATARI PC 1 med 512 K diskettstasjon, EGA, 
MS-DOS, mus og GEM 

kr. 6490 .. 
ATARI PC 2 med 2 diskettstasjoner, 
EGA monitor, mus og GEM 

kr. 6990 .. 
ATARI PC 3 XT med 30 Mb harddisk, 
MS-DOS, 640 K RAM , 40 K ROM ,  EGA skjerm 
inkl .  GEM Desktop 

kr. 1 1  985.-
ATARI PC 4 med 60 Mb harddisk, 
16 bits pross. ,  640 K RAM , fargeskjerm 
og GEM programmer 

kr. 24 990 .. 
JEG BESTILLER FØLGENDE VARER: 
Varebetegnelse Pris 

9 
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AM�A spaL ____________________ _ 

.. ELITE 
--GJ EN-N O MS N ITTLI G 
ROM FERD 
Elite - gammel klassi
ker på PC - har nå 
kommet til Amiga. Ti
den . har kanskje løpt 
l itt fra dette meget 
populære PC-spil let , 
men l ikevel .  . .  

O et skal mye ti l  for å ski l le 
seg skikkelig ut i den 
store haugen av action
spil l .  I hvertfall mer enn 
hva romskip-spil let ELI-

TE gjør. Dette produktet er tvers 
igjen nom ganske vanlig «hylleva
re», både utforming og ide har godt 
slektskap til andre action-spi l l .  Det 
betyr l i kevel ikke at El ite far stem
pelet kjedel ig.  Men det betyr heller 
ikke at det er noe «klarer-ikke-å
legfije-bort»-spil l  som alle kommer'  
t i l  a h ive seg ti l  butikken for å få 
kjøpt som fort som råd . 

El ite kom mer på en diskett, med
følgende et fyldig i nstru ksjonshefte 
samt et oversiktskort over tastatur
kommandoer. Det anbefales å lese 
heftet først L selv om det jo alltid er 
vanskelig a styre nysgjerrigheten 
med et nyinnkjøpt spill som bare 
venter på å bli bootet. 

I nstruksjonsheftet gjør sitt ytters
te for å leve deg i n n  i rollen som 
pilot ombord i et «Cobra Mkl l l  han
dels- og strids-romskip». Handlin
gen ,  om man kan kalle det det skjer 
etukjent antal l hundreår fram i t id. 
Du har nettopp tatt «rom-lappen» 
og fått utdelt ditt .skip, full tank 
brennstoff (7 lysår), tre målsøkende 
m issi ler, samt en rundeli� sum lom
mepenger. Ditt mål er  a reise fra 
planet ti l  planet i galaksene og tje
ne så mye penger som mul ig (uren 
å bl i  skutt i fil ler av aggressive fien
der) .  

KJEDSOM VARIASJON 
Som Cobra-pilot har du f ire inn
tektskilder: Du 'kan kjøpe og selge 
varer,  skyte ned banditter for beløn
n ing,  drive piratvirksomhet eller 
grave Lit mi neraler fra asteroider. 
Denne måten å variere spil let på 
er for�åvidt grei nok. Men i bunn 
og grunn er det fordømt kjedelig å 
være handelsreisende og/eller gru
veslusk i galak$ene.  Dator-spi l lere 
flest foretrekker nok å leve mer far
lig enn som så. 

Dermed bl ir  laserkrig mot h issige 
fiendeskip den mest interessante 
og utfordrende opplevelsen i El ite . 
Ti l  å gjøre denne jobben har du 
som standardutstyr en dobbel la
serkanon , tre målsøkende missiler, 
et beskyttende energiskal l samt en 
tredimensjonal radar. For å t i l i ntet
gjøre fienden kreves en serie treff 
med laserstrålene. Til gjengjeld må 
også fientlige skip skyte i stykker 
ditt energiskall med gjentatte treff 
før du havner i «game over" . 

IKKE SKYT VILT!  
På d in  radar fin nes det som oftest 
'nok av mål å skyte mot.  Det er l ike
vel ikke helt gunstig å plaffe ned 
det første og beste som du kker 
opp. I verste fall havner du på pol iti
ets l iste over ettersøkte, og du vil 
få hendene mer enn fuile med å 
holde angripende politiskip unna l i
vet. Det samme skjer om du befat
ter de� med i l legal handel. Det er 
mulig a kjøpe og selge slaver,  nar
ko og våpen . Den slags bringer mer 
mynt i kassa, men risikoen for å bl i  
angrepet av h issige pol itiskip øker. 
Lukrativt, men farl ig er det også å 
drive pi ratvirksomhet, det vil si å 

- «lette" lasteskip for verdiful le varer . 

MER U TSTYR 
Avhengig av hva slags virksomhet 
du vil drive , øker forhåpentligvis 

kassabeholdningen, og denne kan 
d u  så bruke ti l  å kjøpe «snacksy» 
ekstrautstyr til ditt romskip. Mer 
avanserte våpen som kraftigere la
ser og «energibomber», sterkere 
beskyttelses-skal l ,  økt lasteevne, 
mer motcrkraft o� annen nyttig 
maskinvare er å fa kjøpt. I ti l legg 
kan pengene brukes til å i nvestere 
i varer, som kan selges med fortje
neste senere. Alle d isse mul ighete
ne gjør at det nok tar sin tid (og 
dyktighet) å spille seg gjennom 
samtl ige fi nesser. I t i l legg er det 
nok av plass å boltre seg på i Eli
te's un ivers. Det inneholder ikke 
mindre enn åtte galakser, hver med 
en håndfull planeter som kan besø
kes. Befolkning og maktstruktur på 
hver av d isse er beskrevet, sl ik at 
man kan vurdere hvi l ke varer som 
selger best på den planeten man 
skal besøke . Ferden fra planet ti l 
planet, og mellom galaksene fore
går med hyperspace-fart. Et kom
pass-system leder deg til romsta
sjonen , der du må gjennom en 
ganske vanskel ig fortøyningsope
rasjon for å kj�pe/selge varer og 
utstyr. 

GRAFIKK: RIMELIG BRA 
Grafikken holder den gode Amiga
standarden i El ite. Møtende rom
skip fremstil les i vektorgrafi kk ,  og 
selv om detaljene er utelatt, b l i r  de 
ganske l ivaktige. In nsiden av cock
piten er enkelt lagt ut med få intru
menter.  Det store min uset med gra
fi kken er "teksten ,  som framsti l les i 
en nærmest ulesel ig bokstavtype. 

Styringen av romski pet skjer 
med mus, joystick el ler fra tastatu
ret, (det siste er i grunnen det mest 
behagel ige) . �n merkelig detalj 
med styringen er at du i k ke d i rekte 
kan svi nge sideveis . Istedet må d u  
rul le skipet o g  samt id ig  stupe/kla
tre .  Dette føles uvant,  men er samti
dig en utfordring i seg selv. Lyden 

H GHWAY 
.. HAWKS 

MOTORVEI· 
BANDITT 
Liker du bilspill med 
stor fart og høy risiko? 
I så fall vil du kose deg 
med Highway Hawks, 
et bil- og skyte-spill fra 
Anco Software. Her 
kreves det solide ner
ver og . kraftig joystick. 

Banen er tre felters motorvei. 
Bilen er en Thunderbird. 
Våpenet er kuler og grana:
ter. Motstanderne er veien, 
tiden og den fryktede over-

fallsbilen som kaster granater om du 
ikke skyter først. 

Selve kjøringen i Higway Hawks 
skjer etter «radiobilmetoden»: Kræs
jing i andre biler er fullt tillatt, det enes
te du mister er fart. Dine .. medtrafikan
ter» på motorveien begrenser seg til 
to typer: trailere og personbiler. Begge 
kan skytes ned, men med forskjellig 
vanskelighet og poenggivning. I veiba
nen finnes det også «bensinmerker» 
som må passeres tor at ikke tanken 
skal gå tom. Tilsvarende må «vann
merker» passeres når motoren t?lir 
varm. Begge disse minker selvfølgelig 
i antall utover i spillet for å øke vanske
lighetsgraden. 

Hvor som helst i spillet risikerer du 
å møte en såkalt overfallsbil, den 
største truselen av. alt. Den er forkledt 
som en vanlig personbil, men skifter 
stadig kjørefelt slik at d�n blir vanskeli-

.g ere å skyte ned. Klarer du ikke det, 
blir det <<game over». Andre, men 
langt mindre utfordringer, er broer .der 
du Ikke kan kjøre utenfor, oljeflekker 
som får bilen til å skli, smalere vei og 
punktering. 

Du får et avmålt antall sekunder til 
å fullføre en sekto!'. Vel i mål får du 
poeng for nedskutte biler og tid spart. 
Etter hver sektor som passeres kan 
du bruke poengene til a utruste bilen 
med bedre dekk og våpen, eller du 
kan bytte inn bilen mot en raskere og 
bedre. 

Highway hawks er action hele vei
en. Ved første øyekast virker det 
egentlig litt for lett. For eksempel kan 
du kjøre omtrent så fort du vil i svinge
ne. Det går også bra å kjøre utenfor 
veien en kort stund, om du ikke treffer 

er l ite å snakke om , den begrenser 
seg stort sett ti l  aller · enkleste pi
ping/platting/smel l ing under de 
verste stridighetene. 

Det beste man kan si om instruk
sjonsheftet er at det er «spritet» opp 
med fantasifu l le,  men unyttige de
taljer. (kapteinene på Thargoid
skipene har fått sine «fryktkjertler» 
operert bort !?) Dessuten er heftet 
noe' rotete satt opp. 

KON KLUSJON 
Totalt sett er Elite langtfra noe dår
lig kjøp. Økende vanskel ighets
grad , sam men med store varia
sjonsmul igheter gjør at det skulle 
være nok å utforske, selv om de 

en stein eller lyktestolpe. Men spillet 
er vanskelig nok å beherske, ettersom 
du. må kjøre stadig bedre for å fullføre 
sektorene innen tiden løper ut. Varia
sjon i spillet oppnås ved å bytte våp
en, dekk eller bil når du har tjent opp 
nok poeng til det. Grafikken er bra, 
lyden er simpel. Instruksjonene som 
fulgte med våre demo-disketter be
grenset seg til 2 1 /2 maskinskrevne 
ark på dårlig engelsk. Ikke mye å skry
te av! (Preview-manual, blir sikkert 

virkelig forskjellene mellom de tal l
r ike galaksene og planetene neppe 
kan sies å være stor. Som nevnt 
i n nledningsvis: Elite er gjennom
sn ittl ig,  god .. hyllevare» av et acti
onspi l l .  Det hever seg l ite fra meng
den, men er greit nok. Spil let er 
ikke kopibeskyttet, men du må tas
te inn passord etter henvisning i 
manualen for å starte. 

Produsent: Acornsoft 
Grafikk: 6 
Lyd : 1 
Vanskelighetgrad: 8 
Real isme: 7 
Orginal itet: 4 
Manual:  3 
Totalvurderi ng: 5 

bedre! Red.) Spillet er kopibeskyttet, 
og krever joystick. 

Produsent: Anco SoftWare 
Grafikk: 8 
Lyd: 3 
Vanskelighetsgrad: 7 
Realisme: 4 
Orginalitet: 7 
Manual: 1 
Totalvurdering: 7 

., . 
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Sexy" s ikkerhet t i l Amiga:  

SUPERBACK 
GJØR JOBBEN ! 
Nå kommer snart hard
disk for ful lt også til 
ASOO . Dermed blir be
hovet for �ackup virke
lig reel lt, og gode pro
grammer til jobben har 
kommet og vil komme . 
Ett av dem er Super
back, som Norsk Da
tors Eirik Gulbrandsen 
har sett nærmere på . 

S uperback er et backup-pro
gram til Amiga, først og fremst 
bereg net på sikke rhetskopie

ring av harddisk. Dette har fore løpig 
stort sett vært overlatt til mer el ler 
mindre stabile PD-programmer, e l ler  
bl itt gjort for  hånd.  Det f innes også en 
del  kommersielt tilgje ngelige pro
grammer, men mange av disse er 
unødvendig tungrodde.  Superback er 
en noe ganske annet. . .  
Det finnes en  del  programvare på 
Amiga som fortjener karakteristikken 
'�sexy", og Superback finnes blant 
dem. Programmet g ir et bunnsolid 
in ntrykk og viste overhodet ikke 
svakhetstegn under testperioden. 
Det er først etter KickstartlWork
bench 1.3 at harddisk er  blitt virkel ig 
interessant alternativ på Amiga. Su
perback understøtter FFS (Fast File 
System) og gjenkjenner alle enheter, 
såvel fysiske som logiske. Program
met kan kjøres både fra Workbench 
og CLI, og har et brukergrensesnitt 
som 90% av alle Amiga-programme
rere burde studere nærmere. Med 
min imalt antall valgmuligheter tilbyr 
programmet mer avanserte mulighe
ter enn noe annet backup-program til 
Amiga. 
Superback tilbyr to hovedstrategier 
for sikkerhetskopiering: Full backup 
og Arkiv backup. Førstnevnte tar na
turlig nok backup av rubb og rake på 
harddisken, mens Arkiv kun kopierer 
filer  som er forandret siden siste bac
kup. Manualen bereg ner ca.20 minut
ter på full backup av en 20 Mb hard
disk. Manualen tar for seg fordeler og 
ulemper ved begge metoder  og tar i 
detalj for seg begge alternativer. 
Men det som virke l ig interessant er 
mulighetene til individuelt å selektere 
de kataloger og filer  som skal kopie
res. Når man starter opp Superback 
lager den først en oversikt over alle 
enheter som er definert i AmigaDOS. 
Al le enheter unntatt DFO: kan ve lges. 
Superback lager deretter en  kom
plett oversikt over al le kataloger og 
filer som l igger på valgte enhet. Man 
har da mulig heten til å ekskludere el
ler inkludere filer og kataloger. Su
perback utnytter trestrukturen i Ami
gaDOS: Ønsker man bare å kopiere 
katalogen Music/Scores, "ekskluder
er" man først enhete n man valgte 

HarddIsk uten backup 
er farllQ. det Superback 
anbefales til alle med 
sans for et  lIV u ten hJer
teattakker 

SUPERBACK 
Oi"'lItlttp:N>gttt.$&Ø, fv)' Uil>(t Amigø 

Utilit!Clh"� d." $QU'''Uit9!ti1if'ili4t p.o.�f' tiAtrtf9C Afdd!ljt'i�'rvftg,$ 

(f .eks.DHO:), og "inkluderer" derette r 
Scores. Man kan deretter ekskludere 
el ler inkludere filer i denne katalogen 
på samme måte. Etterhvert som man 
klikker seg fre m til ønskede oppsett, 
viser Superback øyebl ikkel ig hvor 
mange filer som er  valgt, hvor stor 
plass de tar og hvor mange d isketter 
som er nødvendig. Har man valgt Ar
kiv-opsjonen, velger Superback kun 
file r som er forandret siden siste bac
kup. 
Nå kan man sette i gang med selve 

kopieringsprosessen. Med bankende 
hjerte ble en uformatert diskett satt 
inn i stasjonen.  Noe av det kjedel igs
te som overhodet finnes, er å forma
tere 20 disketter første gang man 
skal ta kopi av harddisken. Super
back lot seg imidlertid ikke affisere 
av sl ike detaljer og tok formatering 
på sparket, samtidig som den num
mererte diskettene.  Superback bru
ker et spesielt fil format (kompatibelt  
med L VBackup 5. 1 a) og lagrer totalt 
901 1 20 bytes på hver diskett. Man 

kan lese navnet på d iskettene fra 
AmigaDOS (B001 , B002 osv . .  ), men 
det er  ikke mulig å se på innholdet av 
disketten .  De kan imidlertid kopieres 
med Diskcopy. 
Under selve kopieringen foregår det 
to paral le l le  prosesser: En kopie rer 
fi ler fra harddisken til en  buffer i hu
kommelsen, og en  annen kopierer fi
ler derfra til diskettene .  Det går derfor 
ganske fort unna, mel lom 45 og 90 
sekunder aVhe ngig harddisk og stør
re lse på filene.  Har man valgt "Verify 

Norsk Datormagazin smugtitter mer: 

while writing", noe som kan lønne seg 
første gang man bruker nye disketter, 
tar det mel lom 90 og 1 90 sekunder. 
Superback utnytter all ledig hukom
melse til bufferet. 
Å kopiere fi ler tilbake til harddisk er  
like e n ke lt: Man velger Restore-sym
bolet fra startskjermen, hvorpå Su
perback ber deg sette inn den første 
d isketten (B00 1 ). Det er ful lt  mulig å 
hoppe over d isketter, enten fordi de 
mangler el ler man ønsker å begynne 
senere. Superback vil automatisk ko
piere tilbake fi ler som ikke e ksisterer 
el ler er  forand ret på harddisken. Man 
kan om ønskel ig velge "Ask before 
overwriting'" for å hindre at gamle 
versjoner av filer overskriver nye. Er 
harddiske n ødelagt kan man også 
kopiere filer  fra backup'en til en  an
nen diskettstasjon. 
Vi har nå snakket en  hel masse om 
hva som er bra, og det er MYE, men 
hva er dårl ig? Noen d irekte feil el ler 
alvorlige mangler finnes faktisk ikke 
(slett ikke alle Amiga-programmer 
kan skryte av det..) og prog rammet 
kjørte fje l lstøtt, tross samkjøring med 
Sonix under kopieringsprosessen.  
Noen forbedringer t i l  neste versjon er 
kanskje på sin plass: Først og fremst 
burde det være mulig å lagre det ut
valget av filer man har klikket seg 
frem til i en "profil". Tar man ofte bac
kup er  det kjed elig å gje nta den sam
me prosesse n hver gang, og sjansen 
for å gle mme noe er tilstede. Dette 
kunne videreføres ytte rligere ved å 
ha en mulighet for fullstendig autom
atisering av kopieringsprosesse n. 
Ved å gi parametre i CLI el ler legge 
parametre i INFO-filen skulle det 
vært mulig å automatisk kjøre en de
finert backup-prosedyre. Det eneste 
man ville trenge å gjøre var å sette 
in n og ta ut d isketter. 
En svakhet ved Arkiv-opsjonen er at 
man må benytte en ny diskett hver 
gang, selv om det bare er snakk om 
2-3 filer. Supe rback burde kunne leg
ge til nye filer på en eksistere nde 
backup-diskett, noe som vil øke ver
dien av Arkiv-opsjonen betraktelig og 
samtidig oppmuntre til oftere sikker
hetskopiering. Dette kombinert med 
den tid l igere nevnte automatisering 
vil le  gjøre Supe rback uovertruffen. 
Man kunne f.eks. legge Superback 
i n n  i startup-sequence, fiks ferdig 
med parametre og profiler. 
Denne siste tingen er triviel l ,  men kan 
være forvirrende.  Ønsker man bac
kup av en enkelt katalog er det natur
lig å ekskludere alle filene (dvs den 
valgte enheten)  for deretter å inklu
dere den aktuel le kamlogen.  Gjør 
man dette, "g lemmer" imidlertid Su
perback å ta med INFO-filen ti l  kata
logen, slik at denne ikke synes i 
Workbench. Det er lett å fikse dette 
ved å gi en eksisterende I NFO-fil 
navnet til katalog en, men dette burde 
kunne fikses av Superback. 
Som en endel ig konklusjon: Super
back er fje l lstøtt program som gjør en 
ypperlig jobb og er lett å bruke. Anbe
fales herved.  
Programnavn: SuperBack. 
Produsent: The Disc Company 
Pris kr. 650,-. 

NORSK AMIGA-WORDPERFECT 
I februar er den norske 
Amiga-WP fiks ferdig .  
Men vi har al lerede tyv
tittet på den uferdige 
norske versjonen.  Og 
den holder mål . 

De n  norske versjonen av Word
perfect for Amiga er på trappe
ne og Norsk Datormagazin har 

allerede lagt sine klamme hender på . 
en prøveversjon. Går alt etter planen, 
vil en  1 00% norsk ve rsjon være klar i 
løpet av mars. I følge Ann-Kristin Hel
lerslien hos Wordperfect Scandina-

via er det kun korrektur og printerdri
vere som gjenstår. 
Den engelske versjonen av Wordper
fect har al lerede vært tilgjengelig en  
tid, og har fung ert tilfredstil lende.  
Amiga-versjonen har versjonsnum
meret 4. 1 ,  men ser man på mulighe
tene er  det en  blanding av 4.2 og 5.0 
på PC. Den har i ti l legg mange l ikhet
strekk med 1 .0-versjonen til Macin
tosh, og utviklingen av Mac/ Amiga
versjoner ser ut til å være knyttet til 
hverandre. 
Word perfect er i dag det mest ut
bredte tekstbehandlings-systemet, 
og finnes på alt fra den minste per
sonlige datamaskin som PC og Ma-

cintosh, til f lerbrukersystemer i mil
l ionklassen som IBMs stormaskiner 
og Digital VAX. Og en av de store for
delene med WP, er at man med et mi
nimum av konvertering kan flytte 
tekst fra det ene systemet til det an
dre. Dette fordi filstrukturen i Word
perfect er  l ik uansett operativsystem 
el ler maskintype, og såfremt man be
nytter samme versjon, skal filer kun
ne utveksles d irekte. De norske vers
jonen skal også kunne håndtere kor
rekt konvertering av norske tegn. El
lers ti lbyr de medfølgende konverte
rings-programmer et stort utvalg av 
mer generel le konverterings':-mulig
heter. Amiga-versjonen har et spesi-

al-konverterings-program fra PC til 
Amiga og omvendt, med tanke på 
Bridgeboard og Sidecar. Dette pro
grammet fikser alt, inkludert norske 
tegn. 
I tillegg til tekstbehandl ingsprogram
met hår Wordperfect en rekke andre 
produkter, inkludert database (dBa
se-kompatibel) og regneark (Lotus 
1 23-kompatibel). Både til PC og Ami
ga finnes Library, et menysystem 
med kalkulator, avtalebok, telefonl is
te og filhåndterer. Det er foreløpig ik
ke planer om å oversette denne til 
norsk, det avhenger av Commodore 
Norge, som er e nedistributør i av 
Wordperfect-produkter for Amiga i 

Norge.Årsaken til at man oversatte 
Wordperfect til norsk, var Commodo
res bestil ling av 500 eksemplarer. 
Wordperfect har også utvidet Libra
ry-konseptet og lansert Office, bl.a. til 
PC-nettverk. Dette programmet inne
holder i til legg flerbruker-funksjoner 
som f.eks. elektronisk post. Noen offi
sie l le planer for Amiga-versjoner av 
databasen, reg nearket el ler net
tverkssystemet eksisterer ikke. 
Wordperfect har imidlertid en egen 
Amiga-avdel ing i Utah, og sjansen er 
stor for at man vil høre mer fra den 
kanten . .. 
Pris: 3600,- (eks. mva.) 
Leverandør: Commodore Norge 
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BILLIG UTSTYR? 
Kjære Norsk Dator ... 
Jeg er en gammel kaill på snart 

trettiseks år som er blitt heltent på 
datamaskiner ..... unnskyld, datorer . 
Det hele begynnte med at jeg lånte 
en C1 28 hos en venn - bare for å 
ha noe å gjøre siden jeg er uførl 
pensjonist. Siden kom jeg over en 
brukt C64. Først var det bare spill 
og atter spill (pirat), men jeg ville 
I�r� å brukEt �a�a .. ;�qatQr.en s!i�" 
den skulle bruKes. Nemlig selv lage 
programmer. 

Jeg beynnte forsiktig med enkel 
Basic (print, input etc.) intil jeg 
avanserte og gikk inn på peeksl 
pokes. Personlig synes jeg at jeg 
har avansert ganske bra siden inte
ressen ' kom for ca. et halvt år si
den. Jeg sluker alt av datablader 
og har falt for Commodore Magazi
ne, Commodore, IC RUN og sist 
men ikke minst Norsk Dator. For 
tiden jobber jeg med et adventure
spill med humor som basis, men 
også poeng og hiscore-muligheter. 
Nok skryt .. .. Grunnen til at jeg skri. 
ver er at jeg har et spørsmål: 

Som jeg sa så er jeg pensjonist, 
en minste-pensjonist vel å merke. 
Det vil si at min økonomi er svært 
dårlig. Mine muligheter for å eks
pandere innen utstyr til datoren 
(der ble det riktig ... ) er derfor lik 
null. Jeg jobber kun med kassetter 
og dere vet hvor tregt det går, o� 
skuffen er full av kassettter. Ma 
snart begynne på en ny skuff. 
Spørsmålet mitt er derfor: hvor kan 
en stakkar slik som meg få tak på 
billig utstyr, gjerne brukt - slik at jeg 
kan utvide meg på andre områder 
enn rundt beltespenna? Foruten at 
jeg har dilla på mat så har jeg (om 
mulig) enda større dilla ' på 
dataen . .. .  æh datorer. Det meste 
jeg har lært her i verden er på et 
autudidakt område så også med 
data-oren. 

Jeg sluker alt som har med da
tao .... den å gjøre (hvorfor i svarte 
kan dere ikke kalle en spade for 
en. spade - en da,amaskin for en 
datamaskin .... ) Av bøker har jeg 
»CBM 64» av Bernt Malde og det 
er jo gjevngodt med ingenting. Jeg 
savner . noe som omtaler peeksl 
pokes mer detaljert. Finnes det 
noen liste over PEEKS/POKES til 
DATAMASKINEN (he, he, mal den 
grønn, hva!), alt jeg har kommet 
over er kun i små· porsjoner? 

Bortsett fra at jeg spøker med 
magasin-tittelen deres så . er mitt 
spørsmål alvorlig ment. Derfor vil 
jeg spent vente på svar og vil på . 
forhånd få takke - både for svar og 
et bra bla bla. 

Vennlig hilsen 
·Arne Karlsen, HANSNES 

Tja . . . . dette var mye på en gang. 
Lister over Peeklpokes finnes i 
mange bøker, og T -Data i Oslo 
(Karl Johan) har muligens det beste 
utvalget av litteratur. Ring dem og 
hør. . _ . 

. Når det gjelder billig utst�r, er vel 
dette noe de fleste jakter pa. Er det 
noen som har noe liggende som 
kunne hjelpe, . kan vi jo oppfordre 
til å ta kontakt. (Se, her far du en 
snik-annonse gratis! ) Ellers finnes 
det jo klubber/user groups. Vi har 
en ' ganske fyldig liste etterhvert. 
Kanskje en av dem passer for deg? 

Hilsen Terje. 

BEKLAGELSE . . .  
Hei Dator 

Dette er DETOR/SHAPE og UNI
TRAX/SHAPE. Vi vil gjerne bekla
ge leserbrevet til DETOR som 'ble 
skrevet tidligere i høst. Vi var for 
det første ikke klar over at SHAPE 
ikke var formet da artikkelen om 
RAWHEAD ble skrevet. 

Det med »diagonale rastere» var 
en ren misforståelse (SORRY), 
hvem som helst (bortsett fra LA
MERS) kan lage det! Men en ting 

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 
for�holder oss retten til å forkorte laaange tekster. 

· SE S� 
MANer! BREV, 

JA/ Off Att. 
tJeN STRArFE.p�e:rOEN 

r. 6� A .  ro� 
toN(ir STotf!, 

TRYKKLEIF!  
Dessverre hadde trykkfeil-djevelen 
sneket seg inn i første nummer a� 

. NDM. Her er utdrag av brevet og 
den korrekte program listingen fra 
Simen Skogsrud: JOHNNY! Tilslutt vil jeg svare på »FRAGA 
5» i Ønske Rutinen, her etterlyser 
Christer Persson en rutine for a di
gitalisere data fra kassettspillere� 

., 1 530. Da jeg har solgt min C1 2� 
kunne jeg ikke skrive noen smart: 
liten sak i maskinkode, men etter å 
ha gravd litt i gamle listinger fant 
jeg en noe klumpete bastard-rutine 
(kryssning mellom MC og BASIC). 
Selve programmet er til en Commo
dore 1 28, mens maskinkoden ut
merket kan benyttes på en 64 ma
skin. 

Maskinkoden ligger ved 6656, og 
etter et kall til denne rutinen ligger 
frekvensen i 691 2. (Se linje 55) 
Samplingen som foretaes er alt for 
grov til å avspilles, men ved å omar
beide maskinkoden slik at dataene 
fra kassettporten sendes direkte 
videre til SIO's volum register, er 
det mulig å høre musikk (tross elen

, dig kvalitet, dette er jo ikke noen 
sampler). 

OM DATOR OG AUTOMATER 
Det dette programmet gjør er 

først å vente til første puls på kas
setten, for deretter å sample i 20 
sekunder og tegne ut frekvensta
bellen som en kurve på skjermen. 
original: 

Her har jeg gått og abonnert på 
DatormaQazin i noen år, og opp
dager bratt at det har kommet en 
NORSK utgave! ! ! Det er vel �reit 
og OK! Tenkte jeg å begynnte a bla 
i blekka. Grøss og gru! Det var jo 
bare et tynt innpakningspapir for 
DM, jeg kunne umulig betale 21 
kroner for å få noe jeg allerede 
hadde og skrinla hele NDM helt il 
for et par uker siden. Da dukket 
nemlig DM opp i postkassa som 
normalt, men inneholdende ATA
RI-MAGAZIN!! !  DETTE hadde jeg 
jo ingen interesse av å lese. 

Men så skjedde det noe av større 
interesse, neste nummer av DM var 
NOM. Smart tenkte jeg, og bladde 
for gjennom NDM og gikk rett over 
til DM. Når dette var utlest begynte 
jeg med NDM og oppdaget til min 
store fortvilelse at jeg hadde gått 
�Iipp av noe vesentlig - den første 
argangen av NOM og at en eller 
annen SVENSKE prøvde å forand
re den hel norske COMPUTER'n 
(data'n) tiI DATOREN! Det er greit 
nok at blekka HETER Dator, men å 
innføre et nytt språk? !?  ! Ellers opp
daget jeg at bleka var råkul, [>ositiv 
etc. etc. CTEY% (søren - åaåhh -
den flua som spankulerer på AMI
GA'en begynner å bli irriterende. 
TA DEN %$%(TG UISV CS! ! ! )  An
gående pris-kaoset på Amiga kan 
jeg bare i stillhet tilføye at Tessa 
Electronics selger Amiga'ene for 
rundt kr 4500 og er veldig hjelp
somme mot kunder (d� har også 
annet billig utstyr til Amiga/C64/ 
C1 28/PC ... ) 

Jeg har endel spørsmål angåen
de denne blekka . . ... 

Vil Norsk Datormagazin bli selv
stående engang (altså uten Dator 
Magazin i midten)? 

Ellers har det hendt mye rart med 
DM etter at NDM kom ut, enkelte 
sjapper selger NOM og DM HVER 
FOR SEG, altså 21 kroner for de 
1 6  sidene som NDM står for + 
1 4- 1 5  kroner. for den svenske de
len. 

Her er en liten advarsel til alle 
som går med planer om å kjøpe 

var SHAPE først med i verden: SI
DEBORDER pA NTSC (U SA-C64 
laget av ZIP i 1 986). Vi vil gjerne 
få sende en hilsen til: Rog/Fire Eag
le, . Razor/OneWay/Fairlight, Roc
ky/Anm, Newton og MoonRay/ 
RawHead, Suppliers, Force Ten, 
Zub-Zero, Beastie Boys, W.S. og 
Alf/Killers. 

Hilsen SHAPE 

(ha-ha) Thund�rBlade til ' Amiga ... 
Spillet er tvers igjennom råttent, 
styringa- er ' for j .... (holde knappen 
inne for å få speed, samtidig som 
at fire-knappen selvfølgelig skyter, 
og styre opp og ned med fram og 
tilbake) dessJ.lten så lever hverken 
grafikken eller animasjonene opp 
til hverken automaten eller Amiga'
en selv! Jeg anbefaler kjøpere å 
prøve før de kjøper. Forøvrig så 
skal C64 versjonen være fullt spill
bar, noe som Amiga-versjonen ikke 
er .... 

som blir 64- og Amiga-spill er et lite 
problem. Noen ganger ser vi at pro
dusentene spikrer sammen en ver
sjon som ikke henger på greip, og 
håper spillet skal flyte på navnet. 
Men mye av kritikken mot disse 
spillene skyldes nok at vi er vant 
med å spille dem på kraftige spille
automater, og glemmer at verken 
Amiga eller C64 kan gi et like godt 
resultat. 

Har noen synspunkter på dette, 
så skriv! 

Nei søren heller, nå er bug.,gen i 
KindWords for irriterende sa jeg 
avslutter her og nå .... ET BREV FRA EN LAMER! 
Geir Jensen, TRONDHEIM 
PS. Keep up the good work! 

For ørtende gang: Dator er både 
et norsk og svensk ord. Nytt for 
mange, javel, men slik er livet. Sta
dig lærer man noe nytt . .. 

Sier du at noen forhandlere sel
ger svensk dator, uten norsk del? 
Det skal nemlig egentlig ikke skje. 
En ting er at noen ikke vil forhandle 
Norsk Datormagazin fordi vi ikke 
har skrevet pent nok om dem, og 
fordi konkurrentrer annonserer der 
og så videre. Men i Norge skal 
NORSK Datormagazin selges, og 
bare det. 

Dette med spill fra spillebokser 

Jeg er en av disse skikkelige LA
MERE som vi kalles. Jeg skriver 
»vi» fordi jeg regner med at det er 
flere enn meg som liker å spille 
spill og ikke kan noe MC og alt 
annet. Jeg har gjort meg noen tan
ker om dette med LAMERE. Hva 
er grunnen til at disse »proffene» 
må rakke ned på oss som ikke er 
opphengt i å bli bedre eller best? 
Kanskje vi LAMERE har andre inte
resser vi g jerne vil ta vare på, og 
er fornøyd med å ha det htt gøy 
med noen spill på ettermidagene. 
Hva er grunnen til all hetsen? Har 
»proffene» komplekser som gjør at 
de må ha noen å se ned på og 
være bedre enn? Vil de ikke inn-

rømme at de også beg}tnnte et 
sted?? Vil de ha oss (LAMERE) til 
å tro at de er født datagenier? Uan
sett hva svaret er så vil jeg si at all 
skrytingen og »mobbingen» begyn
ner å gjøre meg kvalm; - og tenden
sene til barnslig het ser ut til å blir 
sterkere 09 sterkere. Jeg håper det 
er mulig a få noen voksne svart 
motargumenter til dette brevet. 

Hilsen en som er redd for repre
salier! 

Vi lar disse brevene stå for seg. 
selv, og håper de greier opp litt i 
rotet. Litt småkran'iJling og paikas-. 
ting bør alle tåle, sa lenge det ikke, 
blir ondsinnet. Eller hva? ) 

l REM SOOND-ANALYZER BY SAMMY 1 9 8 7  FELIX SOFTWORKS 
1 0  DIM X ( 9 6 0 ) 
1 5  COLOR 4 , 1 :  COLOR . 0 , 1 
2 0  FOR L= 6 6 5 6  TO 6 6 9 4 : READ A :  POKE L , A :  NEXT 
2 5  A= 6 6 5 6 : B= 6 9 1 2 . 
3 0  POKE 5 3 2 8 0 , 2 :  GRAPHIC 1 , 1 :  CHAR 1 , 7 , 1 0 ,  " WAITING FOR . 1 s t. 
SOUND " 

. 

3 �  SYSA : I F  PEEK ( B ) < 4 THEN j 5  
4 '0 GRAPHI C  1 , 1 :  CHAR 1 , 1 0 , 1 0 ,  " DI GI T I Z ING • • •  " 

4 1  REM HER KAN DU EVENTUELLT LEGGE INN EN " FAST " 
4 5  POKE 5 3 2 8 0 , 1  
5 0  FOR L= l TO 9 6 0  
5 5  SYSA : X ( L ) =PEEK ( B ) 
6 0  NEXT L :  SLOW : LOCATE 0 , 1 0 0  
6 5  POKE 5 3 2 8 0 , 0  
7 0  GRAPHI C  1 , 1 
7 5 ' FOR A= O TO 2 
8 0  FOR L= 3 2 0 *A TO 3 2 0 * ( A+ l ) :  X ( L ) =X ( L ) * 2 : NEXT 
85 LOCATE O ,  X ( A * 3 2 O· ) + ( A * 6 O ) 
9 0  FOR L= 3 2 0 *A TO 3 2 0 * ( A+ 1 ) 
9 5  DRAW TO L- ( 3 2 0 *A ) , X ( L ) + ( A* 6 0 )  
1 0 0  NEXT : NEXT A 

KOMMANDO 

1 0 5  C� 1 , 1 2 , 2 4 ,  " PRESS ANY KEY l " :  GETKEY A$ : GRAPH IC O 

.... 

1 1 0 DATA 1 2 0 , 1 6 2 , 0 , 1 7 3 , 1 3 , 2 2 0 , 1 5 7 , 0 , 2 7 , 2 3 2 , 2 4 , 2 2 4 , 2 5 5 , 2 0 8 , 2 4 4 , 8 8 
1 1 5 DATA 1 6 0 , 0 , 1 6 2 , 0 , 1 8 9 , 0 , 2 7 , 2 4 , 2 0 1 , 0 , 2 4 0 , 1 , 2 0 0 , 2 4 , 2 3 2 , 2 �: 4 , 2 5 5  
1 3 0  DATA 2 0 8 , 2 4 1 0 , 1 4 0 , 0 , 2 7 , 9 6 

. 
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U S E R G R O U P S 
K L U B a  E ' R 

I 
e64/C1 28/AMIGA 

I 

ALTA 
DATAKLUBBEN NORD er en data
klubb med ca. 65 medlemmer for 
e641C128 og Amiga. Vi er stadig på 
jakt etter flere. Vil du vite mer om 
oss. skriv til: DATAKLUBBEN NORD. 
postboks 1157. 9501 ALTA 

BERGEN 
FANZIN DEMOKLUBB består av 4 
helfrelste _ Amiga-freaks som digger 
demoer. Nå søker vi likesinnede. bå
de unge 09 gamle. Skriv til: FANZIN 

. DEMOKLUBB. cio Rune Langøen, 
Rugdeveien 40. 5000 BERGEN. Tele
fon: 05-283623. 

BRYNE PRIDE CREW INT. - ønsker 
seg flere medlemmer som lager deo
mer. Vi har 11 til nå. Er du god i MC 
- ta kontakt med ZEMIC/PRIDE. Tytte
bærhalen 16, 4340 BRYNE. 

BØ I TELEMARK 
CCG startet i 1987 med C64 og har 
nå gått over til Amiga. Derfor søker 
CCG Amiga-freaks for utveksling av 
tips/programmer osv. «100% disk 
back'>-garanti. Hvis du er interessert: 
CCG. Postboks 140, 3801 BØ i Tele
mark. 

BØNES 
Jeg ønsker å høre fra Amigaeiere for 
bytte av programmer. Skriv til: Hans 
T. Uland, Bøjarnesveien 7, 5062 BØ-

. NES. 
FULL FORCE snekrer demoer og 
swapper. De har 8 medlemmer og 
startet opp i 1988 . •  cOm ikke de beste. 
så er vi de kuuleste». Skriv eller ring 
til: Snorre Marcum, Våkleivskogen 
150. 5062 BØNES - Tlf: 05 121818. 

ELLINGSØY 
AMIDIGA Dator User Group søker 
medlemmer worldwide. Medlemska
pet er gratis. Vi driver med: MBBMIDI 
SEQUENSING MUSIKK, sampling, 
demos. bytting, spill selger Dr.T's 
KCS v1.6 og SoundScape Pro Midi 
Studio. Kontakt: Olav Andreas Ran
den, 6057 ELLINGSØY - Tlf: 071 
36396. 
FLORØ 
WARLOCKIPANTHER SQUAD øns
ker å komme i kontakt med andre 
groups for bytte av demos, prog m.m. 
Både for Amiga og C64. Skriv til:
WARLOCKIPANTHER SQUAD, Vest
nesveien 12, 6900 FLORØ eller ring: 
057 43627 (Roger). 

FONNES 
TEAM'88 ønsker seg mange flere 
kontakter. De er tilsammen 10 med
lemmer og driver blandt annet med 
bytte av programmer, demoer -og 
musikk på C64/C128. Ring: 05 
368708 eller skriv til: TEAM'88, post
boks 8, 5153 FONNES 

FREKHAUG 
THE ERRORS - Can You Feel Gufsi 
From Fjellom! Dataklubb for C64/ 
C128/Amiga som har 9 medlemmer 
og ønsker å bli flere. Vi programmerer 
demoer på C64 og Amiga. Flere med
lemmer på C64 søkes (er det noen 
som lager demoer på C128, ta kon
takt). Programmerere, graphix, musix 
- ta kontakt. OBS! NO CRACKING! 
Skriv til: THE ERRORS, postboks 60, 
5110 FREKHAUG. Telefon 
0s-3n193, for C64: DIGIBOY, for 
Amiga: The Sentinel (Man-fre: 17.00 
- 22.(0) 
GJØVIK 
C64 COMMANDO FORCE søker 
medlemmer (med diskdrive) fra hele 
skandinavia. Medlemsblad 6ggr/år og 
medlemsdisk kr. 35,- (kan avbestilles). 
Vi kjøper/selger nesten alt mulig. Av-

GRATIS ANNONSE! Her kan alle dataklubber/usergroups informere om seg selv. 
Send info til: Norsk Datormagazin, Postboks 9934 - Ila, 01 32 Oslo 1 .  
Merk konvolutten: User Group. Redaksjonen forbeholder seg retten 

_ : til å redigere innkommet materiale. ' 
NB! Forsikre deg at klubben/usergroupen eksisterer FØR du �nder penger, 

disketter, programmer og �ign�nde. Vi tar ik�e ansvar for virksomhet/seriøsitet. 

giftkr. 10,- pr. halvå�. Skriv til: Sondre -
Dagstuen. Tranebergveien 6, 2800 
GJØVIK eller ring: 061 73756. 
Jeg vil høre fra andre Amiga-eiere for 
bytte av programmer. Prøver også å 
lære meg assembler og er derfor in
tressert i rutiner osv. Alle får svar. 
Skriv til: Anders Dybdahl, Bjørkestien 
2, 2800 GJØVIK eller ring: 061 n29. 

HARSTAD 
NORWEGIAN LIGHT FORCE INC. 
søker codere, grafikkere, musikere for 
Amiga. Vi har 7 medlemmer. Skriv til: 
Ole Pedersen, Solgryveien 14 B: 9400 
HARSTAD. 

HELLESYLT 
THE GIANTS ønsker flere kontakter 
over hele landet. De startet opp i '87 
09 har nå 8 medlemmer som driver 
pa med C64 og Amiga. Deres spesia
litet er: demoprogrammering, grafikk
design, programutveksling og MC-tips 
(68000). Dersom du ønsker kontakt, 
skriv til THE GIANTS, Postboks 39, 
6218 HELLESYLT. 

HORTEN 
TEAM 88 er en respektert C64-klubb 
som sysler med spill og demoer. Klub
ben har et eget PD-bibliotek. Egen 
klubbavis 6 ggr/år med tilbud på hard
ware/software. For mer informasjon, 
skriv til: B.K. Dale, Langgt. 53, 3190 
HORTEN. 

JESSHEIM 
THE CRAZY LOVERS, Algarheims
veien , 2050 Jessheim trenger , flere 
medlemmer. Kontakter av alle slag 
er også velkommen. De har pr. i dag 
3 medlemmer som har hver sin C64 
og påstår å være raske swappere. 
Skriv til overstående adresse eller ring 
06 970917 (Roy). 

KABELVAG 
THE GENNESIS MEGA CREW har 
32 medlemmer og ønsker kontakt 
med C64-eiere over hel.e verden for 
salg/kjøp av spill(demoer. GMC søker 
også gode musikk/grafikk/codere. 
Gratis medlemsblad gies ut 1 ggr/ 
mnd. Skriv til THE GENNESIS MEGA 
CREW, Postbok 6, 8310 KABELVAG. 

KIRKENES 
Jeg vil gjerne ha kontakt med C64/ 
1541-eiere for bytting av programmer, 
demos, tips og pee�s/pokes. 'Er du 
interesert, skriv til meg: Kevin Olsen, 
Bergstien 30, 9900 KIRKENES. 

KVISVIK 
GOLDEN FALCON is an international 
computer club for Amiga-owners wan
- ting to do more than just playing. 
We're making garnes and de"1os. 
Join us and you get others to work 
with. If you're good at music, grap
hics, coding and/or games designing, 
you can't miss this opportunity to join 
us. We're also seiling cheap hardwa
re, software and diskettes. Ifyou're not 
good at anything, we'lI teach you and 
make it easier for you to choose the 
best programs and hardware you ne
ed. Membership-news 6 times/year. 
Membership: 80 NKR/year. For more 
information: GOLDEN FALCON. c/o 
Øyvind Grimstad, 6674 KVISVIK. 

LANDAS 
THE NORWEGIAN DEP. OF FREE
DOM-FORCE (Finland) søker flere 

medlemmer og kontakter. Ring, 05 
200243 eller skriv til: Knut-Gunnar 
Walle, Natlandsveien 24, 5030 LAN-
DAs. ' , 
Jeg ønsker å komme i kontakt med 
crews og enkeltpersoner som har 
Amiga. Skriv til Sturia Olsen, Kolstien 
90 B, 5030 LANDAs. 

LARVIK , . 
MR. EINSTEIN ønsker å bytte både 
nye, gamle, hjemmelagede eller prof
fe demo's til Amiga. Tips og triks i 
MC er også ønskelig. Skriv til: MR. 
EINSTEIN, Postboks 1426, 3251 
LARVIK. ' 

LILLESTRØM ' 
TRAS DATA er en 1 år gammel data
klubb for C64/C128 eier� som gjerne 
vil utvide sin vitenskap om sin data
maskin. Vi gir ut medlemsblad 6 ggr/ 
år. Det inneholder spilltester, «MC.>
og BASIC-kurs, tips, brevsider og mye
annet. Medlemskapet koster kr. 75,-. 
Skriv til: TRAS DATA, Elvegaten 17, 
2000 LILLESTRØM. 
MOSJØEN , 
NDG/NORWEGIAN GAMES DE
SIGN i Mosjøen har 2 Amiga-frelste 
medlemmer. Spesialiteten deres er 
spill, programmering og demo's. Tid
ligere erfaring fra C64 og Vic 20. Vete
ran i bransjen, har holdt på siden 
1985. Kontakt NGD, Halsmovegen 
35, 8650 OSJØEN - Tlf.: 087 72640/ 
73018 (Thor eller Geir). 

MOSS 
SAVAGE, Karlstadveien 17, 1500 
MOSS startet opp i 1988 og driver 
med sampling, demoer og bytting av 
programmer til Amiga. De er 6 stykker 
og ønsker å bli flere. Ta kontakt med: 
Christian Wangberb på telefon 09 
271487 eller skriv til overstående 
adresse. 

MALØY 
THUNDER BEER ønsker å komme i 
kontakt med democrews og lignende. 
Ønsker også å bli medlem i en grup
pe. Jeg coder ikke, men er heller ikke 
«lame» (har under en uke gammelt 
stoff). OBS! Ingen «LAMERS
GROUPS». Thorbjørn Boge, Holvik, 
6700 MALØY. Telefon: (057) 50327 

NOTODDEN 
PLATOON, usergroup for Amiga-eie
re som ikke er «spill-freaks». De startet 
opp i 1988 og har 2 medlemmer. 
Deres spesialitet er programmering, 
musikk og grafikk. ,,100% DiskBack 
Guarantee» loves, skriv til: PLATOON, 
Rute 20-14, 3670 NOTODDEN elelr 
ring: 03 957457 - Morten Amundsen. 

OSLO 
KILL ønsker flere kontakter og med
lemmer. Vi er tilsamme et sted mel- _ 
lom 50 og 100 medlemme·r. If you are 
lame, then stay that way - if not con
tact or join KILL today! Ring: 02 
302135 (KEVIN) eller 02 302753 (Ri
chard - ikke i rushtida). , 
THE FLASHING THUNDER lager 
demoer på 'C64. Kontakt LASSE' eller 
TOR-ØIVIND på telefon: 02 304860 
eller skriv til: LASSE KRISTOFFER
SEN, Lindebergveien 53 B, 1069 
OSLO 10. 

RANHEIM 
TURBO-KIDS søker nye medlemmer. 
Klubben er for Amiga-eiere i alle al-

dre. MedJemsblad. ca. 6 ggr/år med 
spørsmål/svar fra medlemmene, tips 
om spill. Send li�e over dine spill/ 
programmer og klubben distribuerer 
den _ til alle medlemmene. Avgift_ pr.
år er kr. SO,-. Skriv til: Knut Marius 
Thorvaldsen, Fjordgløttveien 11 B, 
7053 RANHEIM. 

RiSØYHAMN/ATARI 
ATARI ST/AMIGA-klubb med 5 med
lemmer som har programmering, gra
fikk og ' musikk som hovedintere�e. 
Ta kontakt med Van Straaten, Ase, 
8484 RiSØYHAMN 'eller telefon 088 
47198 (Eirik). 
RØYSE 
SOKRATES ønsker flere kontakter for 
rask swapping av nye programmer, 
demoer m.m. 100% garantert svar! 
Skriv i dag til: Reimar Vetne, TVS, 
3506 RØYSE. 

SAND 
SAILMON SOFT er en klubb (startet 
1988) med 3 medlemmer som har 
C64 og Amstrad. De er meget intres
sert i demoer. Skriv eller ring til: Sv.ei- , 
nung Rørvig, 4230 SAND - tlf.: 04' 
797554 

SANDSHAMN 
Billig hard/software fra NordVest Ami
ga i Sandshamn. Denne klubben har 
15 medlemmer. Rask service. Kontakt 
NordVest Amiga, 6089 SANDSHAMN 
eller telefon 070 29140. 

SKIEN/ATARI 
SNAP SHOT, dataklubben for 
C64/C128 og Atari ST. Klubblad 6-8 
ggr/år. Medlemsavgift kr. 70. For mer 
informasjon, skriv til: SNAP SHOT c/o 
Jostein B. Kristiansen, Håvundveien 
294, 3700 SKIEN. 

SKJETTEN 
AMIGA USER! Do ya wnna 

swap new stuff on the Amiga? Con
tact: THE DISK FIXER, Glostrupveien 
138, 2013 SKJETTEN. 

ZONE 3, data
klubb for Amiga. Telefon: 06 841609. 
Skriv til ZONE 3, Postboks 3, 2013 
SKJEDEN. 
SKODJE 
THE FIGHTING FALCONS har 5 
medlemmer som programmerer i MC, 
C, BASIC & PASCAL. De ønsker nye 
kontakter innenfor Norges grenser. 
Du bør kunne programmere (på Ami
ga) eller tegne/komponere. Send inn 
6 disketter (bør helst inneholde noe 
du har laget: demoer, bilder osv) og 
få 4 tilbake i form av klubbavis. Legg 
ved svarporto. Skriv til: THE, FIGH
TING FALCONS, 6260 SKODJE eller 
ring 070 75311 (Finn). 

SOLBERGELVA 
ANIMALlZE-89 ønsker nye med
lemmer for bytte av programmer, spill 
og ideer. De er kun to stykker pr i dag 
og driver utelukkende med Amiga. 
Alle brev besvares. Skriv til: THE RED 
STAR, Gml.Riksvei 110, 3057 SOL
BERGELVA. 

SOLBERGMOEN 
PENTHOUSE, Sandvollen 60, 3058 
SOLBERGMOEN består i dag av 3 
medlemmer og driver med utveksling 
av programmer pluss programmering. 
De startet opp i 1986 med C64, men 
holder nå pa med Amiga. Kontakt 
Sven Deutschmann på telefon: 03 

871627 eller skriv til overstående 
, adresse. Alle får svar. 

. SORTLAND Terje Lehn ,Karlsen vil 
swappe Amiga-programmer med 
hvem ,om helst. liker svært avanserte 
programmer. Skriv eller ring: Terje 
Lehn Karlsen, Snorresvei 42, 8400 

. SORTLAND (088 21809) 
INFERNO har to medlemmer som 
jobber med Amiga De ønsker flere 
medlemmer. Ta kontakt med: Yngvar 
Natland, Postboks 42, 8401 SORT
LAND - tlf: 088 21118. 

STAVANGER 
COMPUTING sC�NbINAVIA er en 
nystartet klubb for C64/C128-eiere 
med diskettstasjon. Klubben består i 
dag av 2 medlemmer og har en konti
gent på 25 kr./år. De driver med pro
grammering i maskinkode og vil gjer
ne bytte. tips, klubbavis �il �qmme 
6-12 ggr/ar. Klubben �an naes pa tele
fon: 04 531284, Morten Salthe/Karkan 
Baukop eller skriv til COMPUTING 
SCANDINAVIA, Tanke Svilandsgate 
11, 4007 STAVANGER. 
DANISH DREAM LINE er en interna
sjonal klubb med hovedsete i Dan
ma�k. De st��et .opp i 19�6, Of} i Nor
ge 1 -1987. VI VII gjerne utvIde vart crew 
og søker derfor etter codere, musikere 
eller grafikere. Skriv til: DANISH DRE
AM LINE INT. Postboks 4534, 4004 
STAVANGER. 
SCANNERS søker medlemmer til 
klubben sin. Vi bytter, selger spill og 
demos til C64/C128 (disk). Medlems
avgift kr. 125,- pr. år. Skriv til: SCAN
NERS, Tankesvilandsgate 11, 4001 
S;rAVAI\IGER eller ri'1g: 04 531284. 

STRAUMSGREND/ATARI 
THE FALCONS lager demoer og har 
8 medlemmer (8 x C64 + 1 x Atari 
Sl). Øn�ker kontakt med så mange 
som mulig med Amiga/C64/Atari ST. 
Kontakt SVENTY på telefon: 05 
121407 eller skriv til: THE FALCONS, 
Rekdalsvegen 32, 5064 STRAUMS
GREND. 

STRYN 
THE GUlL TIES startet i september 
1988 og har to medlemmer med sånn 
passe erfaring. Vi er nå på jakt demo/ 
cracker-crews på C64-disk - alle får 
svar! Vi har alltid hot-stuff. Skriv til: 
THE GUILTIES, Kiperveien 22, 6880 
STRYN. 

TROMSDALEN 
SILVERFOX er en dataklubb som dri
ver med import av spill tit_C64/C128. 
De er 4 stykker som etter hvert håper 
og komme i gang på Amiga. Skriv til: 
SI LVERFOX, Stjerneveien 48, 9020 
TROMSDALEN eller ring: 083 36299 
- Espen Rikstad. 

VEDAVAGEN 
HI-VOLTAGE startet opp sommer�n 
1988 og består av 4 Amiga-fr�l�e;, 
De trenger flere kontakter (helst ',Som1 
kan programmere, men alle er garan- , 
tert svar). Skriv til: Eivind Vea, Vea 
øst, 4276 VEDAVAGEN eller ring: 04 
824611. 

ØRSTAD - ATARI ST-KLUBBEN, 
Bjørkeveien 19, 6150 ØRSTAD e� en 
landsomfattende dataklubb for Atari 
ST -eiere. Hovedmålet med klubben 
er å skape entusiasme blandt ST
eierne i Norge. Klubben vil ha salg 
av blandt annet programmer, disketter 
og Public Damain. Send disk + retur
porto for første nummer av PD Disk 
Magasin. Skriv til overstående adres
se eller ring til Ronny Hatlemark - 070 
66462 for mere informasjon. 

ALESUND 
DISKHUNTERS søker nye med
lemmer til sin C64/C128/Amiga-klubb. 
Har ca. 120 medlemmer. Klubbmed
lemskapet koster kr. 100,- pr år. Skriv 
til oss: DISKHUNTERS, Henning Karl
sen, 6090 FOSNAVAG. 

! 
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For de med færre enn ti tommeltotter: krysse av på tegningen hvilke baner 
som er ferdige. Selve ND konverteren 
bør du vente helt til slutt med, og da 
er det bra å bruke sokkelen som den 
skal sitte i, som mal. Jeg syntes den
ne rekkefølgen er grei: G O N  EGE 

SAMPLER! 
Sampling er gøy, men 
kan bli dyrt. Her er en 
forholdsvis enkel opp
skrift på hvordan du 
kan lage din egen, fullt 
brukbare sampler un
der 300 kroner! 

HVA ER EN SAMPLER? 
Hvis vi tenker oss at vi skal sample 

en lyd og deretter behandle den på 
en dator, må signalene fra lydkilden 
omformes slik at datoren forstår det. 
Siden lyd er analoge data, (data som 
ikke kan beskrives med noen bestemt 
tallverdi), må de oversettes til digitale 
data, som datamaskinen kan håndte
re. Dette er samplerens oppgave. 
Sampleren omformer elektriske spen
ninger til tall, som blir flyttet. over i 
datamaskinens hukommelse. 

En sampler består som regel bare 
av to deler. En ferdiglaget elektrohisk 
brikke som håndterer omformingen , '  
og en del komponenter som forteller 
AlD-konvertereren hvor stort sprang 
det er mellom hvert analoge nivå. 

Når lyden kommer fra lydkilden, 
sendes den inn i ND konvertereren 
som sammenligner det som kommer 
inn med de referansene den har. Hvis 
en lyd har høyere spenning, eller vo
lum enn den første referansen, sjek

. ker den videre på neste referanse. 
Dersom lyden ikke har høyere volum 
enn denne, sender ND-konverteren 

, 

Pli t-
S�gnal .& +RI 
I nn 'ti' lJr 

ut et binært tall t i l  datamaskinen som 
tilsvarer volumet lyden hadde, 99 gjør 
samme prosedyren igjen. "--. 

Disse "tallene tar datamaskin� 
imot, og flytter dem inn i hukommel
sen, for senere å kunne behandle 
dem. For å få god kvalitet på dette, 
er det viktig at AJD-konverteren ikke 
bruker for lang tid på disse operasjo
nene. 

BEHANDLING AV 
SAMPLEDE DATA. 

Etter at en lyd er samplet, ligger 
den som tall i datamaskinens hukom
melse. For å kunne behandle disse, 
trengs en del software, f.eks. Audio
Master, 68000er, osv. 

Med et godt program kan man blan
de to samplede lyder, spille de av 
baklengs, forandre volum og ikke 
minst; lagre lydene på disk! 

For å spille disse lydene av, må 
dataene i hukommelsen omformes til
bake til elektriske spenninger. Dette 
gjøres ved å sette alle tallene etter 
hverandre, og så sende dem til en 
DI A konverterer som «glatter ut» de 
forskjellige verdiene, slik at de blir 
mest mulig tik den originale lyden. 

Grunnen til at den lyden som nå 
kommer 'fra datamaskinen ikke er 
hålt lik den som kom rett fra lydkilden, 
er at ND konverteren bare deler opp 
lyd-nivåene i 8 deler i en 8-bits samp
ler, og fordi ND-konverteren hopper 
over en del volum-nivå mens den sen
der tallene til datamaskinen. Jo bedre 
sampler man har, f.eks. 1 2-bits( desto 
bedre blir resultatet. 
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KOMPONENT-LISTE 
Jeg fikk tak i ND konverteren hos 
Jackob Hatteland Electronics, tlf. 
04-7651 1 1 ,  og.resten av komponente
ne hos Fritjof Arngren, tlf. 02-508560. 
Vero-Board (2,54 m.m. mellom hulle
ne): ca 6 kroner. 
IC1 AD 670JN 8-bits ND-konverter: 
ca 200 kroner. 
IC2 SN 7404 Inverter: ca 9 kroner. 
K1 1 0uF 1 0v Kondensator: ca 3 kro
ner. 
K2 20nF Kondensator: ca 3 kroner. 
R1 9000hm Motstand: ca 3 kroner. 
P1 1 0Kohm Pot. meter: ca 10 kroner. 
IC-sokkel 20 pins: ca 15 kroner. 

� 

28 f\ 1 

25 pins O connector hann-plugg til 
A500/2ooo, hunn-plugg til 1 000 ca: 
25 kroner. 
1 2-leders kabel, helst skjermet. Diver
se ledning til Vero Boardet. 

VIKTIG ! ! !  
Vær meget nøye med hva du gjør! 
Kobler du feil sprenger du kretser i 
maskinen og det dekkes IKKE av gar
antien! !  
Jeg laget denne artikkelen bare som 
et forslag til hvordan man bygger en 
sampler. Dersom du vil byg�e den og 
koble den til din Amiga, ma det skje 
på ditt ansvar! Jeg står heller ikke 
ansvarlig for eventuelle trykkfeil! Der-

HVORDAN BYGGE 
SAMPLER? 

Det finnes utallige ND-konvertere å 
ruke i en sampler. Den jeg har brukt 

i · nne sampleren er ganske dyr, 
men en har endel ting innebygget. 
De flest samplere til Amiga, ma kob
les både il parallell- og serie-porten 
på en Amlga 1 000. Med denne ND 
konverteren slipper man dette. 

Det første man bør huske på når 
man setter igang med et byggesett til 
en dat�maskin, er at komponentene 
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som eventuelle problemer skulle opp
stå under bygging, kan jeg kontaktes 
på IFF's Bulletin Board System, tlf. 
06-810881 , døgnet rundt. Der vil du i 
tillegg �til endel andre Amiga bygge
sett, finne over 1 3  MBytes med Public 
Domain-programmer til Amiga! ! ! ! ! !  
IFF BBS er  satt opp med 2400/1 200/ 
300 baud, 8 databit, No parity og 1 
stopbit. For de som ennå ikke har fått 
seg modem (hvis det finnes noen!), 
kan dere skrive til meg. Jeg vil også 
være behjelpelig med printkort-tegnin
ger til denne sampleren. 
Min addresse er: 
IFF BBS Amiga, cIo Espen Lyn
gaas, Bregnevn 1 0, 2007 Kjeller. 

som brukes er MEGET ømfintlige for 
statisk elektrisitet og varme. Man bør 
bruke IC-sokler og en god loddebolt. 
Dersom man aldri har tatt i en lodde
bolt før, bør man få en som har peiling 
til å hjelpe seg. 

Når det gjelder kortet som kompo
nentene skal sitte på, er det best med 
det som kalles Vero-Board, eller et 
vanlig printkort. Den letteste måten å 
få det riktig til på første forsøket, er å 
ha tegningen foran seg, sette alle 
komponentene i kortet, og deretter 

Først alle passive komponenter. 
Dvs. motstander, kondensatorer og 
sokler. 

Så alle banene mellom de forskjelli
.ge komponentene. Sjekk at det du har 
gjort er riktig. 

Så kan du sette i alle de aktive 
komponentene, IC1 og IC2. 

Sjekk alt en gang til, og pass på 
at datamaskinen er skrudd av før du 
kobler til sampleren. 

Når du så skrur på maskinen, må 
du pa� på at ' en oppfører seg «rik
ti9>;. Den SKai -jo helst virke slik den 
gjorde før! HVIS ikke power-lampen 
begynner å lyse etter et par sekun
der, eller et eller annet er galt, skrur 
du raskt av maskinen og sjekker 
sampleren ennå en gang. Hvis den 
etter dette nekter å virke, får du kon
takte meg, så skal jeg prøve å hjelpe 
deg. Hvis derimot alt virker som det 
skal, kan du prøve å sample en lyd. 
Husk bare på at volumet fra lydkilden 
ikke bør komme rett fra GigaMega
Booster forsterkeren din , da ND kon
verteren får lyd nok i massevis fra en 
hodetelefon-utgang. Dersom du ikke 
liker den forholdsvis lille støyen som 
kommer fra sampleren, kan du sette 
den i en metall kasse, eller bytte K2 
ut med en kondensator på 3OnF. Det
te gir endel mindre lyd, men valget 
.er ditt_ 

Skulle du få problemer på veien, 
kan du prøve å kontakte meg, så skal 
jeg se hva jeg kan gjøre. 

Norsk Dator: Espen Lyngaas 

I eee DISKDRIVER eee l 
PROFEX KVALITE7YIJRIVER FOR AMIGA 

- IfKJZ KOMPA TIBEL 
- MEGET STILLEGAENDE 
- ON/OFF KNAPP 
- BEST TESTRESULTA TIDA TOR NR. 2 
- CITIZEN K VALITET 

City 
COllzputer Center 
Lybekkergt. 1 , 0184 Oslo 1 

- like ved Oslo City 

Kun 1590, 
Ordre/I/': 

02. 170503 

ENDELIG! 
N å  f innes det som d u  har ventet på! Brevkurs i mas
kinkodeprogrammering på AMIGA! Totalt er det 1 2  
informasjonsrike brev. 

-

Her lærer du maskinkode fra den spede begynnelse 
ti l  ekspertnivå. Her lærer .du hvordan AMIGA fungerer 
helt ned på grunn-nivå. Ved hjelp av dette kurset bl i r  
du hurtig og g reit i stand t i l  å skrive dine .egne pro
gram, enten det nå bl i r  et enkelt LOTTO-program eller 
et avansert spi l l  som utnytter AMIGA'ens mul ig
heter t i l  det maksimale. 

Hvert brev koster 1 45,· 
+ postoppkrav på kr 20,50. 

Forskuddsbetal ing = porto- og oppkravsfritt. 

Best i l l  NÅ! fra: 
ARCUS 

Postboks 336, 6401 MOL DE - Postgiro: 4 60 05 99 
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Mer cckursing» i Norsk Datormagazin: 

I - R  S -TRACKERI 
«Alle» Amiga-eiere har 
Soundtracker, men 
langt fra alle kan bruke 
programmet skikkelig. 
Ved hjelp av ccDr. Aw
some» med navnet 
Bjørn Arild Lynne i pas
set, kjører vi nå en aldri 
så liten innføring i PD
programmet. 

H ei! Jeg heter Bjørn Arild Lyn
ne, for noen av dere kjent 
som "Dr. Awsome of The 
Crusaders». Jeg tenkte jeg 
skulle skrive noen ord om 

et av de beste, mest brukte programme
ne til Amiga'en, SOUNDTRACKER. 
SOUNDTRACKER er programmet som 
har sørget for bakgrunns-musikken til 
99% av demoene og introene du har 
sett på Amiga'en, men siden det ikke 
er kommersielt, har det aldri fått et fnugg 
av omtale i noe tidsskrift. Je� synes det 
fortjener bedre. Jeg vet og sa at så godt 
som alle har dette programmet, men de 
færreste kan bruke det. Jeg håper ved 
denne artikkelen å få flere til å få øynene 
opp for dette programmet, og kanskje 
hjelpe dere med de første famlende 
skritt som Amiga-musikere. 
SOUNDTRACKER har både sterke og 
svake sider, men det som har gjort pro
grammet til det mest populære musikk
programmet til Amiga'en, er at du ikke 
trenger. ekstra synthesizer, MIDI-interfa
ce eller noe som helst annet utstyr uten-

, for Amiga'en for å bruke det fullt ut. En 
annen IiJrunn er at når du lagrer sangene 
dine pa disk, blir de lagret på en slik 
måte at det er lett å inkludere musikken 
i andre programmer, som demoer eller 
spill. Det kan også nevnes at tatt i be
traktning at SOUNDTRACKER bare bru
ker maskinens egne lyd-utganger, kan 
man få meget imponerende lydkvalitet 
og bra effekter, bare man tar seg tid, 
kjenner de rette « knepene» , og er litt 
nøyaktig med hva man gjør. Jeg tror 
in�en v.et hvor mange låter som er laget 
pa SOUNDTRACKER gjennom tidene, 
men at det er manp'e tusen er det ikke 
tvil om. Noen av latene er meget bra, 
andre ikke så bra, men en ting er sik
kert·: De som laget låtene (uansett kvali
tet) hadde det mektig gøy mens de holdt 
på, og de var sikkert ganske stolte da 
de lot Mor og Far høre resultatet. Gleden 
av å SKAPE NOE kan ikke slåes av noe 
spill! 

SOUNDTRACKER 1 .0 
For å ta det fra begynnelsen: SOUND
TRACKER 1 .0 ble laget for en god stund 
siden av en (meget glup) Amiga-musiker 
og programmerer ved navn Karsten 
Obarski, som hadde gått lei av Sonix, 
og bestemte seg for å lage et litt "friske
re» program som ga et litt mer «profft» 
lydbilde enn Sonix. Herr (han var nemlig 
tysker) Obarski hadde fattet at det var 
selve lydene som var viktige, og derfor 
laget han programmet slik at det uteluk
kende brukte samplede lyder. Hvis det 
er noen der ute som ikke vet hva det 
vil si å «sample» en lyd, så kan jeg fortel
le deg at å «sample» betyr å digitalt «ta 
opp» en lyd. 

SAMPLE?!? 
Det hele foregår omtrent på samme 
måte som når du tar opp på kassett, 
forskjellen er at når du <<Sampler», blir 
lyden liggende i minnet til maskinen, 
som tallverdier, istedet for på maQnetisk 
tape. Disse lydene kan lagres pa disk, 
og spilles av igjen fra maskinen. Sample 
lyder kan du gjøre fra en hvilken som 
helst lydkilde, for eksempel en mikrofon,  
en CD-spiller, kassettspiller eller andre 
instrumenter. Derfor: hvis for eksempel 
kameraten din har en synth med en lyd 
du liker godt, kan du koble synthen til 
Amiga/en, og «5ampl8» lyden, og der
med har du den.  (Riktignok med noe 
dårligere lydkvalitet.) Samplede lyder 
kan spilles av med forskjellig hastighet, 
og dermed gi forskjellige frekvenser (to
nehøyder), og det er i hovedsak slik 
SOUNDTRACKER virker. Smart, ikke 
sant? 
Foruten instrumenter, kan du sample 
forskjellige lydeffekter og tale. Det skal 
sies at hvis du vil sample dine egne ly
der, trenger du (a) en sampler og (b) et 
sampler-program, som for eksempel 
«Audiomaster» . 

Brukerveiledninger til Soundtracker 
er få og tildels mangelfulle, fordi 
programmet ikke er kommersielt. 
Men fortvil ikke: Norsk Datormaga
zin vil skrive mer om dette gode 
programmet! 

PUBLlC-DOMAIN 
Vel, etter at Karsten Obarski hadde la
get sin SOUNDTRACKER, spredte han 
den simpelthen ut blant venner og kjen
te, og dermed hadde snart hver eneste 
Amiga-eier i verden skaffet seg program
met. (Hvordan kan det ha seg?!) Det har 
qlltid blitt regnet som et Public Domain 
program, og siden den første versjonen 
har det kommet utallige forskjellige opp
graderinger og forbedringer av origina
len ,  fikset litt opp av programmerere 
som «DQC» og «The New Master5», 
men i prinsipp virker det på samme 
måte. De nyeste versjonene i da� har 
mulighet for 15 samplede lyder pa opp 
til 32K hver, innebygget sampler softwa
re og diverse «fancY'> detaljer, som Spec
trum Analyzer osv. 
Jeg snakket om å sample dine egne 
lyder, men dette er overhodet ikke nød-

vendig for å bruke programmet. Sam
men meci selve programmet, dukker det 
gjerne opp en eller flere instrument
disker. Disse kalles «sr -01»,  «ST -02» 
osv, og er breddfulle av mer eller mindre 
brukbare (noen virkelig bra) samplede 
lyder. Det skal sies at hvis du har 
«ST -01 », så har du egentlig alle de vik
tigste lydene, siden det er denne disken 
som inneholder de mest seriøse og bruk
bare lydene. Noen opererer allikevel 
med 1 0  eller flere forskjellige instru
ment-disker. 
For å bruke SOUNDTRACKER, er d�t 
en klar fordel, men ingen absolutt nød
vendighet, å kunne noter. Du bør også 
ha noe kjennskap til visse grunnbegre
per i musikk, som takt-inndelinger og 
skalaer. (Har du gått i guttemusikken?) 
Men jeg tror nå det, at hvis du ikke kan 
dette fra før av, er SOUNDTRACKER 
et godt sted å starte for å lære seg det. 

gen, men hvis du vil høre litt mer. om 
hvordan selve programmet virker, sa les 
videre: Du kan laste inn opp til 1 5  for
skjellige samplede lyder i minnet til 
Amiga'en. Disse lydene kan så spilles 
av i forskjellige hastigheter, for de for
skjellige notene du vil spille . .  Tastaturet 
på maskinen fungerer som et slaQs 
synth/piano-keyboard, og notene du spIl
ler blir lagret i såkalte « patte ms» i pro
grammet. Hver pattern blir 64 1 6-dels 
noter lang, altså fire takter, og består av 
fire uavhengige lydkanaler som spilles 
av samtidig. I en kanal kan du for eks
empel ha trommer, i neste bass, og så 
et komp-instrument, og til slutt en leden- .... ' 

de melodi-stemme. Dette er selvfølgelig 
opp til DEG og hvordan DU vil ha DIN 
låt. Disse «patterns» blir altså deler av 
en hel sang, og du kan så sette dem 
sammen i hvilken rekkefølge du vil .  
Du kan bytte lyd så ofte du v i l  i alle 4 
lydkanalene. Foruten å spille forskjellige 
noter med forskjellige instrumenter, kan 
man ved hjelp av styrekoder lage effek
ter på lydene, som for eksempel å la 
volumet på en lyd vandre opp eller ned, 
la hastigheten (og dermed tonehøyden) 
gli opp eller ned, og hvis man eksperi
menterer en del med dette, er det mulig 
å få både profesjonelle og morsomme 
resultater. Når jeg sier «profesjonelle re
sultater», må man selvfølgelig ta i be- .. 
traktning at det er tross alt bare en data-��J��:::::: :T� maskin som står og spiller. Du får ikke 

til å låte som den 
nye LP/en til Gary Moore! 

SONG OG MODULE 
Når du så har laget ferdig sangen din, 
er godt fornøyd med den, og har lyst til 

.:.oiIIJ_1I!IIiII"' å lagre den på disk, er det to forskjellige 
måter å gjøre dette på. Du kan ( 1 )  lagre 
den som «Song», eller (2) lagre den som 
"Module». Her kommer en kort for�laring 
på dette: 

PRESET -LISTEN 
Det første man gjør når man vil sette i 
gang med SOUNDTRACKER, er å lage 
sin egen personlige versjon av en så
kalt «prøset-liste» som ligger på disken 
sammen med SOUNDTRACKER. Den
ne preset-listen forteller SOUNDTRAC
KER hvilke instrument-disker du har, og 
på hvilken disk de forskjellige lydene lig
ger. Når du så ber SOUNDTRACKER 
om å hente inn en lyd på preset-listen, 
ber maskinen deg om å sette. inn den 
riktige disken. Og hver gang' du får tak 
i en ny instrument-disk, eller du har 
samplet en ny lyd selv, oppdaterer du 
denne preset-listen. 

PATTERNS 
Jeg har ikke tenkt til å gi dere noen 
detaljert brukerveiledning denne gan-

Hvis du lagrer den som «Song», legges 
den i et directory på disken som heter 
«Songs», og i denne filen blir det lagt 
opplysninger om hvilke noter du spiller, 
hvilke instrumenter du bruker, og hvilke 
spesielle effekter du måtte ha funnet på 
å bruke. Alt blir lagret, bortsett fra selve 
lydene. Når du loader denne filen igjen, 
må du hente inn lydene fra de respekti
ve Iyd-diskene (F.eks. « ST -Oh). Denne 
filen kan altså ikke brukes til noe annet 
enn å loade sangen din inn i selve 
SOUNDTRACKER, for så å spille den 
av derfra. 
Hvis du derimot lagrer (save/er) den som 

. «Module», legger den seg i et directory 
på disken som heter «Modules», og den
ne filen inneholder alle opplysningene 
om sangen, pluss alle lydene du har 
brukt, i en eneste stor fil. Bli ikke overras-
ket om denne filen blir godt over 1 OOK � ,; 
lang! Denne filen kan ved hjelp av en 
assembler og et par minutter gjøres om 
til en executable (kjørbar) fil. Hvordan 
dette gjøres skal jeg gå nærmere inn 
på neste gang. 
Uansett hvordan du bestemmer deg for 
å lagre sangen, så sørg'ior at den dis
ken du skal legge den på heter «ST-OO». 
Hvis du skal lagre den som «Sang», må ol 

du ha et directory på disken som heter 
«Songs», og hvis du vil lagre den som 
«Module», må du ha et directory som 
heter « Modules», og GOD PLASS på 
disken. 
Selv om SOUNDTRACKER hittil kansk-
je har hørt ut som århudredets beste 
program, skal vi ikke bli FOR entusiastis
ke. Je� mener, SOUNDTRACKER har. of 
jo ogsa sine mindre lyse sider. For eks
empel kan jeg nevne at selve editerin
gen av «patterns» kunne ha vært laget 
med litt mer tanke på brukeren (Særlig 
nybegynneren). 
Funksjonene for å kopiere patterns eller 
deler av patterns er ikke særlig bruker
vennlige, og jeg kunne godt tenke meg 
å ha en mulighet for fler enn '1 5 forskjel
lige instrumenter i en sang. Pr�rammet 
har også en tendens til å «lase seg» 
hvis det kommer over det minste pro
blem med disken(e). Men sett i det store 
og hele, er jo dette bare små haker ved 
et ellers prottt, effektivt og morsomt 
musikk-verktøy. 

�;��� j: tlfbva:: s�����y �� ��ffih ' / 
mer detaljert brukerveiledninQ til 
SOUNDTRACKER. (Johnny har fatt lov 

, til å la deg få lov. Red.) Jeg håper ihvert
fall at dette har oppmuntret noen av 
dere til å sette dere ned med program
met som dere ' alltid har vært imponert 
over, alltid har hatt lyst til å prøve, men 
liksom ikke har visst hvor dere skal be-
gynne. SO LONG! 

Norsk Dator: Bjørn A. Lynne. 
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> ( ,. ', o ABONNER PA NORSK 
DATORMAGAzIN! 

Norsk Datormagazin er nyhetsavis nummer en for alle norske Commodore- styrte av gårde til blad-kiosken. 
eiere. Hver tredje uke får du rykende aktuelle reportasjer, spill- og program-tester, Dessuten sparer du penger: 32 kroner på et årsabonnement sammenlignet 
intervjuer, vurdering av maskinvare, leserbrev, annonser og mye; mye mer stoff for med å måtte kjøpe i løssalg. 
deg .som har Commodore 64, 1 28 eller Amiga. Et �bonnement kan du fikse på to forskjellige måter: Enten fyller du ut kupongen 

Hvert nummer inneholder minst 64 s,ider Commodore-stoff, og minst 16 sider nederst på denne siden, eller du ringer (02) 42 07 63, og ber om abonnement på 
heilnorsk materiale. Har du råd til å gå glipp av det? Nei ! , 

' , Norsk,Datormagazin, 
Få med deg hvert eneste nummer! Når du abonnerer, får du avisen sendt VerrE} er det ikke å få Commodore-nyhetene ferske på døren. Gjør det i dag! 

direkte til din egen postkasse, og du får den raskere enn de »amatørehe« som må 
.' 

Når du 've,ger en ATARI ST, 5�O er 
'�SUPER-PACK" ink. i prisen . Super Pack 

" er en programpa�ke med 4 nytteprogram 
og 21 nye originale spi l l ,  med verdi av 
ca . 5.000 . - .  Uslåe'l ig! Med Super 'Pack 
kommer du ras.kt i. ga�g me� ��in nye 
computer, og har med en gang skaffet 
deg de viktigste og .rt:l0rsomste program
mene du trenger for ,e� .Iang tid fremover. 
Dette er vi rkel ig å kombinere nytte med 
u

'
nderholdn ing. 

" 

Smart! 
Forhandler: 
Arendal: P.M. D�nielsen als (041) 25 453, Bergen: IQ Computer (05) 23 38 50. Vektertorget Data als (05) 96 00 95. 
Bergen Dataforum als (05) 31 39 63. Drammen: Laurizen Bokhandel (03) 83 14 22. Fredrikstad: Data Tech 
(09) 3147 35, Digicorp als (09)  14 06 69. Haugesund: Centro Data als (04) 72 40 28. Halden: Databua 
(09) 18 89 30, Kristiansand: Computer Service (042) 24 292. Lakselv: Einar Sørnes als ( 084) 61 146. Ullestr.m: 
5paceworld als ( 09 )  81 09 23. Molde: Dahls Bokhandel als (072) 55 699. Mosjøen: Hobbysentret als (087) 70 170. 
Mj.ndalen: 5, Elektronikk (03) 87 40 60, Oslo: Famo als (02) 38 12 05. Spaceworld als (02) 42 68 89. Sandnes: 
5erad als (04) 62 36 81. Sarpsborg: Ole Halvorsen als (09) 15 75 33. Skien: Kjell Thorsen als (03) 52 31 33. 
Dagli Data (03) 52 44 56. Stavanger: Serad als (04) 56 15 71. Trondheim: Brun's Bokhandel als (07) 5100 22. 
Mox·Næss als (07) 53 11 20. Tromsø: Elektronikkservice (083) 86 185. Tønsberg: Delta Visjon als (033) 16 942. 
Ølen: Futura Datasenter als (04) 76 88 66. 

H ffe y . 
Tekstbehandling. 
Med dette programmet blir det morsomere å skrive. 
På en enkel, rask og effektiv måte skriver du dine 
brev, stiler, særoppgaver osv, Rediger og forandre 
så mye du vil med enkle kommandoer. Velg mellom 
kursiv, fet og understreket stil. 

Database. 
I programmet legger du in f.eks. medlemmer eller vik
tig Informasjon. Du bestemmer selv hvordan ditt 
register skal se ut. Du skriver f.eks. medlems adres
ser I registret som du sparer. Dette kan du på et 
senere tidspunkt på en enkel måte hente frem Igjen. 
Informasjonen kan du med letthet overføre til tekst
behandlingen, for så å skrive det hele ut. 

Regneark. 
Med dette programmet, kan du lage avanserte utreg
ninger. Du får hjelp med alle tIdskrevende bereg
ninger som nå gjøres av computeren. Informasjonen 
fra regnearket overføres til tekstbehandlingen, for 
så å skrive det hele ut. 

Dagplan. 
I programmet kan du skrive Inn viktige beskjeder og 
føre opp bestemte planer f.eks. klubbtreff, geburst
dager og møter. Programmet hjelper deg å planlegge 
tiden bedre. 

Unde(holdning 
Marble Madness 
Test Drive 
Beyond The lee Palace 
Buggy Boy 
Eddie Edwards 

Super Ski 
Ikari warriors 
Thundercats 
Ranarama 
Zynaps -
Quadralien, 

Starquake 
Chopper 
RoadWars 
Xenon 
Arkanoid Il 
Wizball 
Black, Lamp 
Genesis 
Thrust 
Seconds Out 
Mouse Trap 

520 STM leveres med norsk tastatur, svensk bruker 
håndbok, 512 Kb Ram, 192 Kb Rom, RF modulator, 
Mldl interface, GEM, ST-Basic, Mus og ekstern dob
bf:ltsldlg diskettstasjon på 720 Kb. 

ATARI 
c O M P U T  E R 
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