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STØRRE TILBUD TIL 
COMMODORE
FANS! 
Det er synd å måtte si det, men 

vi nordmenn har aldri vært 
kjent for å være av det kjappe 

slaget. Ting tar tid her på berget, det 
ska/liksom gjøre det. Saker vurderes 
oppad staur og nedad vegger, og alt 
må "greies ut" av alle. Og når alt er 
ferdigvurdert om en sak, så har den 
gjerne blitt uaktuell for lenge siden. 
Slik er det også innen Commodore
verdenen. Mens Commodore-eiere i 
våre naboland har kunnet velge og 
vrake i et relativt bra sortiment av "pi
rat"-perifer-utstyr til maskinene, har 
det vært tynt av slikt i Norge.lngen 
har liksom giddet å selge slikt. 
Blant annet derfor har svenske for
handlere hatt "Iett match" når de 
skulle selge slikt til nordmenn. Et fir
ma i Stockholm som vi skrev om i for
rige nummer, hadde sin fulle hyre 
med å pakke og sende varer til Norge 
etter at Norsk (inkludert svensk) Da
tormagazin kom ut hos oss. 
Men nå har de forresten fått en del 
problemer. Postverket nektet å ta 
imot de mange sendingene hans, for
di toll-papirene .ikke var i orden. De 
kunne se gjennom fingrene med en 
eller to pakker, men flere hundre ble 
for mye for dem.Så nå må alle forsen
delser gå den harde byråkrat-veien ... 
Men den verste nyheten for ham, og 
den beste for oss, er at han har fått 
skikkelig norsk konkurranse! I skri
vende stund finnes det ikke mindre 
enn tre norske firma som selger disk
driver til Amiga, til en mye rimeligere 
penge enn den originale. Dette er en 
spennende konkurranse som skjer
per kravene til leverandørene - noe 
som Commodore-kundene nyter 
godt av til syvende og sist. 
Og mer ·kommer sikkert. Etterspørse-

len på eksempelvis modem stiger, og 
inntil nå har (televerkets) modem 
kostet en formue. Noen mer eller 
mindre bra pingpong-modem har 
snaket seg inn, men prisene har stort 
sett ligget på over 6.000 kroner. 
Andre steder i Europa ligger tilsva
rende utstyr på omkring 2-3.000 kro
ner, og prisene er også på vei ned 
her på berget. Men vi møter selvfol
gelig byråkratiet her også: 
Det koster omkring 40.000 kroner å 
få typegodkjent et modem i Norge.AI
le som selger slikt utstyr er pliktig til å 
gjennomføre kontrollen, som (selvføl
gelig!) kun kan foretas av Televerket. 
Selger man altså 100 modem, må 
man plusse på 400 kroner ekstra tid
lig i salgsleddet, noe som raskt .blir 
1 .000 kroner i utsalg! 
Denne "testen" er en forholdsvis en
kel affære, og kunne sikkert blitt fore
tatt for en tidel av prisen. Men vi bor 
altså i Norge ... 
På grunn av dette, vil det nok gå en 
tid før vi kan kjøpe "Iegale" modem 
billig i butikke,n. For selv om modem
salget øker, er det et sjansespill å ta 
inn et parti som koster 40.000 kroner 
ekstra før man har solgt en skitt! 
Det er forbudt å oppfordre til ulovlig
heter. Dermed har je'g ikke lov til å 
anbefale deg til å kjøpe et "pirat"
modem i Norge eller i utlandet. Jeg 
har derimot lov til å forstå de som 
gjør det. Folk meget, meget nær meg 
har gjort det med stort hell. 
Du trenger forresten ikke dra uten
lands for å skaffe slikt "pirat"-utstyr. 
Blant annet i Oslo finnes det flere 
som har bra modem (som ikke' er 
godkjent) til en rimelig penge. De tør 
ikke annonsere, men bruker man jun
geltelegrafen kan det meste fikses. 
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Printere blir også stadig rimeligere, 
og det er bare et tidsspørsmål før 
Commodore kjører ut laser-printer til 
Amiga, Mange andre er også på vei 
med rimelige lasere, og det vil vi 
komme tilbake til. 
RAM-ekspansjoner i forskjellig utfø
relse har også allerede kommet i 
Norge, fra andre leverandører enn 
CommodoreVi vet foreløpig ikke hva 
disse er gode for, men. kommer tilba
ke med kritiske tester. 
I dette nummeret tar vi for oss tre for
skjellige driver til Amiga; Originalen, 
en svensk-importert "pirat", samt en 
kjøpt i Oslo. Resultatet? Les! 
Nystartede City Computer Center ble 
den første til å importere "pirat"-drive 
til Norge, og vi tror ikke de skal angre 
på det. Slikt viser i hvert fall at de tar 
kundene sine på alvor, og forsøker å 
henge med.Slikt skal de ha ros for! 
Så får vi bare håpe at andre norske 
importører og forhandlere forstår at 
det går an å selge slikt like rimelig i 
Norge som i Sverige. Poenget er bare 
å gjøre det... 
I dette nummeret skulle vi også skri
ve en del om cracking. Så langt kom 
vi dessverre ikke, det ble for mye å 
pløye gjennom. Men i neste utgave 
tror vi at sjokkene kommer på løpen
de bånd; det skjer mye på denne 
fronten. 
Følg med! 

BBSJ 
USER 

Terje Øygard 

GROUPS 
Norsk Datormagazin har jobbet en 

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

Men vi har ikke alle, og slett ikke full
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 
utgave'1,. og venter til nummer to eller tre 
er ute. Arsaken til dette er at vi vil gi alle 
litt tid på seg, og at vi her en relativt lang 
produksjonstid. 

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

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

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

DATAMARKEDET 
PC ieks. moms� 
Commodore PC 1 ....... 2999,00 

(mårk�t s binigste?) 
CommOdore PC 20 Il .... 8750,00 
Grønn monitor . . . .  ,..... 999,00 
1404 mon. . . iI  . . ·. . . . . . . . .  1199,00 
Ny' farvemonitor . . ....... 2699,00 
Brother 2024 print . . . . . . .  6999,00 
Brother M-1709. prin, '.' be om ' pris 
Brother M-1509 . . . . . . . .• 3999,00 
Brother M-l409 . . . . . . . ... . 3499,00 
Brother M-11 09 print . . . . 2399,00 
MPS .2900 farveprint . . .. 5999�OO 
T ekstbehandling-/ database-/ 

regneark-pakke . . . ' . . . . 899,00 
Brother AX-30 ........... 1998,00 
(skrivemaskin) , 

He Onld. moms) 
Commodore 64 . . . . . . . . . 147 �,oo 
Monitor 1084 . . . . . . . .•. . 2745,00 
1541-11 disk.st. .......... 1885,00 
1581 disk.st. (3,5�� • . • •  '. . 1195,00 
MPS 120 printer ........ 2399,00 
Music Maker 128 .. '. . . . . 199,00 
1 O 1 O disk ............... 1849 �oo 
MPS 1500 farveprint . . . .  2999,00 
Amiga 500 .... . . .. il • • • • •  4499,00 
512 K RAM/EXP .. ... . . .  1390,00 

REKVISITA iinld. moms) 
10 stk. 5�"'DS/DD nøy. 
10 stk. 5�" DS/DO 3M . 
10 stk. 3�" DS/DO nøy . 

10 stk. S�" High Density 

49,50 
69,50 

129,� 
120,00 

3M/3T /VHS tape . � . . . . . 69,50 
Joystick com� pro. SOO . . �. 149,SO 
Disk. box 3�" millIs .... . ' .. 79,00 
'Disk. box 5%" millIs . . ..... :79,00 
Kind'Worlds tekstbeh. . 

. 
Amiga ............ . . ... 695,00 

Kiipekort lavbet .. 
10.00-18.00 (14.00) 

BISLET MUSIKK & FOTO 
Thereses gt. 52 B (rundki. v/Bislet) 

Tlf. 69 48 23 

Po stordre: 
TESSA ELECTRONICS AlS 

Box 32, 2650 Kvam 
Tlf . bestilling 062/94 500 

17-21 hverdager 
10-141erdager 



H ar du noengang vunnet i LOT _ . 

TO?? Ikke det nei ... 

Da skal du prøve lykken i Norsk Da
tormagazin's DATOR-LOTTO hvor 
alle vinner - uten innsats, og uansett 
IQ! Det er faktisk sant! 
Hva du vinner, sier vi ikke alt om. Men 
det sier seg jo selv at vi ikke kan pøse 
ut en· Amiga 2000 til hver innsender. 
Eller gjør det det? .. Ja. 
I alle fall - vi har 10 topp-spill som 
skal ut 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 kupongen, 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 talle
ne som krysses av. HUSK å krysse av 
hvilken dator du har! 
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. 4/89. 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 ber 
er kopiering tillatt!). Hvis du ikke vil 
klippe i bladet, kan du jo bare rive ut 
kupongen! 

HVILKET SPILL? 

landet ditt. 
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NAUN: ________________________________ __ 

ADRESSE: _______________ _ _ 

POSTNR. : __ POSTSTED: __________________ _ 

TELEFON: ____ _ 

Jeg har: 
D (64/(128 D AMIGA 
D DISK D ATARI ST 

Jeg ønsker abonneMent: 
O 112 åra kr. 179,
D 1/1 år li kr. 325,-

BJ Electronics, Norges største leve
randør av Commodore-spill, har tatt 
på seg spanderbuksene og hjulpet 
oss med premiene denne gangen. 
Først ut er julens store suksess fra 
US GOLD/SEGA - nemlig C64/ AMI
GA versjonen av automatspillet 
"THUNDER BLADE". Spillet, som har 
fått topp kritikk i diverse engelske 
blader, er en "Combat-Simulator" el
ler krigsspill om du vil. Som det siste 
håp får .du beskjed fra U.S.G.H.Q om 
Hy "THUNDER BLADE" for å forsvare 

"THUNDER BLADE" er et av de me 
avanserte kirgshelikopterene som 
noensinne er laget. Utrustet med 30 
mm kanoner og anti-tank-raketter er 
det bare å sette i gang. Fienden an
griper deg med krigshelikoptre, Tiger 

Tank's, F-14 osv., og din oppgave er 
å ødelegge fiendens styrker - koste 
hva det koste vil! 
Shoot'em up! 

D KASSETT 

Oetl,le kupo'lqe,. må V(Bre oss l hetlde 
se,lest 20/2 Foresattes underskrift 

hlJ i s du er under 16 år. 

AMIGA HARDWARE: 
AMIGA 500 
Fast lavpris. Be om
pris! 1084 S 14" . 
fargeskjerm 
kun 2_990,-

._-.------" PROFEX DL-1015 -.••• _ 
Ekstern diskdrive kun 1.590,- "",--
PROFEX SE 2000 2 Mo 
Ram ca. 4.500,-

3,5" diskettboks mllås 
80 stk. 
5%" diskettboks lås 
100 stk. 
Rensesett disketter 
3 5" Rensesett disketter 
51/4" 
Suncom musmatte 
Printerkabel centronics 
Monitorstativ 14" 
Pri nterstativ 

JOYSTICKS: 
Tilbud! Q uickshot " 
Turbo 
Tilbud! Tac-2 
(begrenset ant.) 
Competition Pro 5000 
Competition Pro 9000 
Pro 9000 De Luxe 
Navigator 
Arcade 

159.-

149.-

85,-

85,-
95,-

149,-
245,-
175,-

kun 149,-

95,-
215,-
245,-
325,-
195,-
265,-

Tilbud! Superbase 
Personal 
Superbase Personal 2 
Kindwords 
tekstbehandling 
M icrobase/M icrotext 
Lattice C 4.0 
K-Seka assembler 
Macro Assembelr 
Aegis Videoskape 
Aegis Animator 
Sculpt 3-D 
De Luxe Paint Il 
De Luxe Photolab 
Photon Paint 
Director Programmering 
Aegis Videotitler 
De Luxe Video Il 
Digi View 3.0 
Oigi Paint 
Aegis Light, Camera, 
Action 
Publisher Pluss 

AMIGASPILL: 
Afterburner, Dragons Lair, 

595,- Rolling Thunder, Advanced 
1.195,- Dungeons and Dragons, Lom-

bard Rally, California Games, 
495,- Operation Wolf, Elite, Fire one, 
395,- Wanted, Rocket Ranger + mye 

2.850,- mer. 
1.195,- P.g.a. tidlig trykking har de..sen-
1.495,- este titlene uteblitt. Så ring oss! 
1.890,- Også stort utvalg i spill til 
1.195,- , Commodore 64 og Atari ST. 
1.390,-
1.095,- BØKER: 1.045,- Amiga Hardware (dansk) 169,-1.045,-

995,- C for begynnere (dansk) 248,-

1.395,- Amiga Basic 295,-

1.045,- Dos Cli (dansk) 248,-
2.190,- Grafikk og Musikk (dansk) 248,-

795,- Grafikk og Musikk m.disk 298,-
Kickstart Guide 348,-

795,- Maskinspråk for Amiga 
(dansk) 248,-Harddisker, 20,40,60,80 

M b. Ring oss for pris. 
Samplere 
Midi-interface 

fra 690,
fra 490,-

3_590,-· 

DISKETTER: 00s-2-Dos 
1.295,-

845,- Tips and Tricks (dansk) 248,-

STAR LC-10 printer 
STAR LC-10c farge
printer 
Mrk. Star printere lev. 
med 6 års garanti! 

4.190,-

10 stk. 3,5" nøytrale 
10 stk_ 5 %" nøytrale 
10 stk. 3,5" Eurodisc 
10 stk_ 5% Athana 
Mrk. Alle disketter lev. 
med livstidsgaranti ! 

kun 139,
kun 59,

kun 165,
kun 95,-

CBM 64/128 EIERE! 
SE HER! Snart i Norge! Action 
Replay Mk V Professional, 
den beste backupcartridgen du 
har sett! Ca_pris 490,-

SP 8 Sampler 1.290,-
Drum Studio 295,- Tilbud! C-64 Bøker 
Pro Sound Designer 1.190,- pr. stk. kun 69,-
Me 4 Midi-interface 1.290,- Be om prisliste. 
CBM 64-emulator 990,-
SuperbaGk Harddisk backup 690,-

City 
r··············································· 
• Bestillingskupong: Ja takk, jeg bestiller: • 
• • 
• Antall Beskrivelse Pris . 

Computer Center 
Lybekkergt. 1,0184 Oslo 1 

- like ved Oslo City. 
Ordretelefon: 
(02) 170503 
Apni ngstider: 

Man. - Fre.: 10 - 18 
Tors. 10 - 20 
Lør. 9 - 15 

Navn: ____________________________ ____________ ___ 

• • 
• Adresse: • 
• Postnr.: Sted: • 
• • 
• • 
• Alle priser er inkl. mva. • 
• Varene sendes i postoppkrav. • 

.. �-_--___ I!!l!!I!!!!!!!I!I __ --..................... •••• ••••••••• • ••••• • ••• 
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�G�i�-----------------------------
. 'Cf,� . Flere tilbud på eksterne Amiga-driver: 

BILLIGS VAR BES , 
• 

Det er ikke lenger nød
vendig å reise ut av 
Norge for å skaffe seg 
en rimelig ekstern-dri
ve. Endelig har noen 
norske importører og 
butikker fått ut fingern, 

. og kan nå tilby hva kun
dene har ønsket seg 
lenge. Resultatet er bra 
produkter til en rimelig 
penge - du kan nå til og 
med kjøpe en Commo
dore-drive til en over
kommelig pris! 

N orsk Datormagazin har tittet på 
tre eksterne 3 1 /2 tommers d i
skettstasjoner t i l  Amiga. Den 

ene er  en orig i nal A 1 0 1 0  for Commo
dore, mens de to andre er såkalte "pi
ratvare". Vi skul le  også hatt med en 
drive fra Jama-Data, men den var ik
ke kommet da testen ble foretatt. 
Men vi  antar at "Jama-d riven" b l i r  no
enlunde l ik de andre "pi ratene" i den
ne testen . . .  
Jeg prøvekjørte al le tre drivene på en 
Amiga 500 og på en 2000. Det påstå
es fra prod usentene av de to "pi rat
drivene" at de har et lavere strømfor
bruk enn Commodores A 1 0 1 0, s l ik at 
man fint kan seriekoble to e l ler  tre. (i 
følge Commodore trekker A 1 0 1 0  mu
l igens noe mer strøm, og enkelte av 
A 1 0 1 O'ene har ikke mul ighet for å 
hekte på en ekstra drive). Den 
A 1 0 1 O'e .n jeg hadde ti l test hadde ik
ke noen mu l ighet for å kobles videre. 
I A 1 0 1 0's brukerveiledn ing står det 
klart og tydel ig at du ikke skal koble 
til mer enn en d iskettstasjon. Grun
nen ti l  det er  at d iskd rive-kontakten i 
f.eks Amiga 500 ikke tåler å levere så 
mye strøm.  
I reklamen for P ROFEX-driven står 
det imid le rtid at du kan seriekoble ik
ke bare to. men tre ekstra diskett
stasjoner av denne type. Dette på 
grunn av det lave strømforbruket 
påstår brosjyren (men det anbefales 
ikke i bruksanvisningen). OK - det 
måtte vi prøve. 
Seriekoblingen mellom PROFEX'en 
'og RF 302C fungerte- tilfred.sstillende 
i den perioden testingen varte, (per
sonlig vil jeg ikke anbefale � ha mer 
enn 2 ekstra driver tilkoblet på en 
Amiga 500). Hvis jeg skulle . bruke • 

A 10 10 måtte jeg koble den inn i en �v 
de andre drivene, og da fungerte den 
også. 

, KOMPATIBILITET 
Jeg kjørte i gjennom de prog ramme
ne med k9pibeskyttelse (som lar seg 
bruke på noe annet enn DFO:) og 
hadde absolutt ingen problemer. Alt 

, jeg prøvde (Deluxe Seriens KEYDI
SKER, DOS 2 DOS, Transformer 
osv.) fungerte prikkfritt på a l le tre.  Det 
er ikke noen nevneverd ig forskjel l  på 
hastig heten på d isse d rivene. 

pA INNSIDEN 
RF- og PROFEX-driven er prod usert 
( les: S2!t sammen) i Tyskland. Selve 
d iskettstasjonen i PROFEX'en er en 
CITIZEN-drive.RF-d riven inneholder 
en TEAC-diskettstasjon, mens 
Al01 0's d rive er en N EWTRONICS. 
Det vi rker som om "pi rat"-d iskene 
kan inneholde ganske forskjel l ig 
"innmat", siden RF-driven fra Sverige 
var markedsført som en "Citizen-d ri
ve" . . . 
Kobl ingene hos "pi rat"-varene vi rket 
OK, om enn noe forskjel l ig  utført. 
Men d isse forskje l lene var bagate l ler  
som ikke burde innvirke på kvalite
ten. 

BRUKERVENNLIGHET 
Jeg må ti lstå at jeg l ikte den fysiske 
størrelsen på PROFEX'en og RF'en 

funksjonelt. 
Noen spill-produsenter legger inn en 
lite.n rutine i forbindelse med kopi
beskyttelsen slik at du ikke kan ha en 
ekstra diskettstasjon. Problemet er jo 
ikke så vanskelig å løse på A 10 1 O -
bare skru/trekk ut kabelen fra maski
nen (ikke koble den til igjen mens 
maskinen er på). En AV/PA bryter på 
PROFEX/RF-driven løser dette enda 
enklere. Peanuts. sier noen, men jeg 
foretrekker å ha en bryter fremfor å 
matte trekke ut diskettstasjonen. 

GARANTI/SERVICE 

f 
••• 2 •. �J.1 -='��_-1.t •. �.--•. a.i=." 

l 

Med Commodore-driven er servicen 
l ike lett som med alt annet Commo
dore-utstyr. PROFEX-driven er im
portert fra Tysk land og Bård Chris
tensen (C ity Computer Center i Oslo) 
lover at service ikke skal være noen 
problem med denne.PROFEX produ
seres av en av de stor ste Commodo
re-Ieverandorene i Tyskland, BAT A
VlA.  

" r'''''IIlI'j I 

P,ratene vant pa hale
lengden A ha lang lunte 
er I denne sammenhen
gen et pluss' 

Tol lvesenet kan skape problemene 
med RF-d riven i og med at den må 
kjopes i Sverige, men Tord Gru nds
tram (USR DAT A i Stockholm) sier at 
bare .de får den inn  ti l  seg, så repare
rer de den. 

GENERELL 
VURDERING 

COMMODORE A 1010 
Leverandør: Commodore. Norge AS 
Pris: 1 .800,-
FORDEL'ER:  Kan kjøpes hos al le 
Commodore-forhand le
re.Origi nalvare. Grei service, 
ULEMPER: Fremdeles noe kost
bar.Er stor og støyende. For kort ka
bel .  

PROFEX DL 1015 
Leverandør:Batavia/City Computer 
Center, Oslo 
Pris: 1 .590,-
FOR DELER: Rimel ig ,  l iten og hendig. 
Av /på-bryter.Lang kabel .Meget 
støysvak. 
ULEMPER: Kan (foreløpig?) bare kjø
pes i Oslo e l ler  over postordre. Servi
ce ikke testet, men bør fungere bra. 

RF 302 C 
Leverandør: 
Stockholm.  

Mai lorder one, 

--,-_ . ., 
(høyde 28.5 mm, bredde 1 04 mm og Pris: 1 .672,- ( 1 . 1 90 SEK + tol l /avg.) 
dybde 202 mm).Som det fremgår av FORDELER:  Samme som Profex. 
bi ldene er Al 01 O dobbelt så høy (Det ULEMPER:  Må kjøpes på postordre 
kunne vært bygget inn en til drive på fra Sverige (el ler smug les . . .  ) B l i r  der-
den ekstra plassen som finnes inni). med dyrere enn Profex. Endel surr 
Den A 10 1 O'en vi fikk låne fra Com- med to l len og eventuel l  service. 
modore hadde et støynivå som var 
mye høyere enn de to andre (selv om 
den A 10 10'en jobbet mye stillere enn 
bade min personlige og redaksjo
nens A 1010). Nar du dobbelklikker 
på en diskett med en hel masse iko
ner, hører du den karakteristiske 
"krrr .. krrr"-Iyden fra Commodore-dri
ven. Du kan hore at de PROFEX'cn 
og RF'en jobber hvis du holder pus
ten og ikke har noen andre forstyr
rende lyder i nærheten - utrolig stille' 
En annen ting som er meget- hendig 
med begge de uoriginale drivene er 
at de har en lang kabel, slik at du ikke 
behøver Ei ha diskettstasjonen oppå 
SOO'en. A 10 10's kabellengde er 49 
cm, og plasserer du den på hoyre si-, 
de av datoren, har den lett for a kom
me i veien for den interne driven. 
PROFEX- og RF-driven har produ
sentene spandert litt mere kabpl:66,5 
cm - det gir det litt storre muligheter 
til å plassere driven slik at alt blir mer 

SISTE ORD 
Jeg vi l  ikke anbefale hverken den 
ene el ler den andre d iskettstasjonen, 
men jeg må tilstå at jeg l ikte kopiene 
bedre enn orig inalen . Etter å ha brukt 
disse en stund holder jeg en knapp 
pa PROFEX'en.  Dette ford i den er 
kjøpt i Norge og d u  har garanti og 
service på den i samsvar med kjøp
sloven.  RF'd riven kjøpes i Sverige og 
må derfor sendes dit for eventuelle 
reparasjoner.  
Commodore har satt ned prisen på 
sin drive fra 2.640 ti l 1 .800, sikkert 
fordi de har følt "pi ratenes" pust i 
nakken. Dermed er den ikke stort dy
rere enn de små drivene lenger. Men 
l ikevel er  ikke origi nal-d riven et op
plagt kjøp . . . 

Norsk Dator: Johnny Niska/Terje 
Øygard 



Amiga Proff 

A GASO 
VER ØV 

. J eg har brukt Amigaen i mitt 
_ arbeid som grafisk desig ner 

i vel ett år. Maskinen er bl itt 
uunværlig .  Jeg jobber både raskere 
og bedre på maskin enn jeg gjorde 
manue lt.Ofte betyr hastig het og kom
posisjon mye mer for kunden enn te
kn isk kvalitet. 
Det er designere n  Tore Larsen i Far
sund som sl ik lovpriset sitt samvær 
med Amigaen i hans en-manns re
klamebyrå i Sørlandsbyen. 
- Amigaen er bl i tt mer en et skisse
verktøy selv om den er viktig også 
der. Når jeg skal lage en presentas
jon for en kunde lager jeg skisser i 
farger på Amigaen. Deretter inviterer 
jeg gjerne kunden hit for å ta en titt på 
skissen på skjermen. Da er det uhyre 
effektivt å kunne vise hans foreslåtte 
endringer i samme øyeblikk, sier To
re Larsen. 
Han har i dag Amiga-utstyr for omlag 
1 50.000 kroner og sier at prisen var 
en av hovedårsakene ti l at han valgte 
Amiga som verktøy. Sideombrek
kingsprogrammet er Professional 
Page. Designprogrammet DeLuxPa
i nt. I t i l legg bruker Larsen en del an
dre hjelpeprogrammer for spesie l le 
formål .  

• Tore Larsen prod userer et par kun
deaviser i s in helhet med hje lp  av 
Professional Page og laserprint. 
- Ved å kjøre ut laserutskrift i dobbelt 
format og fotografere ned i reproka
meraet oppnår jeg bedre utskrifts
kvalitet. Det viktigste er typografi og 
desig n - ikke teknisk utskriftskvalitet. 
Som fag utdan net typog raf vet jeg 
hvordan jeg skal få utstyret til å yte 
maksimalt. Det er så avgjort en for
del .  Jeg har også laget fargeannon
ser på Amigaen og brukt en laserut
skrift for sperasjon og grunnlag for 
trykking. Dette gir selvsagt i ngen høy 
oppløsning,  men det er l ikevel godt 
nok for bedrifter som på et øyebl ikk 
skal .ha laget en fargeavisannonse. 
Det er et stort marked også for 
trykksaker og presentasjoner der 
den tekniske kval iteten ikke er ho
vedsaken, sier Tore Larsen. 

COMPUTERTEAM 
Vi har besøkt en av de ledende Ami
ga-forhand lerne i Oslo - Computerte
am. Bedriften har sju ansatte og had
de som målsetting å omsette. for 1 0  
mi l l ioner kroner i fjor. 
-Vi har sl itt hardt for å komme opp på 
et akseptabelt n ivå etter starten 1 .no
vember 1 987. V i  har nå begynt å 
oppnå positive økonomiske resulater 
fra måned til måned, sier dagl ig  leder 
Are Frost. 
Frost har delt markedet i nn  i f ire ho
veddeler: Dokumentasjonsmarkedet, 
skisse markedet, presentasjonsmar
kedet og kontorstøttemarkedet. . 
Computerteam ti lbyr tre pakkeløsni n
ger for u l ike behov. 
Den dyreste pakkeløsningen koster 
ca. 1 00.000 kroner og består av en 
Amiga 2000 IV, en 2080 fargeskjerm, 
Professional Page 1 . 1 ., DeLuxePaint 
I l  Profesional,  Analyse regneark, 
Word Perfect (Amiga) 4. 1 og alterna
tivt OMS 8 1 0 laserskriver e l ler farge
skriver. 

En sl ik løsning g i r  deg en arbeids
stasjon der du kan utføre svært man
ge kreative oppgaver. Løsningen kal
les også Commodore Personal 
Workshop. Selv om denne konste l
lasjonen foreløpig ikke kan sies å ha 
vært noen salgssuksess, merker 
Frost nå økende interesse .. 
Den andre pakkeløsningen består av 
samme maskin ,  skjerm og skriver, 
men bare med Professional Page. 
Løsningen koster 89300 kroner. 
B i l l igpakken Commodore Desig ners 
Workshop koster fra 47.580 kroner 
og består av en Amiga 2000 II I med 
fargeskjerm, fargeskriver og DeLux
ePaint Professional I l. 
Selvsagt kan man supplere med pro
g ramvare etter beh�v. 

STYRKE OG, 
SVAKHETER 

De to største innvendingene mot 
Amiga i Desktop Publ ishing-sam
menheng' har vært for l ite profesjo
nel l  progr:amvare og få utkjøiingsmu
l igheter av høynivåtrykksaker. 
Dette er fortsatt i et visst monn ti lfe l le, 
men Professional Page er  et sideom
brekkingsprog ram ful l t  på høyden 
med for eksempel PageMaker for PC 
og MAC. Det har t i l  og med en del 
g rafiske funksjoner som mangler i 
PageMaker. DeLuxePaint Professio
nal Il e r  et prog ram for å lage farge
grafikk som overgår det meste av det 
vi har testet i MAC og PC-verden 
kanskje med unntak av Adobe I I lu
strator. 
I og med at Professional Page og f le
re andre programmer for Amiga nå 
supporterer PostScript, er det eneste 
som skal til at et fotosetteri med Pi
ostScript-setter f inner å ti lby utkjø
ringsmul ig heter fra Amiga. Fortsatt er 
imid lertid fontutvalget - spesielt klas
siske skrifter - mind re enn for MAC 
og PC. 
Amigaen spesiel le oppbygging med 

tre hje lpeprosessorer for u l ike g rafi
ske oppgaver gjør maskinen til et 
kreativt verktøy med store mul ighe
ter. På et område som rimel ig ani
masjon, presentasjon på TV-skjer
mer og teksting av video er Amigaen 
overlegen det meste av det vi e l lers 
har sett.Utvi lsomt er det her Amiga-

. konseptet har s in fremste styrke. 
Et problem er samspi l let med andre 
maskiner. Med hjelpeprosessor kan 
Amigaen også kjøre MS-DOS. Et l ite 
utbredt nettverk som Oubix fra Nano 
Data i Skien kan kjøre Amiga i sam
me nettverk som MS-DOS-maskiner 
og UNIX-maskiner. 
Og t i l  slutt prisen :  Am igaen er bety
del ig b i l l igere enn t i lsvarende syste
mer både for PC og MAC. 

ØNSKER SATS· 
MULIGHETER 

- Vi bruker i dag Amig,a og Professio
nal Page ti l mye sats i vårt reklame
byrå, fortel ler Ola G. Strømme i 
Strømme & Hornmoen AlS. A l le pre
sentasjoner og skisser b l i r  også laget 
på Amiga i hans byrå, 
- Det vi kjører ut på vår OMS 800 Plus 
laserprinter, er  l ike godt som det 
"profesjonel l" d ig ital-sats var for få år 
siden. Dermed rekker dette for de 
f leste jobbene. Og sti l les det høyere 
krav, kjører  vi det ut i dobbel størrelse 
og tar det ned reproteknisk. 
- Amiga har faktisk større mul ig heter 
på sats-siden enn Mac, mener han. -
Det som mangler er data-setterier 
som er avanserte nok ti l å kjøre ut fo
tosats med oppløsning på mer enn 
300 dots. Få gjør  dette ennå, og det 
er meget kompl isert. Men det vi l  b l i  
nok å gjøre for den som satser på 
dette - investerings-kostnadene l ig
ger bare på omkring 40.000 kro
ner.Mange byråer, og andre, ser fram 
til å kjøre Amiga-tekst på en skikkelig 
data-setter, mener Strømme. 
Norsk Dator: Arne JoramolTerje øy
gard 
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Kurt Lekanger prater gruppe: 

AB ORMAL 
NY OG STOR 
De fleste har vel sikkert 
hørt om gruppen Ab
normal. Hvis du ikke 
har det, kan jeg fortelle 
at dette er en av de 
største norske gruppe
ne for tiden, etter Raw
head. Siden Abnormal 
er store nå, er det nær
liggende å tro at grup
pen har eksistert lenge, 
men de startet faktisk 
opp 16 Juni 1988. 

M ange husker sikkert gruppene 
The H idden Forces (THF) og 
Laser Cracking Service/Nor

way ( LCS). Disse to gruppene holdt 

på hver for seg ganske lenge, innti l 
LCS en dag ga ut en demo der Power 
i THF hadde bidratt med en av dele
ne. Lederen i LCS, Hero, syntes re
su ltatet ble så bra at han kontaktet 
THF og foreslo at de to gruppene 
skul le  slå seg sammen. Hvorfor ikke? 
tenkte de andre. 
Som sagt, så gjort, g ru ppene slo seg 
sammen - men what the heck skul le  
de kal le  seg? Det viktigste var å f inne 
et navn med 8 bokstaver. Hvorfor 
det? Jo, som du sikkert vet har 64'n 8 
sprites, og man slapp da å få proble
mer når man skul le  lage demoer med 
g ruppenavnet i sprites flaksende 
over skjermen i s inusformasjoner (al
d ri hørt om sprite-m ultiplexer?). Det 
andre man tenkte på var å f inne et 
navn som lå så langt foran som mul ig 
i alfabetet. Dermed vi l le g ruppen 
havne først i A-Z greetings - og folk 
vi l le legge merke t i l  navnet! Lurt, spør 
d u  meg! . . 
Så hadde gru ppen altså et navn, og 
demoene begynte snart å strø111me 
ut på cracker-markedet. Vi kan for 

eksempel nevne navn som "Snubno
sed" (gitt ut på Ikari-party i Danmark), 
"Plague", "Thri l lseeker", "H itsquad" 
og "Zealous" - de innvidde vi l  sikkert 
huske d isse navnene.Av nyere de
moer kan jeg nevne Abnormal's bi
d rag ti l  Stjørdal-partyet i oktober (ar
ranger av Abnormal/ Razor 191 1 og 
The Carte I). Demoen havnet på 3. 
p lass, og ble kalt " Ind icator". 
Da Abnormal startet var antal let 
med lemmer 8. Siden har f lere kom
met til, og tal let er nå oppe i 1 2. 
Mange av medlemmene i Abnormal 
er ganske ferske når det gjelder data, 
men g ruppa har l ikevel enkelte "vete
raner" som har holdt på i opptil 5 år 
på 64'n. Et av medlemmene startet 
faktisk opp så tid l ig som i 1 98 1 . Han 
ble da en lykkel ig (?) eier av en ZX81 
(med en fantastisk minneskapasitet 
på 1 K!). Forståel ig nok ble han fort le i  
av å trykke på en sl ik lommekalkula
tor, så han gikk fort t i l  anskaffelse av 
en Vic-20. Overgangen fra ZX81 var 
stor, men ikke stor nok, så det varte 
ikke lenge før han var den stolte eier 

av en spl itter ny Commodore 64. Pro
grammeringskunnskapene økte for 
hver dag som g ikk, og etterhvert ble 
han lei  64'n og gikk t i l  innkjøp av en 
Amiga 500. Han var også før en me
get aktiv bruker av al le tenårings-fo
reldre's store skrekk - modemet. 
Telefonregni ngene er neml ig ikke al l
tid l ike hyggel ige å få når husets dat
afreak sitter hele dagen foran data
maskinen med et modem ti lkoblet. 
Han kan også fortel le at han ringte en 
del gratis fra telefonkiosker. Dette 
gjorde han ved å kjøre til nærmeste 
telefonkiosk med sin gamle Fiat, der
etter var det bare l i tt kobl ing og mik
sing som skul le t i l  før han kunne rin
ge'så mye han orket - og tel lerskritte
ne ble belastet te lefonen i telefonkio
sken,  ikke mobiltelefonen! (Bi l l ig -
helt til man bl i r  oppdaget - da er det 
ikke fullt så b i l l ig lenger!)  
Abnormal har ganske mange kontak
ter rundt omkring i hele verden, dette 
er en av grunnene ti l  at de har bl itt 
såpass godt kjent. Faste lesere av 
"Norsk Datormagazin" har sikkert ik-

ke un ngått å høre om Abnormal's co
pyparty i Stjørdal i oktober. Dette var 
Abnormal's første copyparty, men et
ter den suksessen det ble vil de nok 
arrangere flere. Norsk Datormagazin  
vi l  være der! 

TIPS NORSK 
DATOR! 

MASKINKODE FOR BEGYNNER'E -

DEL2 

Endelig, ENDELIG! På 
utallige oppfordringer 
kjører vi et lite MC-kurs 
for begynnerefVr tardel 
pent i begynnelsen; no
en små armhevninger 
og lett jogging. Er du li
kevel i tvil om noe, så ik
ke nøl med å skrive noen 
ord. Vårt MC-orakel Kurt 
Lekanger, som er skyld i 
kurset, skal svare etter 
beste evne! . 

Velkommen til del  2 av maskin
kodekurset! I del 1 forklarte jeg 
kort hva maskinkode egentl ig 

var, samt at jeg g ikk igjen nom de for
skjel l ige interne reg istre i 65 1 0-pro
sessoren. Nå vil jeg gå l itt videre og 
forklare noen enkle maskinkodein
struksjoner, men først må jeg forte l le  
l itt om .. . 

DET HEXADESIMALE 
TALLSYSTEM 

Vanligvis b l i r  tall i maskinkodepro
grammer angitt i hexadesimalt, popu-

lært kalt bare "hex". Det tal lsystemet 
vi er vant til, neml ig det desimale, har 
en base på 1 0, dvs. at hvert siffer har 
1 0  mul ige verd ier, 0-9. Det hexades
imale tal lsystemet har en base på 1 6, 
og hvert siffer kan derfor ha 1 6  for
skjel l ige verd ier. Siden vi ikke har 
mer enn 1 0  tal l, må bokstaver brukes 
for å betegne siffer høyere enn 9. Ti l  
dette brukes bokstavene A-F. Tal le
ne 0- 1 6  blir altså som følger: $00, 
$0 1 ,  $02, $03, $04, $05, $06, $07, 
$O� $09, $OA, $OBr$OC, $OE, $OF 
,$1 0. Dol larteg net foran tallet betyr at 
tallet er hexadesimalt. I de f leste as
semblere brukes dol larteg net for hex, 
prosenttegnet for bi nært 
(%01 001 1 0 1 )  og ikke' noe teg n for 
desimalt. 
For at du skal kunne gjøre om tal l  fra' 
hex til dec og motsatt, har vi tatt med 
en tabell  som kan være ti l  hjelp 
(f ig. 1 ). Tabel len brukes slik: Hvis du 
f.eks ønsker gjøre om tal let $EA31 t i l  
desimal, tar d u  først det første sifferet 
i tallet ($E) og f inner dette i kQlonne 
nr 4 i tabel len (siden dette er siffer nr  
4). Tallet d u  da f inner  er 57.344.Skriv 
opp dette tal let. Finn så siffer nr  2 
($A) i kolonne nr 3, skriv opp dette og 
fortsett slik t i l  du har tatt al le siffe're
ne. Legg så sammen de tal lene du  
fant, summen av d isse er desimalver
dien av. tallet $EA31 ! 
Hvis du skal gjøre om fra desi mal t i l  
hex, f inner d u  først det største des
imale tal let i tabel len som passer inn  i 
tal let som skal gjøres om. Skriv opp 
hex-sifferet som står foran det tallet 
du f inner. Regn ut resten (tal let som 
skal gjøres om minus det tal let du 
fant), og repeter denne prosessen 
helt til du  får en rest på O. 
Hvis du synes det er tungvint regne 
med hex på denne måten,  kan du  
gjøre som jeg og gå t i l  anskaffelse aV 
en kalkulator som kan reg ne med 
hex. Jeg har en Sharp EL -506P som 
kan reg ne med både hex, b inær, des
imal og oktal. Mange assemblere og 
maskinkodemonitorer har også 
funksjoner for å regne om sl ike tal l .  
I 651 O-assembler består al le in
struksjoner av en 3-bokstavers for
kortelse. Et eksempel på en sl ik for
kortelse er  instruksjonen LDA. LDA 
er en forkortelse for "LoaD Accumu
lator with . . .  " .  En  sl ik forkortel se kal les 
ofte for en M N EMONIC. En  M NE MO
NIC vil si et navn e l ler en forkorte lse 
som skal minne deg på hva den står 
for. Hvis vi ikke hadde benyt,tet mne
monics hadde vi bl itt nødt t i l  å huske 
de hex-tal l  som hver instruksjon 
egentl ig er  - e n  instruksjon har t i l  og 
med vanl igvis f lere forskje l l ige hex
koder, alt etter hvi lke parametere 
som står etter... Når assembleren 

kompi lerer ki ldeprog rammet (sour
ce-coden, dvs. det ukompi lerte m/c
prog rammet) vi l  den oversette hver 
mnemonic ti l  hex og' legge dette inn i 
minnet. Deretter legges parameteret 
som kommer etter inn i minnet osv. 

ENDELIG BEGYNNER 
VI! 

1 0  poke 53281 ,2 
Ja, du så riktig! Et basic-prog ram . . .  
Det første du skal lære er neml ig å la
ge et ti lsvarende program som dette i 
maskinkode. Den første instruksjo
nen vi da trenger er: 

LOA-$02 
Denne instruksjonen står, som du 
sikkert husker for "LoaD Accumulator 
with . . .  ". Det er også hva instruksjonen 
gjør. --teg-net (nUmmerteg net/ski
garden) som kommer etter LDA betyr 
at det er VERDIEN $02 som skal leg
ges inn i akkumulatoren .  Hvis ikke 
--teg net hadde vært med vi l le 
INNHOLDET I ADRESSEN $02 bl i  
lagt i nn  i akkumulatoren. Akkumu la-. toren vi l  altså· nå inneholde verd ien 
$02 som jo er verdien for targen rød . . .  
Det neste vi må gjøre er å putte 
innholdet av akkumulatoren over i 
adresse 5328 1 (skjermfargen) .  Dette 
gjøres med instruksjonen STA (STo
re Accumulator in  memo ry) : 

STA $0021 
Hex-tal let '$d021 ti lsvarer desimal
verd ien 5328 1 .  Som du sikkert har 
forstått vi l  nå innholdet i akkumulato
ren (som jo er $02) bli lagt over i 
adresse 53281 ($P021 ) - og skjer-. 
men skifter farge t i l  rød! 
I de f leste assemblere kunne du også 
ha brukt desimalverd iene istedet for 
hexverd iene som parametere i pro
g rammet, bare ved å utelate $-teg
net.lDA -2: STA 53281 vi l le altså b l i  
akkurat det samme ( i  enkelte assem
blere kan du bruke kolon til å ski l le in
struksjonene sl ik at du  kan få f lere på 
en l inje) .  
Det er ikke bare akkumulatoren som 
kan brukes som lagringsplass for tal l .  
Som du sikkert husker fra forrige 
nummer har vi også et X- og et Y-re
g ister. Disse reg istrene har også in
struksjoner som t i lsvarer LDA og 
STA. Disse er: 
LDX (LoaD index X with memory) 
LDY (Load index Y with memory) 

STX (STore index X in  memory) 
STY (STore index Y in memory) 
Hvordan kunne så et program for å 
forand re skjermfargen til rød, ram
mefargen til rosa og tekstfargen til 
svart se ut? Her er et forslag: 

programmet returnerer t i lbake ti l det 
programmet det ble kalt opp ifra. Hvis 
du  starter maskinkodeprogrammet 
fra basic f.eks, vil det returnere ti l ba
sic igjelll' etter at  programmet er feh 
dig. Hvis du bruker en maskinkode
monitor og ønsker at programmet 
skal retu rnere t i l  maskinkodemonito
ren igjen, kan du bruke instruksjonen 
BRK (force BReaK). Du vil da ogås få 
fram innholdet i de forskje l l ige reg i
stre på skjermen. 

LDA -$02 ; rød 
LOX -$OA ; rosa 
LDY -$00 ; svart 
STA $D02 1 , skjermfarge 
(des.:5328 1 )  rammefarge (des.:53280) 
STX $0020; 
STY $0286; tekstfarge (des.:646) 
RTS 
You see? Bare et par ting - semikolo
net (;) etter hver instruksjon betyr at 
resten av l i njen er kommentarer. As
sembleren vi!' hoppe over alt som 
kommer etter semikolonet (akkurat 
som REM i Basic). RTS ( ReTurn from 
Su brouti ne)' helt til sl utt fører ti l  at 

That's it - for this time. Med de få in
struksjonene du ti l  nå har lært kan du 
faktisk lage ENKLE maskinkodepro
grammer! Så sett igang .. . Det er av 
prøving og fei l ing du lærer - hvis d u  
ikke prøver det d u  har lært i praksis 
vil du fort glemme alt sammen. Neste 
gang vil vi bli enda mer avanserte -
så g led dere!  

Hex/Dec convertor 

uer'l mdJ � HI·:�dde{" 1 rncll ConVf:!'rSl ans 

HEXAOECIMAL COLUHN� 
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HEX DEC H[ X DEC H[ X DFC HEX DI: r:: HEX ore I-IEX DIoC 

.) 
1,(148,576 

� 2 , 1)97 , 1 5 � 
_' :, 14":., 7�8 

4 4,19�,�.04 
5 5,:24:',88(,) 
6 6,291,456 
7 7, :4{).I)�� 

8 8 , �H8 . 6')8 
9 9,4:.7,184 
A 1/),485,761) 
B 11,5-::;4,:.36 
C 1::,58':,9 1 :  
O 1:::,6:::1,488 
E 14, 68'J, ')64 
F 15, 1�8,o411 

Notes. 

.) .) 
65,5::6 

� 1�1,07� 
196,608 

� 26:;:,144 
5 327.68() 
6 393,216 
7 458,75� 
8 524,288 
9 589,8::'4 
A 655,361) 
8 7:'(1,897 
C 786,4-::;::' 
D 851,968 
E 917,5')4 
F 983,(1411 

IJ fj 
l 4,(''16 

2 8,19':' 
:: 1 ��::88 
4 16, -::;84 
5 20,4BO 
6 :'4,SJ6 
7 28,672 
8 32,7b8 
9 :.6,864 
A 40,96') 
B 45,1)56 
C 49, l::;::: 
O 5�., :248 
E 57,�44 
F 61,441.1 

l) r; 

2�ilj 
2 51:' 

7nl:! 
4 1,1)�4 
5 1,2f]o 
6 1,5:'6 
7 1,792 
8 2,U4U 
9 :?, :-.r)4 
A 2,5bt) 
B 2,816 
C :',')7� 
D �,::�O 
E 3,5U� 
F 3,84(1 

<) 
l :;: 

5 
6 

n 
lb 

40 
64 
80 
96 

7 1 17 
U 178 
9 144 
A l bl) 
f< 1'/6 
C I 'r.� 

o 

:;: 
3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
A 1<1 
B Il 
C l �' 
D I� 
E 14 
F 15 

ro convert frOn) he:"adeclmal to deeimal, f lr.-S t flnd the cor-respOndl(HJ 

column posltlon for each he .. :adeclmal dlglt. Ma .... e Cl hote of the 

declmaL eauI Jalenls, then add lhe noled values together lo oht •• n lhe 
converter. deeimal value. 

To convprt frum declmal to he:(adeClmal, flnd the largest declmal 

v�lue In the table that wlll tIt lnto the �umber to be converted. 

tJe;,t ma�e a note> of the he;-: equlvalent dnd column posltlon. CdlCLllc:lte 

the declmdl ,..emnlnder , dnd repeat t.he prpcess on thl'5 and anv 

c;llbsequent remalndE'rs. 
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DATOR-DREPER EN" som kan stoppe samfu n net: 

GOODBYE, AM IGA 
( . . .  og al le and re datorer 

---_ .. 
I takt med at verden blir 
stadig mer komplisert, 
blir den også stadig 
mer sårbar for ulykker 
og terrorister .Morgen
dagens terror-våpen er 
ikke tanketomme bom
ber1 men elektroniske 
super-pulser som tref
fer målrettet og har fa
tale virkninger. EMP
generator heter "dator
dreperen" som får fag
folk til å grøsse. Og den 
.Iages i Norge - nå! 

E r det en fyr du ikke l iker? Har 
han en dator?Vi l du ta rotta på 
ham, en gang for al le? Uten at 

han kan vite hva som traff ham? 
No 

'
problem. Lag deg en EM P"'gene

rator. En  slik ødelegger alt som heter 
halviedere, og forvandler al le 'ch ips t i l  
verd i løse plastbiter. Datoren, telefo
nen,. rad ioen, fjernsynet - ja, alt som 
er avhengig av halvledere vil s lutte å 
fungere !  En EMP-generator ødeleg
ger alt dette lydløst, sporløst og for
holdsvis rimel ig .  
Dette er ikke science fiction, men da
gens virkeligehet. Og. inntil nå er  det 
bare et fåtall forskere og andre i nter
esserte som kjenner t i l  trusselen.Men 
d isse er desto mer bekym ret for 
fremtiden ... 

EN SARBAR SAK .. .  
Transistoren satte i gang etterkrigsti
dens største revolusjon. I et le ksikon 
fra 1 964 står det at transistoren "al le
rede har bl itt en farl ig konkurrent t i l  
rad iorøret". Så kort tid siden er det 
altså at verden ble snudd på hod et. 
Og hadde forfatterne fra 1 964 visst 
hvor mange tusen halvledere so m nå 
kan plasseres på en kvadratmi l l ime
ter, hadde de neppe trodd det. 
I dag har vi mikro-ch ips over altd u 
f inner dem i alt fra superdatorer t i l  ti
kroners leketøy. Gradvis, nesten 
umerkel ig ,  har den banet seg inn 
over a lt .  Vi er bl itt avhengige' av dem. 
Men kan vi  stole på dem? Hva vi l  skje 
den dagen de ikke fungerer, og alt fra 
brød risteren til telefon, radio og data
opplegg står bom? Dette kan nemlig 
skje, og tro l let som kan stoppe dem 
.heter EMP. 

EMP betyr elektromagnetisk puls, og 
er en strompuls av uhyre kort varig
het (ca. 1 / 1 .000.000 sekund) og med 
en spenning på f lere tusen el ler mi l
l ioner av volt. Pu lsen forplanter seg 
med lysets hastighet, og kan til en . 
viss grad sammenl ignes med effek
ten fra lynnedslag., som jo også kan 
skade data-utstyr. 

. 

Utsettes en m irkoprosessor for en 
kraftig' EMP, er den odelag t for evig 
og al lt id: de mikroskopiske halvleder
ne bl ir regelrett svidd i f i l ler av sjok
ket. 

HEMMELIGE TESTER 
Al lerede før 1 945 visste mange for
skere om denne effekten ,  og var klar 
over hvilken fare den representerte. 
En  kjernefysisk sprengn ing lager 
blant annet en meget kraftig EMP, og 
man forsøkte å skjerme måle-utstyr 
mot pu lsen al lerede ved de første 
prøvespreng ningene. 
L i kevel g ikk det galt under mange 
prøvesprengninger så sent som på 
60-tal let. Under forsø k på Marshal l
c �,'ene, skjedde uforklarl i0e tina så 

Instruks for Televerket viser klart be
kymringen for EMP-generatoren . . .  
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I N S T RU K S F O R  T E L E V E R K E T 

Fagomr�d. O :  G E N E R ELT 
4 '. Ve�eti' tak not støy og 

Ka p i t l e i  fare s penninge r  

l .  datasy s temer . 
. ''lyde kan opu st 1 u�en 

" . ra ek 5 p l o slon�stor 
,h � vil en . st� 

E1IP ', irkn lw<:er f 
l ' t t  anO'reuet ����;;;on e r unde r  

- o t l and er b ?:.--� k�rneeksp '- kan at var EHP ut en b rUI. aV 
Et\P - pnerato� 

som kan gener er e 
ruk av sm3. ortabl e . -

" ...... _ utvikl ih o ved b 
':" - -

langt borte som på Hawai i ,  1 60 mi l  
unna. Radioer s luttet å fungere ,  
bran n- og tyveri-alarmer s lo seg på, 
strøm- og telefon-nett ble lamslått, og 
en mengde andre "uforklarlige" hen-
delser fant sted. 

. 

Mye av det som skjedde under d isse 
testene e�  fremdeles hemmelig
stemplet, men det er klart det ble lagt 
mye arbeid i problemet med skjer
ming av transistorer. Og fremdeles 
jobber både USA, Sovjet og andre 
stormakter med å beskytte seg mot 
problemet. 
Men hva de færreste vet, er at man 
slett ikke trenger en atombombe for å 
skape en EMP.  Fenomenet har bl itt 
knyttet til kjernevåpen fordi transisto
ren og kjernevåpnene kom omtrent 
samtid ig.  Og på grunn av oppstusset 
rundt atom-sprengningene, ble det 
god latin å si at EMP var "atombom
bens skyld" .  

EFFEKTIV SABOTASJE 
Dette er en fe i l  måte å angripe pro
blemet på. men forst nå har dette gått 
opp for de som stel ler  med sivilt og 
m i l i tært forsvar. En EMP fra en atom
bombe rammer et stort område. b l int  
og totalt En EMP fra en l i ten genera
tor v i l  deri mot kunne utslette datorer i 
ett rom. en byg ning e l ler en bydel :  alt
så et te rror-nålestikk som kan være 
skremmende effektivt. 
Bank- og ad min istrasjons-sentra. 
kr ing kasti ng,  stromnett og televerk 
kan være mål for EMP-sabotasje i 
g itte ti lfel ler. Med en boks. ikke storre 
enn en stresskoffert. kan de enkelt og 
lyd løst prod usere en umerkel ig puls 
som øyebl i kke l ig setter en stopper 
for a l l  data-aktivitet. EMP-pu lsen v i l  
ikke skade men nesker i nærheten -. 
den v i l  bare gjøre dem fu l lstendig 
hand l ingslammet når alt rundt dem 
sl utter å fungere . . .  
En ki lde forte l ler  fø lgende historie: 
"For noen ar siden besøkte jeg en 
forsker-kol lega i Vest-Tyskland. En 
kveld vi satt alene hjemme hos ham, 
vi l le han demonstrere EMP for meg. 
Han hentet tre tunge kasser fra kje l
leren,  ikke stort større -en n  toiters 
melkekartonger, og p lukket med seg 
to lommekalku latorer, en b i l l ig  reise
rad io og d iverse elektrisk husgeråd, 
og viste meg at alt vi rket. Hensikten 
var tydel igvis å ødelegge alt sam
men, men jeg protesterte ikke, siden 
vi  begge hadde drukket en del .  
"Vi  g i kk bak huset ti l tenn isbanen, 
som hadde et høyt gjerde. Der koblet 
han en kraftig kabel t i l  nettingen i 
gjerdet, og monterte kassene sam
men. Radioen og det andre ble lagt 
midt på ten nisbanen. 
"Jeg merket bare et l i te knepp, og så 
demonterte han det hele igjen ,  og vi 
g ikk ti lbake t i l  huset. Da merket. vi at 
strømmen var gått i hele området, og 
ble l i tt nervøse. Vi roet oss med noe 
mer drikkevarer, og han viste meg at 
alt det batteridrevne utstyret fra ten
nisbanen var fu l lstendig ødelagt. Det 
som skulle koblets ti l  lysnettet kunne 
vi natu r l ig hok ikke teste, men jeg 
trodde ham da han sa at sakene var 
ødelagte." 
"Dagen etter kom jeg for sent på jOb
ben. Den nye klokken min t i l  over 
1 .000 mark hadde stoppet for odt." 

EMP kan også lages ved bruk av 
spesial-konstruerte . TNT-bomber, 
slik som denne. Pulsen spres i vifte-
form gjennom luften. le 7 

a 

Prinsippet for EMP fra kjernefysiske 
våpen er godt kjent. Men en EMP-ge
nerator kan gjøre jobben mot mindre 
mål enda mer effektivt . . .  

;; A. b 
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F igur 2 . 4  Eksempler på eksplosj onsd revne pulsgene ratore r 
( f luks-kompreSjon) 

"ALLE" KAN GJØRE 
DET 

- Med noen elementære kunnskaper 
er det fullt mul ig å lage sin egen l i l le  
EMP-generator, s ier  forsker' Karl
Ludvig Grønhaug ved Forsvarets for
skningsinstitutt. - Det som kreves kan 
kjøpes meget r imel ig ,  'og kraftforsy
n ingen kan være en vanl ig b i l ,  et kraf
tig batteri, e l ler lysnettet. Selve gene
ratoren behøver ikke bli større enn at 
den kan plasseres i en vanlig stres
skoffert. 
En fag ki lde med gode kontakter i n
nen NATO, sier: 
- Hvis det er et bol igkompleks, et in
dustriområde el ler en datasentral 
man vil ødelegge uten å skade mate
r iel let mer enn nødvendig,  er det to 
mul igheter. Man kan enten anvende 
en såkalt nøytronbombe, det v i l  si 
kjernefysiske våpen med høy grad av 
partikkelstrål ing. Da vil også mange 
menneskeliv gå tapt. 
- I stedet kan man generere en EMP 
cC lede den dit man vil. for eksempel 

.�:n :'" o�; �! �� o b: :��Q � . . b . 
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via stigeledninger i bygn inger. Uten' å 
fjerne isolasjonen fra ledningen, kan 
man ind usere pu lsen inn og bruke 
led nirigen som en sender-antenne. 
Dermed trenger man ikke en stor ge
nerator, og får effekten rettet nøyak
tig d it man ønsker. Dette er meget 
enkelt  og r imel ig i forhold t i l  andre 
kjente metoder. 

KJENT I NORGE 
Myndighetene er  også meget bekym
ret for hva som kan utrettes med en 
EMP-generator.1 Instruks for Telever
ket heter det: 
"Kjernevåpeneksplosjon i mer enn 
1 00 ki lometers høyde vi l  selv i stor 
avstand kunne føre ti l ødeleggelser 
og funksjonsavbrudd i våre sam
bandssystemer og elektroniske in
sta"asjoner. Tilsvarende virkninger 
kan genereres med forholdsvis enkle 
konvensjonelle midler n,ær installas
jonene. " 
Det man sikter t i l  her er, sitat: "Bruk 
av enkle små EMP-generatorer . . .  " 

7 
Også i Norges Offentl ige Utredniger, 
NOU 1 2/86, er man inne på EMP-fa
ren. Kort sagt kan vi si at de maler 
fanden på veggen i utred ningen, men 
det virker som om de ikke vet hvor ty
del ig de skal male den. En av de som 
arbeidet med den, sa: 
- Vi vet at mange regjeringer kjenner 
ti l EMP-generatoren. Men vi ønsker 
ikke at såkalte "andre ustabi le ele
menter" får noen OPPSkrift på det
te.Så for al les del :  I kke vis hvordan 
den kan lages. 

BILLIG A LAGE 
For sent. I dag kan hvem som ·helst 
kjøpe kraftige EMp-generatorer i ek
sem pelvis USA. I fjor kostet en gene
rator med en 250.000 volts puls over 
2 nano-sekunder omkring 50.000 
dol lars. Denne er laget for vitenska
pel ige e�speri menter, og er klumpete 
og dyrDa er det lettere å følge andre 
OPPSkrifter som florerer i visse mi ljø
er:  
Norsk Datormagazin  sitter på en op
pskrift som viser hvordan man med 
enkle mid ler kan lage en mindre og 
kraftigere generator. Etter å ha gått 
gjennom tegn ingene, anslår vi at det 
v i l le koste et par tusen kroner å lage 
en generator som lager en EMP på 
over 400.000 volt - kraftig nok til å 
"rasere" f lere kvartaler! 
Utstyret er enkelt Innmat fra noen 
gamle TV-apparater ( nesten gratis), 
noen PVC-rør fra standard kloakk
opplegg (b i l l ig ), samt d iverse ' mot
stander, pianotråd , l itt messing og 
tynn alumini um-fol ie.  
Det er tre gru nner t i l  at vi i kke offent
l iggjør hvordan denne EMp-genera
toren lages. For det først� vil det mu
l igens skape bråk, selv om flere har 
gjort det før uten lands. Vi har i kke r.åd 
til å gjennomgå noen " ikkevolds-sak" . . 
For det andre er det mi ldt sagt farlig å 
bygge s l ikt uten en viss teknisk 
kunnskap.Spenning"ene som lades 
opp før pu ls-utløsning dreper en ele
fant. 
For det tredje virker den. Så mange 
gærninger som det f innes i Norge, 
kunne bare en slik generator i feil 
hender skape totalt kaos. 

GIR BLAFFEN? 
Men hvorfor skriver vi da dette? 
Hvorfor er ekspertene bekymret, 
uten å gjøre særl ig med problemet. 
Og kan noe gjøres? 
Mange har fått munnkurv om disse 
sakene. På den ene siden ønsker 
mynd ig hetene å beskytte alt som er 
avhengig av datorer (som er nesten 
alt mul ig ) .  På den andre siden ønsker 
de ikke å servere terrorister oppskrif
ten på et hyper-våpen på et fat. Der
for er'  det stor uenighet om hvor mye 
informasjon som kan spres. 
Men poenget er at mye kan gjøres. 
Det er kostbart, men noen meget vik
tige, data-sentraler, blant annet i For
svaret, er godt beskyttet. Prinsippet 
er å bygge et "Faradays bur" rundt 
anlegget. Dette kan du lese om i et 
leksikon. 
Men det er ve ldig få som har gjort 
noe. Store institusjoner i b lant annet 
ban kvesenet kjenner knapt nok til 
EMP. Og de som til en viss grad kan 
s ikre datorene, kjemper i motvind og 
er t i ldels frustrerte over holdn ingene. 
De tør sjelden offentliQgjøre hvi lken 
fare som truer, av hensyn ti l  "rikets 
si kkerhet". Og få bedrifter ønsker å 
bruke mi l l ioner på sl ik beskyttelse 
uten videre. Så der står saken. 

Men hv? skjer den dagen noen finner 
på å bruke EMP ti l  å .ødelegge for 
hundre mi l l ioner? Hvis en eller 'annen 
fremmed . lT)akt av ,en e l ler annen 
grunn fant ut at de skul le lamslå Nor
ge? Svaret er enkelt og skremmende: 
Katastrofe: 
På et l ite rom et sted i Oslo jobber 
"noen" med et hemmelig prosjekt. 
Rett som det er går strømmen i den 
gamle gården, uten at folk vet hvor
for. ' "Noen" passer godt på at ingen 
får vite hva de d river med. De er ner
vøse, og har grunnn til å være det. 
Men om ikke så lenge skal de offent
l iggjøre prosjektet sitt. De skal de
monstrere det for pressen, og overta 
førstesidene ' i de fleste av landets 
aviser. Video-kameraene som skal 
f i lme demonstrasjonen bør være 
godt sikret - ellers b l i r  det bare svarte 
skjermer på Dagsrevyen.For det er 
EMp· "noen" skal vise fram. 
Norsk Datormagazin  vet at "Noen" nå 
driver og bygger en kraftig EMP-ge
nerator.Og "noen" vil altså ganske 
snart demonstrere på en uhyggel ig 
måte hva vi står overfor. Da vi l  Norsk 
Datormagazin være første blekke på 
plass ... 

. lorsk Dator: Terje Øygard 
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. V . Norsk Tekst-TV er amatører: 

SL IT AV EN 
AM IGA 500 ! 
Nyhet på Amigafron
ten! VMS AlS (Video 
Media Systems) lanse
rer i disse dager et -
komplett informasjons
system for supermar
keder, butikksentra og 
lignende. Systemet er 
90% norskutviklet og 
baserer seg på Amiga 
500, tekst-tv adapter og 
spesialskrevet pro
gramvare. Norsk Da
tor's Johnny Niska har 
møtt ildsjelene Stein 
Rafoss og Tony Arm
strong. 

Såkalt traf ikk-reklame har vært i 
skuddet en tid, og mange mer 
og mind re seriøse bed rifter har 

vært innom med iet. Det mest op
' psik-tsvekkende som har skjedd i det 
siste, er de d ig itale farge-boardsene 
ti l Fram Reklamebyrå; som gjør  O K  
m e d  penger p å  d e m .  Det gjorde i kke 
leverandøren av dem, og mange har 
bukket u nder i den før så lukrative 
traf ikk-rek lame-verdenen. 
Nå kommer enda et

' 
t i lbud t i l  annon- ' 

sører - basert på Amiga-grafikk og et 
h elt nytt, norsk-utvik let program. 
- Poenget med systemet er å kunne 
ti l by et r imel ig informasjons-system 
for det lokale næringsl ivet sier Ra
foss. 
- Potensialet er enormt og VMS sat
ser stort på dette.Tony Armstrong, 
datafreak, d iscjockey og engelsk
mann, er hjernen bak systemet. Han 
startet utvik l ingen for flere år siden 
og da ble en C64 benyttet ti l  Tekst
TV dekod ing. 1  t i l legg ti l  maskinen ble 

det utviklet en egen mottaker og spe
sialprogramvare L mottakeren. 
- Det fungerte bra,  Tekst-Tv oppløs
ningen er jo ikke mer enn en C64's. 
Når Amiga kom på markedet så jeg 
straks mu l ighetene med å fortsette 
utvik l ingen på den istedet. Maskinen 
er jo den beste grafikk-boksen du 
kan kjøpe i dag. 

ROBIN HOOD 1 1988 
Systemet er ment å plasseres ut gra
tis til supermarkeder, butikksentra 
hvor det passerer mange menne
sker. Finansieringen foregår via be
talt e lektron isk annonsering. 
- Butikkene har jo selv en stor g lede 
av systemet, de kan legge inn infor
masjon ti l  kundene om parkering,  da
g ens t i lbud,  åpningstider osv. 
Rafoss mener en instal lasjon på et 
stort supermarked vil bli sett av 
8- 1 4.000 mennesker hver uke. - Fol k  
kjeder seg mens d e  står i k ø  t i l  kas
sen, og da vil en skjerm med dagens 
nyheter, været eller tv-programmene 
være bra tidtrøyte.- Inn i mel lom 
Tekst-Tv sidene kommer jo produk-r 
tinformasjon og kundeinformasjo·n .  
- Norges bi l l igste og mest effektive 
reklamesystem, sier Rafoss, og leg
ger t i l :  - For 4000 kroner kan d u  an
nonsere i 3 måneder. I prisen er  pro
duksjon av annonsen ink ludert. 
I og med Amigas 4096 farger og bra 
oppløsning kan for eksempel en f i r
malogo tegnes el ler scannes med 
ganske stor nøyaktighet. 

DIGITALISERER 
. - Vi benytter et videokamera og en 

spesiel l RGB-separator sl ik at vi får 
fargene helt lik orig inalen .. Det er jo 

SU PER-G RAFI KK 
FOR KABEL-
InfoChannel heter et av 
de siste tilskuddene av 
spesialutviklede Ami
ga-programmer. Det er 
firmaet Digital Visjon i 
Brumunddal som står 
bak dette.Altså et heil
norsk initiativ. 

Norsk Datormagazins Johnny Niska 
har tittet nærmere på program
met.Utgangspunktet er behovet for et 
informasjonssystem til kabelnett. Fle
re kabelinstitusjoner har tid l igere be
nyttet en Commodore 64 ti l dette, da 
denne datoren enkelt og greit dekket 
behovet. Etterhvert som SKY, SU
PER, MTV og hva de nå heter al le 
sammen, har gått mer og mer over t i l  
avansert "digital-informasjon" i form 
av datag rafikk, har behovet bl itt av
dekket her på berget også. Grafike
ren Jon Bøhmer (21 ) tok i oktober 
1 987 i n itiativet ti l  å starte utvik l ingen 
av et ti lsvarende sy-stem basert på 
Amiga. 
Dig ital Visjon består i dag av. Bøh mer, 
2 prog rammerere (Stig Andre Peters-L _ _  . 

heim og Øivind Harboe) og en "state 
of the art"-grafiker, Bjørn Rybakken. 
Rybakken er fast ansatt i Ted Bates 
(se NOM 1 / 1 4-88) og jobber med 
dette kun på konsulent-basis. 
Oppgaven hans er å lage bakg runner 
og skrifttyper ti l systemet. Petershe
im og Harboe programmerer hen
holdsvis i Modula2 og assembler. 
Modula2 ble valgt på grunn av at det 
løser denne konkrete oppgaven let
tere enn C. 
- De første kabel-selskapene som så 
Amigaens pote nsiale, anskaffet seg 
Amiga, DeLuxePaint I l  og TvShow. 
Disse to programmene har en masse 
mul igheter, men for en person som 
ikke er .datakyndig kan det være van-

datagraf ikk det jobbes med og da 
kan vi ved hje lp  av f.eks DeLuxe Pa
int I l ,  DeLuxe Photolab gjøre de en
dr inger som skal t i l .  

KUNDEINFORMASJON 
Systemet har innebygget et intern- in
formasjonssystem sl ik at operatøren 
selv kan skrive inn  dagens ti lbud, åp
n ingstider osv. Butikkens logo blir d i
g ital isert og du kker automatisk opp 
på de sidene som operatøren på bu
tikken legger inn. 

NORSKE TEGN! 
- Tekst-TV signalet er ikke noen lett 
affære, spesielt kan jeg nevne at vi er 
de eneste som klarer å få ALLE nor
ske tegn rett på skjermen.NRK har 
sagt i f lere år at løsn ingen er under 
veis - ingenting har skjedd !  Dermed 
ble g utta på NRK gaoske lange i ma
ska da vi viste dem systemet. De 
kunne ikke skjønne hvordan en C64 
til 2-3000 kroner kunne k lare det som 
deres Tekst-TV generator t i l  f lere 
hundre tusen i kke kunne - nemlig å få 
den norske ø rett frem på skjermen. 
Undertegnede har selv hatt Tekst-Tv 
siden dette ble introdusert og kan 
konstatere at NRK ikke har klart 
oppgaven med de norske teg nene 
som de lovte for 2-3 år siden. 
- Systemet har vært prøvekjørt i f lere 
måneder og vi regner med å komme 
ut med dette i januar. Fol k  er  veldig 
skeptiske når de hører snakk om at 
reklamen kjøres på data. De forestil
ler seg grafikk a la Tekst-TV, men pi
pa får en annen låt når de ser det d i
g ital iserte resultatet. 
Norsk Datormagazin vil komme t i lba
ke med mer utfør l ig informasjon om 
systemet når  det  sl i ppes ut i januar. 

skel ig .  Derfor bestemte vi oss for å 
lage et enk lere alternativ som er spe
sialsydd for dette formålet, sier 
Bøhmer. 
Endel selskaper har al lerede tatt In
foChannel i bruk: Janco, Hedemark 
Kabel-TV og Mannsverk Elektro. 
Systemet krever minst 1 .5 MB RAM 
for å kunne fungere ti lfredssti l lende. 
Prog rammet er enkelt lagt opp og 
selv bestemor/far kan i løpet av 2-3 
minutter betjene det hele. 
Med systemet får du  levert ca 1 00 
ferd ige bakg runner som du kan leg
ge inn informasjon, prog ramoversikt 
el ler nyheter på. Det benyttes f lere 
skrifttyper og teksten kan plasseres 
hvor som helst på skjermen. 
- Vi utvikler og forbedrer systemet 
kontinuerl ig ,  og vi  spesialdesigner 
også egne bi lder, logoer ovs. på be
sti l l ing fra f irmaer, fortel ler Bøhmer. 
Når du  så har laget et bilde, bestem
mer du  hvi l ken måte bi ldet skal duk
ke opp på skjermen. Mul ighetene er i 
a l le fal l ti lstede: fade inn og ut, skrol
l ing fra alle kanter og himmelretnin
ger, bi ldet kan "poppe" opp, rul le over 
e l ler u nder osv, osv. Ti lslutt setter du 
det hele igang og da kjøres det fra 
ramd isk og sendes ut på nettet via 
GenLock'en .  Alt dette ved å peke og 
trykke med musen. 
Dette prog rammet kan forståel ig nok 
ikke kjøre multitasking, men det er jo 
hel ler i kke meningen. Den tiden jeg 
prøvde programmet f ikk jeg ikke en 
guru (positivt) ti l tross for at jeg job
bet med en 0.99 versjon.  Store og fi
ne gadgets for de som ikke er  vant t i l  
å jobbe med mus. Prisen på dette 
skal i følge Bøhmer ikke være så av
skrekkende høy. 
Men noe "al lemanns-eie" b l i r  det 
neppe - det er først og fremst større 
borettslag og bedrifter innenfor ka
bel-TV som nå kan presentere sine 
budskap' på en penere måte... I 
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DELUXE �I NT, HAR 
STORE M U LIG H ETER 
På kort tid har Deluxe� 
paint Il blitt grafikk-pro
gram nummer en til 
Amiga. Men hvor man
ge har egentlig giddet å 
sette seg skikkelig inn i 
programmet? Mulighe
tene er enorme for den 
som tar seg bryet med 
å studere de mange fi
nessene, mener "DPa
int-proffen" Arne Ja
cobsen. 

E tter at jeg for ca. 2 år siden be
gynte å arbeide på Amiga, har 
jeg vært igjennom uta l l ig e  teg

ne- og grafikk-programmer.Den gang 
arbeidet jeg i TV Trondheim, og had
de bl .a. som ansvar å bygge opp en 
teksti nformasjon for denne lokal
TV'n. Det var med blod, svette og tå
rer at vi endel ig f ikk et resultat som vi 
kunne se oss passe fornøyd med. Det 
var problemer med NTSC/PAL, et vi
deosig nal som så ut som satel l itt-si
gnal med parabolantennen i snøs
torm, dårl ig med "æ. ø og å'er", tung 
kommandostyrt-styring av tekstpla
ketene O.S.V., o.S.V. 
I dag er de al ler f leste av d isse p ro
blemer løst meget bra, og det er  nå 
mere et spørsmål om fagl ig dyktighet 
innen datorgraf ikk enn teknisk i nnsikt 
for å kunne lage god g rafikk - om det 
er t i l  videoITV el ler  i andre sammen
henger. Et av de prog rammene som 
har hengt med meg (el ler omvendt) 
siden begynnelsen, er DeLuxePaint. 
Det er etter min mening det reneste 
og mest anvendel ige tegneprogram
met som f in nes i dag. For de som har 
gjort seg "bryet" med å kjøpe pro
grammet og følgel ig har instruksjons
bok, er vel det meste av det jeg vi l  
skrive om kjent stoff. 
Som formann i "Trondheim Amiga 
Club", er min  erfari ng at selv om man 
har instruksjonsbok, leser man den
ne med harelabb, og har følgel ig van
skel ig for å utnytte prog rammene t i l  
det de er gode for. 

PALETTEN 
Jeg vi l  begynne med det jeg mener 
er DeLuxePai nt's hjerte; nemlig PA
LETTEN. Paletten er nøkkelen ti l en 
god teg n ing .  Denne f inner man i me
nyen e l le r  ved å trykke på p-tasten på 
tastaturet. H usk at på de f lese tasta
turer må "CapsLock" være av for at 
keyboardfunksjonene skal fungere. 

RGB 
La meg med en gang gjøre det klart 
det f innes to typer farge lære e l le r  
teori. Den ene gjelder for  p igmentfar
ger, og den andre for lysfarger e l ler  
som det er i dette ti lfel let v ideo e l ler  
computerfarger. I den van l ige farge
læren så vet man at man ved å blan
de blått og gult får grønt, og ved å 
blande rødt og grønt får en skitten
brun farge. De tre hovedfargene her 
er rød, gu l  og blå. 
I computergrafikk er det annerledes. 
Her har vi de tre hovedfargene rød, 
grønn og blå (RGB).ved å blande blå 
og g rønn får vi her e n  farge som he
ter cyan og ved å blande rød og 
grønn får vi gul. Blander vi alle farge
ne i pigment fargesirkelen får vi sort. 
Blander vi a l le fargene i RGB får vi 
hvitt. Alså temmel ig forskjel l ig .  
Hver av de tre fargene kan. varieres i 
1 6  forskjel l ige varianter. Hvis vi tar 
d isse 3 ( RGB)  1 6  ganger hver får vi 
AMIGAens 4096 fa-

ger( 1 6Rx1 6Gx1 6B�4096). Dette gjel
der se lvsagt uansett oppløsning. I Hi
Res vi l  vi få en 1 6-fargers palett t i l  å 
bruke al le d isse 4096 fargene.!  Lo
Res 32-fargers palett. Jeg foretrek
ker å tegne i H i-Res da dette er en 
oppløsning som ti lfredsti l le r  mine 
krav. 

HUE-, SATURATION
OG VALUE-SLIDERNE 

El lers har vi på paletten til høyre for 
RGB-sl iderne, 3 s l idere som heter H, 
S og V.Dette står for HUE, SATU RA
TION og V ALUE.Med H UE-sl ideren 
går vi gjennom hele reg nbuespekte
ret av farger. 
Med SATURATION kontrol lerer vi 
styrken t i l  den H UE-verdien vi har. 
Det vi l  i praksis si  at setter vi HUE i O, 
så får vi  hvitt. Setter vi den i 1 5  får vi 
en renere farge (uten hvit).vALUE 
kontro l lerer sortmengden i fargen og 
fungerer t i lsynelatende omvendt av 
SATUR ATION; i O får vi sort og i 1 5  

får vi en ren H U E.Enkelt i kke sant? 
Jeg anbefaler å eksperimentere mye 
med dette, da en da vil forstå hvor
dan d isse funksjonene henger sam
men. 

SPREAD OG RANGE 
De to neste funksjonene i paletten er 
S PREAD og RANGE. Med S PREAD 
kan vi lage en fargeskala fra den far
gen ti l den fargen vi  ønsker i la oss si 
8 trinn .  For å lage en fargeskala, så 
bestem først i hvi lken av de f i re C 1  
(Cycle 1 ) , C2, C 3  e l ler C 4  områdene 
d u  ønsker å legge skalaen. La' oss i 
dette ti l fe l le  velge C 1  ved å k l ikke på 
denne. 
Hvis du  er i H i-Res, har du  en 1 6-far
gers palett. K l ikk på fargen nederst t i l  
høyre. Lag den gul ved å sette R og-G 
på 1 5  og B på O. 
Kl ikk på fargen øverst til høyre og 
gjør denne feks sort. K l ikk så på 
S PREAD som vi l  gi deg en pi l .  K l ikk 
med denne pi len på g u l  (nederst t i l  
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høyre) og du får en skala fra gu l  t i l  
sort. 
Eksperimenter med forskje l l ige start
og sluttfarger. Ønsker du å teg ne 
med denne fargeskalaen ,  må d u  bin
de sammen første og siste farge ved 
å k l ikke på en av d isse, kl ikk på RAN
G E  (skala, rekke) og så på den fargen 
i skalaen som l igger lengst fra den du  
k l i kket på først. 
Nå har du bundet sammen d isse far
gene til en RANGE. Hvis du nå tryk
ker OK på paletten, så F7 på tastatu
ret og velger en av de fargene som 
l igger innenfor skalaen vi nettop lag
de, kan du teg ne i en sam menhen-
gende skala av d isse fargene. Trykk 
på TAB-tasten. Nå vi l  d isse fargene 
sirkulere innenfor den rekken vi har 
laget. 
Høyst sansynl ig vil en del av de an
dre farg�ne i paletten nederst t i l  høre 
på menyen også pU ls,ere. Hvis vi øn
sk,er å forandre på dette, niå vi gå ti l
bake t i l  paretten igjen ... ' 
For å stoppe en uønsket RANGEl 
CYCLE gjør du  følgende: trykk C2, C3 

den samme fargen som du nettop 
valgte, og du har �toPR.et den cycle'n 
som lå her.for å s[ekk� af d u  " har 
stoppet riktig qcfe� rrykk med ven
stre musknapp på SPEED kontrol le
ren, og du v i l  starte cycl ingen samti
dig som du vi l  kunne kontro l lere has
tig heten ved å dra denne fram og t i l
bake. 
SPEED fungerer selvstendig for hver 
av de 4 cyclene, s� el i kafJ prove deg 
gjennom C 1 -C4. Når du  nå har dettE 
k lart og ønsker å teg ne med farge�
skalaer, men hvis d isse går fei l  vei, 
trykk da på den pilen som er i palet
ten og du  vil snu rangen når du  teg
ner. 
NB: sjekk at du  er i ri ktig C 1 -C4 når 
du  snur pi len. 

EX OG COPY 
CANCEL, UNDO og OK burde ikke 
trenge noen nærmere presentasjon, 
la oss se på de to siste palettfunksjo
nene EX og COPY. Med EX kan du få 
to farger til å bytte plass ved å gjøre 
følgende; velg el) f.arg� og trykk på 
EX, trykk så på den fargen du  ønsker 
å bytte plass med, og det er gjort. 
COPY fungerer på samme måte. Hvis 
du  har en tegning. på skjermen mens 
du er i paletten, kan du  velge farge, 
forandre farger, kopiere farger, e l ler 
'bytte plass mel lom farger ved å k l ik
ke på det stedet fargen l igger på 
skjermen på samme måte som du 
gjør det  f ra  paletten.Dette er meget 
praktisk når du har farger som det er 
vanskel ig å vHe hvor l igger i paletten i 
forhold ti l på skjermen. 

GRADIENT OG DITHER 
For å få noe særlig utbytte av det vi 
har gått igjennom, skal v i  gå ut av pa
letten og inn i FILL TYPE. Dette gjør 
du ved å trykke med høyre mus
knapp på en av f l�re teg ne redSkaper 
i den høyre menyen i DPaint; feks fylt 
f i rkant. Før du  gjør dette, legg merke 
til at det er f i re teg neredskaper om
trendt midt på menyen som al le har 
en skrå-strek gjennom seg.Hvis du 
trykker i øvre del av symbolet får du 
en åpen fig ur. Trykker du  i nedre del 
av symbolet får du en fylt fig ur. Ti l  
dette eksemplet ve lger du  fylt ,  trykk 
alså under delestreken med venstre 
musknapp. 
Trykk nå med høyre muskn-app for å 
gå inn i FILL TYPE.vi skal i denne om
gangen kun konsentrere oss om ne
dre del av FILL TYPE-funksjonene, 
neml ig GRADI ENT og DITHER. Du 
ser her 3 GRADI ENT-funksjoner: op
pover Inedover fy'l I ing, sidelengs fyl
l ing og den helt t r i  høyre er en fyl l ing 
som følger formen, 
Den siste er f in t i l  fylte sirkler da d is
se bl i r  til kuler/ kloder.DITHER er ins
t i I I ingen som viser hvor mye du vil at 
fargene skal smelte sammen.Alt det 
vi har snakket om hitti l  har med palet
ten å gjøre, så ikke ta for lett på den 
hvis du  ønsker å utnytte DPaint e l ler 
et annet teg neprogram . .  
Jeg har med noen eksempler på teg
ninger jeg har tegnet i' DeLuxePaint 
hvor al le sammen ble påBegynt etter 
at paletten var arrangert s l ik jeg men
te den burde være. Hvis du  har spør
smål vedrørende teg neprog ram O.l , 
kan du  skrive ti l  Norsk Datormagazin .  

e l ler C4.  Trykk på en hvi lken som lØ.f\· 
helst farge. K l ikk på RANGE, trykk på . �i�.�c . ����--��������� 
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AM IGA! ATARI 
I 
Jeg er en 1 8  år gammel g utt som her 
om dagen kjøpte et n u mmer av Der
es avis. Men denne gangen ei. . . .  det 
var tidenes største skuffelse! !  Jeg 
kom ti l lesersiden og så at jeg kunne 
skrive inn ti l  Dere med ros og r is .  Fra 
min side b l i r  det i hve rtfa l l  i kke ROS!  
Grunnen ti l  at  jeg reagerer negativt 
på Deres blad, er at Dere tar i kke 
computer-markedet seriøst! Det 
eneste Dere lever på er kopi-fester i 
Trøndelag, og utsagner i fra crackere, 
hackere, crunchere og jeg vet ikke 
hva. Hvor er moralen i dette?? Hva 
har vi computere, for? -For å sitte å : 

. spi l le  på, e l ler for å lage Demoer som 
-

noen g idder å se på i 2 sekunder for 
deretter å se på en annen. Nei, se å få 
bladet Deres mere seriøst her! Vi er 
lei  av spi l le-alderen. Det hele er bare 
snakk om prestisje fra hackere, crac
kere, demo-Iagere og crunchernes 
side !  
.Jeg hadde en CBM 64 ,  .før  jeg  oppda
get de fantastiske ATARI 520 STen. 
Dere skrev jo at vi ku n ne k lage på 
Commodoren også.Og jeg må si at 
den er hel ler ikke mye å' skryte av! 
CBM'en røk 'jo selvsagt etter noen 
måneder, mens min ATARI har nå 
holdt seg i 2 år!  Og hvi lken mask in !  
Den UTROLIGE fårge kombinasjo
nen, grafikk o.s.v. Men jeg synes ikke 
det er det som te l ler hel ler. Det er 
maskinens programvare t i l  seriøst 
bruk sorn tel ler. Se p.å denne AMI
GA'en. Det er  jo en e neste spi l ledåse! 
Nei, se å følge med i t iden og kom på 
et seriøst p lan!  

- Håper dere ikke legger ned avisen 
etter dette, men at Dere legger opp ti l 
et seriøst plan. Og begynnelsen på 
dette er vel å trykke dette brevet?? 
El ler er Dere for feige for det også?? 
Jeg er i hvertfal l  i kke feig, og t i l later 
Dere å trykke ad ressen min slik at jeg 
kan få feed back fra de som mener at 
jeg tar fe i l .  Kom igjen . .  skriv!! Jeg sva
rer gjerne. 
Med venn l ig h i lsen 
Kjeti l  Årsland 
Grønedalen 1 6 
4370 EGERSUND 

SVAR: 
Det var sterke ord. ... . Min første re
aksjon er at vi ikke er feige - bare så 
det er sagt! Når det gjelder Amiga og 
dens seriøsitet vil jeg be deg følge litt 
med på de artiklene vi har med bl.a. 
AMIGA OG MIDI, AMIGA OG GRA
FIKK/VIDEO osv. Jeg oppfordrer 
herved alle AMIGA OG A TARI frelste 
Må komme med reaksjoner. både for 
og i mot. Dessuten: Det finnes over 
10p.,9Qo C64 i Nqrg� - på, Q.opt qg . 
vondt. '. Selvfølgelig kqn-også en 64 
,brukes til "seriøse" ting,.men vi tror a t  
de fleste a v  våre. lesere har ma$kinen 
for maskinens skyld. og altså ikke for 
"seriøst" bruk. Hva er forre'sten ;'seri
øst"? Det ligger a'n til en uendelig dis
kusjon. .. 
Hilsen Johnny/Terje 

AM IGA! ATARI 
I I  
Hei lo ·DM .  
Vi er to norske gutter SOm synes at 
Norsk DM bare er helt  topp! Fortsett 
med spaltene om hackere og cracke
re. 
Nå, et godt forslag : prøv å samle inn 
al le nye demo'er på noen d isketter 
og selg dem for en rimelig penge! 
(Det er jo ikke u lovlig å kopiere dem, 
enda, heldigvis ! ! ! ! ! ) Dere kan jo også 
lage en "TI PÅ TOPP LISTE" over de
mo'er. 
Og nå et råd til AMIGA og ST brukere: 

Ikke send hatebrev ti l  hverandre i 
NDM, det er bare så SYKt å lese + at 

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

det bruker masse spaltep lass! !  
Nå noen spørsmål: 
1 .  Når kommer det maskin kode-kurs i 
NDM? 
2. Hvordan kan man sette en f i l  sam
men med en annen? 
3. Går det an å t i lkoble en 3,5"diskdri
ve t i l  C64? 
H i lsen X & Y. 

S VAR: 
Hei ... 
Svært så anonyme dere sk utlyse en 
demokonkurranse på C64 og Amiga, 
og vi får komme tilbake til hva vi gjør 
med de beste demoene. 
1. Se etter i denne utgaven (og i nr. 
1-89). 

2. Det kommer an på hvilken type fil • 

du skal sette sammen. En tekst fil er 
jo grei - bruk en tekstbehandling. Er 
det basic, så finnes det flere rutiner 
som "merger" sammen en basic-fil 
med en ann,en. Er det noen av leser
ne som har en slik en ?? 
3. Ja - diskettstasjonen heter 158 1 og 
koster veiledende 1.800 kroner. 
Hilsen Johnny 

POKE-TI PS 
TI L 64 
Hei NOM ! 
Takk for et utro l ig bra b lad. Sender 
dere noen poke's t i l  spi l let: THE VIN
DICATOR (C64-kassett) 

. -For å komme di rekte fra level 1 til le
vel 2 :  
Stopp kassettspi l leren og resett ma
skinen. S kriv så: SVS 50396 og trykk 
ned "PLAY". Level 2 v i l  nå loade og 
kjøres automatisk. 
-For å komme fra level 2 t i l  level 3: 
Stopp kassettspi l leren og resett ma
ski nen .skriv så: POKE 32797,76:PO
KE 32798,9:POKE32799,1 67:SYS 
3279 1 of trykk ned "PLAY". 
-Evig l iv på level 1 :  reset maskinen 
og skriv POKE 3592 1 , 1 73 og restart 
med SVS 34480. 
-Evig l iv på level 2 :  reset maskinen 
og skr iv POKE 38632, 1 73:POKE 
38657, 1 73 og restart med SVS 
32786. 
-Evig l iv på level 3: reset maskinen 
og skriv POKE 41 893, 1 73:POKE 
4 1 932, 1 73 og restart med SVS 
32786. 
Et annet tips, hvordan koble u t  THE 
FINAL CARTRIDGE I l l :  POKE 
770, 1 3 1 : POKE 77 1 , 1 64. Koble inn :  
POKE 770,65: POKE 77 1 ,222. 
H i lsen 
Svein A. Johansen 
Løkenve'ien 1 3' I . '  
1 742 KLAVESTADHAUGEN 

S VAR: 
Hallo. 
Takk for tipsene. "Så jukser me litt" 
som Ingrid Espelid Hovig bruker å si. 
Hilsen Johnny 

.PARTI ES pA 
GANG 
Mårn i ngs 
Dator! 
ALPHA o f  TGT o n  stage! Leste ak
kurat igjennom nr. 3/ 1 6  av nordens 
beste data-blekke! Tenkte leserbrev
spalten trengte l itt tips & nyheter. Det 
har gått rykter om et RAWHEADI 
BROS/SUPPLlERS-party i Aski m 
(andre e l ler  tredje helgen i februar). 
Hva med å sjekke dette?? (TGT vi l  
være der uansett) 
Samtidig er det fastslått at det neste 

sommer vil b l i  et mega u kes-party ar
rangert av TGT Jeg er enig med 
ROCKY 1 ANM (cool dude) om at det 
burde bli en "Månedens Top Ten-lis
te" over demoer. Hva med å få i stand 
dette?? Vi hackers kunne sende våre 
bid rag til dere og dere danner en ju ry!  
Tygg på den!  Få også i stand " UTMA
NINGEN" på norsk. men i maskinko-
de - p l i i z !  

. 

I kke et vond ord om svenskene 
(tenkte jeg det ikke ' -joh nny). men 
den norske delen er best! Absol utt 
mest hacker-stoff ! Fortsett slik! Refe
rater fra copy-parties. hacker- in tervj u 
osv. Keep cool ! T i l l  slutt noen h igh
g reets:CONTROL, TORNADO. A M N. 
STONE/ZC, S HAPE (ENZYM. UNI
TRAX, JOAT). SUPPLIERS og ikke 
minst min  kjæ re ven n  WALKMA N !  
(Bedre enn Beranek p å  Amiga!)  See 
The Coolest Of Ya In  Askim! 
ALMPHA/TGT 
I HATE LAM ERS!  

S VAR:. 

Som du vil se ;' nummer 1/89; er det 
første partyet allerede registrert. Det 
blir visstnok ikke i Askim, men ikke 
langt unna, og NOM kommw se/vføl-

. gelig! Svenskene er også interessert 
- skal vi la dem slippe til ? 

, Utmaningen - . det kommer, men det 
står på ressurser. Og Walkman -
hvorfor har '(i ikke hørt (hehe) fra 
deg? Musikk-tips er allrid velkomne! 
Terje 

AM IGA! ATARI 
I I I  
Hei . 
Jeg er en g utt som skal kjøpe en Ami
ga 500 og har  et par spørsmål :  
1 .  Er  grafikken mye dårl igere på en 
vanl ig TV enn på en 1 084? 
2. Får man æ, ø og å ti l Amiga 500? 
3. Kan man bruke BridgeBoard 8086 
t i l  A-500? 
4. Hva er  best av A-500 og ATARI  
ST? 
Venn l ig h i lsen 
Espen H.  Johan nessen 
P.B. 80 
9250 BARDU 

S VAR: 
Hei 
1. Grafikken er vel ikke iJårligere på 
en TV, men du må regne med at  bil
det blir litt "grøtete" og fargene flyter 
litt ut. 
2. Ja! 
3,: Nei det kan du ikke i utgangspunk
tet. Jeg har sett annonse i endel 
utenlandske blader for en løsning 
som heterSUB S YSTEM 500. Da jeg 
ikke har prøvd eller hørt om noen 
som har prøvd denne løsningen, kan 
jeg desverre ikke si noe om den vir
ker tilfredsstillende. I følge annonsen 
skal BridgeBaard ikke være noe pro
blem. Uansett, her er 'adressen: PA
C/FIC PERIPHERALS, PO.box 145 75, 
FREMONT, CA 94539, USA (Tlf: 095 
1 4 15 65 1 1905).Pris: $249.00 
4. Det er vel opp til den enkelte å vur
dere, følg med på lesersiden i de. 
kommende nummer. (Smak og be
hag, kanskje ? ,. hvert fall finnes det ti 
ganger fler A500 enn ST i Norge, 
uten at det sier, mer enn at A500 har 
et større brukermiljø. Red.) 
Hilsen Johnny 

ASSEM BLER 
Hal lo Freaks !  
Jeg er  "385 North Of P latoon". Først 
og fremst vi l jeg skryte l i tt om blekka 
deres. Den er mye bedre en n denne 
gamer-søppla som kommer f ra En
g land. Jeg tenker da på "CU" og "C + 
IG". De er så "off" , t vi i "P latoon" b l i r  

re int  kval me!  Norsk Datormagazin 
legger seg der etter hva en virkelig 
se r ios bruker v i l  ha (En sl ik som meg 
selv) !  En ting er sikkert: få dere en as
sembler spalte (for Amiga selvfolge
l ig ) !  
Vi  kom ut  med vår forste demo for  i k
ke så lenge siden.  Den ble egentl ig 
i kke så utro l ig bra,  men vi skal  skjer
pe oss ! !  Problemet akkurat nå er å få 
brukt en 32 x 32 p ixels stor font med 
3 bitplaner i scrol l 'en .  1 6  pixels bred 
er fett nok. men 32 pixels bl i r  verre. 
Jeg far vel studere bl i tteren Iloyere, 
tenker jeg. men skul le det være noen 
der  ute som foler for Ei hjelpe meg . så 
få tak i noe vi har laget og der f inner 
d u  vel ad ressen min .  Nar  d et gjelder 
LAMERE. vær så sni l l  a i kke kontak te 
meg l Jeg orker i kke dette psykiske 
presset fra et men neskevrak som en 
lamer er .  Jeg far vel sl utte nå for dere 
sovner. men jeg v i l  sende noen re
gards t i l :  THERESE (Nuss! Nuss!) .  
CRYPTOBU RNERS.  FUTURE. THE 
BAND. IT og CRUSH IiVær så sni l l  å 
sette i nn  dette brevet (Terje el ler. 
hvem det nå er som bestemmer) !  
H i lsen 
'385. North Of P latoon 

S VAR: 
Hallo selv. 
Takk for skrytet - nesten som jeg 
skulle ha skrevet det selv! Herved 
oppfordres alle som foler får det til å 
hjelpe denne stakkaren med sin 32 x 
32 pixels serolle-font. 
Hilsen Johnny 
(THERESE (Nuss? Nuss?), er det ei 
jente? Sjelden vare, sjelden vare! 

. Jenter som kan vise at de ikke er helt 
lame, og som vi kan skrive litt om, får 
ET GRA TlS ABONNEMENT! Kom ig
jen! Red.) 

SPILL
RAN KI NG 
Hei dere!  
Takk for et supert b lad.  Jeg er veld ig 
fornøyd med i nn legget dere hadde 
om Peeks & Pokes. Håper det b l i r  
mer maskin kode. 
Jeg håper dere kunna lage en l iste 
over de mest pop u lære spi l lene i an
net hvert Dator. Leserne kunne ringe 
e l ler skrive inn å ste mme på det de 
l i kte best !  ( I kke en l iste over de mest 
solgte spi l l ) . Dere burde også ha 
in nsendte prog rammer. Det er l i tt fo r 
mye Amiga. Kan dere sjekke hvem 
som har det b i l l igste u tstyret ti l Com
modore? Samme l ign pr isene!  
Takk igjen for  et su pe rt blad ! 
H i lsen 
Dan'iel Kr istensen 
PS!  Kan dere ta i mot datorvitser? 

S VAR: 
Hallo i luken. 
Klart vi tar i mot vitser (nesten alle ty
per da). Når det gjelder innsendte 
programmer kommer vi til å trykke 
det vi kan av slikt - kanskje vi setter 
opp en "Programmers Corner" sene
re. Du kommer med endel gode for
slag som vi skal vurdere etterhvert -
takk for det' Pris/produkt
sammenligning er en ting som vi har 
tenkt på, men ikke gjort noe særlig 
med det hittil. 

.. Hilsen Johnny 

GAM ES, 
. MODEM, 
VIDEO, etc. 
Jeg ere meeeeeeeget fornøyd med 
av isen deres! ! ! !  etc .. . 
Jeg har en  Amiga 500 + A50 1 , 1 08 1  
mon itor, STAR LC- 1 0 Colour pr inter 

og en C64 med d iskettstasjon. 
Grunnen til at jeg kjøpte meg en Ami
ga er enkel ,  jeg vi l le kjøpe en maskin  
som framtiden l igger i . . .  (godr 
sagt.Bh?) � Jeg kunne tenke meg å lage grafikk 
t i l  spi l l  osv. Jeg u tstår ikke de såkalte 
"Shoot'em Up"-sp i l lene (Okey . .  noen 
av dem går an . . . ) 
M i ne favorittspi l l :  
ELITE (CBM versjonen, har  e.nnå ikke 
sett Am iga-versjonen. men den ere si kkert bedre) t LAST N INJA 1 ,2 

. SKATE OR DIE 
S U MMER GAMES 1 ,2 og WINTER 
GAMES 
WORLD GAMES. C.GAMES 
Dette er spi l l  som er verd å nev
ne.Her er både grafi kken og ideene 
gode, men viktigst av alt, de har en 
begynnelse og en slutt. 
Man har et mål å nå.Det er grunnen ti l  
at jeg l iker BRUCE LEE selv om gra
fi kken ikke er noe særlig god. Spi l l  
som irr iterer. e r  spi l l  som begynner 
forfra etter at man har blåst noen 
"aliens" i biter. 
Noe av det latterl igste og uspi l le l igste 
spi l l  som jeg har spilIt t i l  dags dato 
(om man ikkEl tar med JAMES BOND
spi l lene) er PREDATOR .  
Det spi l let som f i k k  meg t i l  å sitte på 
stol kanten halve natten igjennom .var 
spi l let PLATOON (meget god grafi}<k 
og ani masjon). Bare for å nevne det, 
jeg greide spi l let uten å fuske! 
Sp i l let med atmosfære er ELITE 
(med dempet lys og Cola). Her er no
en sporsmål som jeg håper dere kan. . 
gi svar på: 
Jeg kunre tenke meg å begynne å 
prog rammere i mnemonik el ler C. 
Jeg har ikke sett et spi l l  som er pro
g rammert i C, er det mulig å lage et 
skikkel ig spi l l  i det språket? 
Jag har hørt om et språk som heter 
BENCHMARK MODULA 2, er dette et 
godt språk t i l  å lage spi l l  med? 
Jeg har hørt at Workbench 1 .4's BA
SIC skal g reie å flytte en BOB uten at 
den fl ikker - stemmer dette? 
Hvor kan man få fatt i videokassetten 
"SECRET OF A COMPUTER AR
TIST"? I USA koster den $21 .95. Hå
per noen i Norge har denne videoen. 
Finnes det noen tegnebord med pro
gram ti l  en r imel ig pris? 
Kan Su pra Modem 2400 bru kes både 
t i l  Amiga og C64? 
Med ven n l ig  h i lsen 
Trond E.  Haveland 

SVAR: 
Hei Trond. 
For å si en ting først: det er vel ingen 
av høynivå-språk som er best til å la
ge spill med (hVis du skal.ha rask gra
fikk-serol! eller flytte store BOB'5):) 
Når alt kommer til alt er assemblelA. 
det beste, men det er ikke så helt lett1 
å lære seg. 
Du veLsmaken er som baken - delt. 
Det er vel også tilfellet når det gjelder 
spil!.Noen liker spil! med masse ac
tion og andre liker de med kompliser
te løsninger. Jeg må tilstå at jeg har. 
sansen for fly-simulatorer (Flight Si� 
mulator l! & Ill, Interceptor osv.). 
Jeg har sjekket litt angående dEm vi
deoen men kan ikke finne ut om den 
er kommet til Norge. Tenk i hvertfall 
på en ting hvis du skal bestille den fra 
USA - TV/video-systemet er meget 
forskjellig fra det vi har. Du må sørge 
for å få den i VH$-PAL utgav(J med 
mindre du har en videospiller med 
mulighet for NTSC. 
Jeg skal komme tilbake til KICK
ST ARTlWORKBENCH 1.4 litt senere 
på året. 
De tegnebordene jeg har prøvd (til 
Amiga'en) har vært relativt dyre og 
etter min mening ikke brukbare. Det
te skyldes at selve "pad'en" ikke er 
nøyaktig. Jeg kan ikke anbefale noen 
av de jeg har prøvd (Easyl, Cherry
Pad) i hvertfall. 
.supraModem 2400 skal ved hjelp av 
rett kabel kunne benyttes til begge 
datorene. 
Hilsen Johnny. 



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

ENDA EN NY PC FRA 
COM MODORE 

Flere og f lere PC'er som selges i ver
den kommer fra Commodore. Det 
medfører at Commodore ti l  stadighet 
�tvider sin PC-range. Nyheten denne 
gangen heter PC 40- 1 1 1 .  
80286 (8,  10  el ler 12 Mhz)  prosessor, 
VGA-skjerm, 1 9  mi l l isekunders 40 
megabytes harddisk, 1 megabyte 
ram er noen stikkord for vid undret. 
Prisen på PC 40- 1 1 1  er kr 24.700, 
skjerm må man jo også ha: PC 40-1 1  
med sort/hvit moitor koster 25 .700 
og med VGA farge skjerm 29.900.Alle 
d isse prisene er  uten merverd iavg ift. 

KINDWORDS 2.0 TIL 
AMIGA 

Fra The Disk Company i Frankrike får 
vi opplyst at KindWords 2.0 er klar for 
oppgradering til de som har kjøpt den 
t id l igere verjonen. Stikkord for den 
nye utgaven er: nye fonter (Novel l ,  
Gresk og Matematikk), f lere funksjo
ner på menyene, automatisk ordde
l ing og full WorkBench 1 .3. 
I ti l legg til dette er f lere av " req uester
ne" forbedret, blant annet kan Kind
Words nå kjenne igjen f lere enheter 
enn før (JHO:; OH O: osv.). V i  kommer 
ti lbake t i l  den nye versjonen .så .snart 
mer informasjon forel igger. 

NY BBS I 
"PALMEKYSTENS 

HOVEDSTAD" -
KRISTIANSAND 

Endel ig har pamlemkystens hoved
stad fått sin egen BBS. Bak dette pro
sjektet står Johannes Myhre (COM
PUTER SERVICE) i Kristiansand . .  
BBSør, som basen er døpt, har e n  
1 50 MB hardd isk t i l  råd ighet, s å  det 
skul le være l itt p lass for PD-pro
grammer etterhvert. Det hele kjøres 
på en helt vanl ig P ingPong AT! Ba
sen har 3 SYSOP's, Johannes Myhre 
( l itt Amiga/PC), Halste in  Hansen 
(PC-Prog rammering, M usikk) og Tor 
Birkeland (UN IX/ Prog rammering) .  Av 
SIGOP'er er det kun et par stykker pr  
i dag , men f lere søkes på for  eksem-

D A T  O R� B ø·  R 5 E N 
Kjøpe eller selge? Bytte eller 
låne? Mulighetene er mange 
med en annonse i Norsk Da
tQrrnagazin - størst på Com
modore i Norden! 

'9Prise,n f9r �nnø�ser-; r�'�H 5 
kroner pr .l inje, som er p'å 35 
teg n  inkludert mellomrom. 
Prisen rundes av oppover, 
det vil si at 71 tegn er tre l injer 
- OK? 

Send oss en bank/postgi
ro pålydende beløpet, med 
teksten skrevet i beskjed-fei
tet. Vi lover deg plass i førs.te 

t�lgjengelige blekke. 
Husk: "ulovlige" annonser, 

slik som salg av piratvare, vi l  
ikke bli akseptert. Da gidder 
vi heller ikke returnere din 
ifJnbet.�lin9 -: øet koster mer � 

enn det er verdt. 
Tilbudet gjelder bare for 

privatpersoner. 
Men bortsett fra dette er 

(nesten) alt mulig ... 

SELGES 
COMMODORI; MPS 1 200 pri nter t i l  
CBM 64/ 1 28 se lger r imelig. Ring Vi
dar etter k I . 1 6.00. Te lefon 034 701 50 

U S E R G R O U P S 
K L U B B E R 

GRATIS ANNONSE! Her kan alle dataklubber/usergroups informere om seg selv. Send 
info til: Norsk Datormagazin, Postboks 9934 - Ila, 0132 Oslo 1. Merk konvolutten: User 

Group. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere innkommet materiale. 
. NB! Forsikre deg at klubben/usergroupen eksisterer FØR du sender penger, disketter, 

programmer og lignende. Vi tar ikke,ansvar for virksomhet/seriøsitet. 

C64/C1 28/AMIGA 
ALTA 
DATAKLUBBEN NORD er en data
k lubb med ca. 65 med lemmer for 
C64/ C 1 28 og Amiga.Vi er stad ig på 
jakt etter f lere. Vil du  vite mer om oss, 
skriv ti l :  DATAKLUBBEN NORD, . 
postboks 1 1 57,  9501 ALTA 
BERGEN 
FANZIN DEMOKLUBB består av 4 
he lfrelste Amiga-freaks som d igger 
demoer. Nå søker vi l ikesinnede, bå
de u nge og gamle. S kriv t i l :  FANZIN 
DEMOKLUBB, c/o Rune Langøen, 
Rugdeveien 40, BERGEN.Telefon : 
05-283623. 
BØNES 
Jeg ønsker å høre fra Amigaeiere for 
bytte av prog rammer. Skriv ti l : Hans 
T. Liland, Bøjarnesveien 7,  5062 BØ
NES. 
FONNES 
TEAM'88 ønsker seg mange flere 
kontakter. De er ti lsammen 1 0  med
lemmer og d river blandt an net med 
bytte av programmer, demoer og mu
sikk på C64/C1 28. R i ng : 05 368708 
eller skriv ti l :  TEAM'88, postboks 8, 
5 1 53 FONNES 
FREKHAUG 
THE ERRORS - Can You Feel Gufsi 
From Fje l lom! Dataklubb for C64/ 
C 1 28/ Amiga som har 9 medlemmer 
og ønsker å b l i  f lere.Yi programmerer 
demoer på C64 og Amiga.  Flere 
medlemmer på C64 søkes (er det no
en som lager demoer på C 1 28, ta 

kon.takt). Programmerere, graphix, 
m usix - ta kontakt. OBS' NO CRAC
KING!  Skriv til: THE ERRORS, post
boks' 60, 5 1 1 0  FREKHAUG. Telefon 
05-377 1 93, for C64: D IGIBOY, for 
Amiga: The Senti nel (Man-fre: 1 7.00 -' 
22.00) 
HARSTAD 
NORWEGIAN LIGHT FORCE INC. 
søker codere, grafikkere, musikere 
for Amiga. Vi har 7 medlemmer. S kriv 
ti l :  Ole Pedersen, Solgryveien 1 4  B, 
9400 H ARST AD. 
HELLESYLT 
THE GIANTS ønsker f lere kontakter 
over hele landet. De startet opp i '87 
og har nå 8 medlemmer som driver 
på med C64 og Amiga. Deres spesia
l itet er :  demoprogrammeri ng,  gra
fi kkdesign,  prog ram utveksl ing og 
MC-tips (68000). Dersom du ønsker 
kontakt, skriv t i l  THE GIANTS, Post
boks 39, 62 1 8  H ELLESYLT. 
JESSHEIM 
THE CRAZY LOVERS, Algarheim
sveien , 2050 Jessheim trenger f lere 
med lemmer. Kontakter av al le slag er 
også ve lkommen. De har pr. i  dag 3 
med lemmer som har hver sin C64 og 
påstår å være raske swappere. Skriv 
ti l overstående ad resse eller r ing 06 
9709 1 7 ( Roy). 
KABELVAG 
THE GENNESIS M EGA CREW har 8 
medlemmer og driver på med kopie
r ing av spil l ,  prog rammer og spesiel I t  
demoer ti l  C64/ 1 28. Det koster in-

AMIGA 1 000 selges Iløystbydende 
(grunnet kjøp av A2000). Selger også 
mon itor 1 084 ubet. br. for kr. 2500,-. 
Diskdrive for Amiga, A 1 0 1 0  kr. 950,-. 
Henv. Werner Eriksen Tlf: 06-850365 

ORIG INAL Amiga prog. t i lsalgs: De
Luxe Paint Il ( Helt ny) kr. 650,-. Aegis 
Sonix kr. 450,-. O utRun kr.  200. De
Luxe Print kr. 200,-. Interceptor kr. 
200,-. Kopieringsprog : Marauder I l  kr. 
250.-. Telefon 05- 1 432 1 4. 

COMMOORE 1 280, Action Replay 
Mk4. ca. 70 fu l le  og 30 tomme disket
ter. kassettspi l ler med mange spi l l ,  
joystick, bøker og mange blader sel
ges samlet e l ler hver fer seg t i l  høyst
bydende. Ring Vidar tter k I . 1 6.00. Te
lefon 034 70 1 50 

genting å være med og det gjelder 
kun kassett. Gratis velkomstkassett 
med demoer. Skriv til THE GEN NE
SIS M EGA CREW, Postbok 6, 831 0 
KABELVÅG.  
KIRKENES 
Jeg

' 
vi l  gjerne ha kontakt med C64/ 

1 54 1 -eiere for bytting av prog ram
mer, demos, tips og peeks/pokes. Er 
du  interesert. skriv t i l  meg :Kevin Ol
sen, Bergstien 30. 9900 K IRKENES. 
KVISVIK 
GOLD EN FALCON is an international 
computer . club for . Amiga-owners 
wanting to do mqre than just playing.  
We' re making games and demos. Jo
in us and you gat others to work with. 
If you're good at music, g raph ies, co
ding and/or games desig ning,  you 
can!t miss this opportu nity to join us. 
We' re also sei l i ng cheap hardware, 
software and diskettes.lf you're not 
good at anyth ing ,  we' l I  teach you and 
make it easier for you to choose the 
best prog rams and hardware you ne
ed. Membership-news 6 ti mes/year. 
Membership:  80 NKR/year. For more 
i nformation: GOLDEN FALCON. c/o 
Øyvind Grimstad, 6674 KVISVIK.  

LARVIK 
LARVIK GAME S6RVICE (LGS) er en 
dataklubb for al le som har en C64 og 
d iskettstasjon.Vi selger spil l og di
sketter ti l  lave priser, bytter demoer + 
mye mer. K lu bbavis 4-5 gg r/år. Med
lemsavgift kr. 25 pr. år.For mer info, 
skriv til: Fred Lomme, Tagtvedveien 
37, 3250 LARVI K. 

LILLESTRØM 
TRAS DATA er en 1 år gammel data
k lubb for C64/ C 1 28 eiere som gjerne 
vi l  utvide sin vitenskap om sin data
maskin .  Vi  g i r  ut medlemsblad 6 ggr/ 
år. Det i nneholder spil ltester, "MC"
og BASIC-kurs, tips, brevsider og 
mye annet. Medlemskapet koster kr. 
75,-.Skriv til : TRAS DATA, E lvegaten 
1 7, 2000 L I LLESTRØM. 

1 1  

T E S 

pel : Atari ,  C64, Matspalte osv. osv. Al
le  som føler for det kan ta kontakt 
med en av SYSOP'ene på basen.  
Basens Amiga-orakel heter Petter 
Kvalvik, S IGOP AMIGA/68000 pro
g rammering.BBSør kjører 300 bel l ,  
1 200, 2400 ccitt (8 bits, no parity og 1 
stop bit),Tlf: 042 24 1 86 - 24 timer. 

HEIA NORD-NORGE! 
Atlantis I nformasjonssystemer i Bodø 
har nettopp avsluttet det største en
keltsalg av Commodore PC'er i 1 988. 
Hele 1 1 0 PC 20- 1 1 1  k larte Nord-Nor
ges g u l lg utter å få u nna på en gang til 

MALVI K  - '  
SUPER-SOFT, dataklubb for C64 og-. 
Amiga. Medlemsblad 6 gg r/år. Avgift 
kr. 25 pr. år.Yi d river mest med bytte 
av spi l l  og programmer. Kontakt: SU
PER-SOFT, Betaniaveien 1 0, 7563 
MALVIK. 
MOSJØEN 
NDG/ NORWEGIAN GAMES DESIGN 
i Mosjøen har 2 Amiga-fr�lst� mao 
lemmer. Spesial iteten deres er spi l l, 
programmering og demo's. Tidl igere 
erfaring fra C64 og Vie 20. Veteran i 
bransjen, har holdt på siden 1 985. 
Kontakt NGO, Halsmovegen 35, 8650 
OSJØEN - Tlf . :  087 72640/730 1 8  
(Thor e l ler Geir) .  
MALØY 
THU N DER BEER ønsker å komme i 
kontakt med democrews og l ignende. 
Ønsker også å b l i  medlem i en grup
pe.Jeg coder ikke, men er he l le r  ikke 
"Iame" (har u nder en u ke gammelt 
stoff). OBS! Ingen "LAMERSGRO
UPS". Thorbjørn Boge, Holvik, 6700 
MÅLØY. Telefon :  (057) 50327 
NOTODDEN 
PLATOON, userg roup for Amiga-eie
re som ikke er  "spi l l -f reaks". De star
tet opp i 1 988 og har 2 medlemm�r. 
Deres spesial itet er prog rammering ,  
m usikk og grafi kk. " 1 00% Disk Back 
Guarantee" loves, skriv til : P LATO
ON, R ute 20- 1 4, 3670 NOTODDEN 
elelr  r ing:  '03 957457 - Morten Am-
undsen. 

. 

OSLO 
THE FLASH ING THUNDER lager  de
moer på C64.Kontakt LASSE el ler  
TOR-ØiVIND på telefon:  02 304860 
eller skriv ti l : LASSE KRISTOFFER
SEN, L indebergveien 53 B, 1 069 
OSLO 1 0. 
RiSØYHAMN 
ATARI ST/AMIGA-klubb med 5 med
lemmer som har prog rammering, 
grafikk og musikk som hoved interes
se. Ta kontakt med Van Straaten, 
Åse, 8484 RiSØYHAM N e l ler telefon 
088 47 1 98 ( Eir i k). 
SANDSHAMN 
Bi l l ig hard /software fra NordVest 
Amiga i Sandshamn. Denne klubben 
har 1 5  med lemmer. Rask servi
ce.Kontakt NordVest Amiga, 6089 
SANDSHAMN e l ler telefon 070 
291 40. 
SKIEN 
SNAP SHOT, dataklubben for C64/ 
C 1 28 og Atari ST. K lubblad 6-8 ggr/ 
år. Medlemsavg ift kr. 60.For mer in
formasjon, skriv t i l : SNAP SHOT c/o 
Jostein  B. Kristiansen, Håvundveien 
294, 3700 SKIEN. 
SKJETTEN 
ZONE 3, dataklubb for Amiga. Tele
fon:06 841 609. Skriv ti l  ZONE 3, 
Postboks 3, 201 3 SKJETTEN. 
SKODJE 
THE FIGHTING FALCONS har 5 

en og samme kunde før årets utløp. 
Firmaet DATARENT A.S (Hammarøy, 
Nord land) som kjøpte PC'ene tenker 
å benytte de t i l  utleie i kurs-sammen
heng. Men ingen er å dekke hele 
Nord land-fylke. 

COMMODORE 
Det er ansatt ny markedsdirektør på 
Commodore Computers Norge A/S. 
De er  svært sparsome med opplys
n inger, men navnet er i hvertfall kjent: 
E ig i l  Rian,  med erfaring fra alt annet 
enn data (tid l igere ansatt i Norske 
Godsl injer, C lub  33 osv.). 

NYTT DISKETTMERKE 
EURO-DISK er det nyeste på marke-
det. D isse d iskettene skal konku rrere -s: 

med andre "hvite"-d isketter (såkalte 
umerkede). Det er  programvare- og 
d iskett-d istri butøren Scandomatic 
som står bak dette varemerket. Pri-
sen på 1 0 3 1 /2" d isketter er ca 1 60-
1 90 kroner. 

JAMA·,DAT A OG 
POSTORDRE 

På grunn av en misforståelse mel lom 
artikkel-forfatter og JAMA-DAT A ble 
det skrevet at JAMA-DAT A også drev 
med postord re. Jan Marti nsen hos 
JAMA-DAT A sier på te lefonen t i l  
Norsk Datormagazin at det ikke er tir: 
felle. Vi beklager de eventuel le pro
blemene har medført. 

medlemmer som prog rammerer i 
MC, C, BASIC & PASCAL. De ønsker 
nye kontakter innenfor Norges gren
ser. Du bør kunne prog rammere (på 

. Amiga) e l ler tegne/komponere. Send 
inn 6 d isketter (bør helst inneholde 
noe du har lagetdemoer, bi lder osv) 
og få 4 t i lbake i form av klubbavis. 
Legg ved svarporto.Skriv til: THE 
FIGHTING FALCONS, 6260 SKODJ E 
e l ler r ing 070 7531 1 (F inn). 

" .. 

SOLBERGMOEN 
PENTHOUSE, Sandvol len 60, 3058 
SOLBERGMOEN består i dag av 3 
medlemmer og driver med utveksling 
av programmer pluss prog ramme
ring. De startet opp i 1 986 med C64, 
men holder nå på med Amiga. Kon
takt Sven Deutschmann på te lefon:  
03 871 627 el ler skr iv  ti l overstående 
adresse. Al le får svar. 
SORTLAND 
Terje Lehn Karlsen vil swappe Ami
ga-prog rammer med hvem om 
helst.Liker svært avanserte program
mer. S kriv el ler r ing :Terje Lehn Karl
sen, S norresvei 42, 8400 SORTLAND 
(088 2 1 809) 
STAVANGER 
COMPUTING SCANDINAVIA er en 
nystartet klubb for C64/C1 28-eiere 
med d iskettstasjon.Klubben består i 
dag av 2 medlemmer og har en konti
gent på 25 kr.lår.De d river med pro
g rammering i maskinkode og vi l  gjer
ne bytte tips, k lubbavis vi l  komme 
6-1 2 ggr/år. K lubben kan nåes på te
lefon:  04 531 284, Morten Salthe/Kar
kan Baukop e l ler  skriv ti l  COMPU
TING SCANDINAVIA, Tanke Svi
landsgate 1 1 , 4007 STAVANGER. 
STRAUMSGREND 
THE FALCONS lager demoer og har 
8 medlemmer (8 x C64 + 1 x Atari 
ST). Ønsker kontakt med så mange 
som mul ig med Amiga/C64/ Atari ST. 
Kontakt SVENTY på telefon:  05 
1 2 1 407 e l ler  skriv ti l : THE FALCONS, 
Rekdalsvegen 32, 5064 STRAUMS
G REND. 
TROMSDALEN 
SIL VERFOX er en dataklubb som dri
ver med import av spi l l  t i l  C64/ 
C 1 28.De er 4 stykker som etter hvert 
håper og komme i gang på Amiga. 
Skriv t i l :  S ILVERFOX, Stjerneveien 
48, 9020 TROMSDALEN eller 
r ing:083 36299 - Espen R ikstad. 
ØRSTAD 
ST-KLUBBEN, Bjørkeveien 1 9, 61 50 
ØRST AD er en landsomfattende da
taklubb for Atari ST-eiere. Hovedmå
let med klubben er å skape entusia
sme blandt ST-eierne i Norge. Klub
ben vi l  ha salg av blandt annet pro
g rammer, d isketter og Publ ic Doma
in. Send d isk + returporto for første 
nummer av PD Disk Magasin. Skriv ti l 
overstående ad resse el ler ring. til 
Ronny Hatlemark - 070 66462 for 
mere informasjon. 

( -
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Vi fikk et brev . . .  
VI DEO-GU 
A IGA-VER 
At Amiga er mer enn et 
video-leketøy, er disse 
guttene et eksempel 
på. Egentlig er de halv
proffe på video, og så 
fort hvilke muligheter 
det lå i Commodore
boksen. 

V i er tre kamerater som heter 
Tore Johan Lund,  Trond og 
Terje Tveit. Vi har drevet med 

videof i lming på hobbybasis i ca 6 år .  
Systemet vi bruker er  VHS. 
Det er de 3 siste årene at f i lmoppdra
gene har bl itt f lere, og vi fikk da et be
hov for å få tekst på videofi lmene 
som vi laget. 
Vi var så heldige å få låne en video
tekstgenerator som vi stort sett var 
fornøyd med. Fargen på teksten var i 
sort/hvitt, og det var bare en skriftty
pe. Men som sagt var vi fornøyd med 
tekstgeneratoren,  og vi l u rte på å kjø
pe denne. 
Men det var da Amigaen gjorde s in 
entre våren 1 986 t i l  det norske land 
med sin fantastiske grafikk og med 
utal l ige software, hardware som f ikk 
oss ti l  å tenke at dette måtte være 
noe for oss. Senere fikk vi  f lere "data" 
(opplysninger) om Amiga, og så at 
b i l l ige og gode genlock var t i lgjenge
l ige (som sikkert al le vet så er  gen
lock et produkt som gjør det m ul ig å 
samkjøre et videobi lde med et "data
bi lde"). Samtidig som det var mul ig  å 
få kjøpt tekstprogrammer med man-
ge forskjel l ige typer fonts, forsto vi at 
dette virkel ig var tingen for oss. 
Prisen mellom Amiga og en video-

� �. Q . .  s: 

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

NY AMIGA 500 
LEVERES NÅ 

Nå leveres de nyeste Amiga'ene med 
. KICKST ART 1 .3 fra Commodore. En 

annen spennende nyhet er at d u  sl ip
per å kjøpe ekstra kort ti l  RAM-utvi
delse . . På hoved kortet sitter nemlig 
sokler til ram-bri kker. Det e neste du 
da behøver å gjøre er  å kjøpe brikke
ne, og montere de inn - v ips så har du 
en MegAmiga!Dette og mer ti l kom
mer vi  ti l bake t i l  hvis gudene og 
Commodore vi l . . .  . .  

MANEDENS SITAT 
HØRT HOS 

COI\(IMODORE: 
KUNDE: Jeg har kompatibi l i tets-pro
blemer med KICKST ART 1 .3 på m in  

AMIGA SOO! 
COMMODRE:Fett, da bør du  kjøpe 
deg e n  A2000 i t i l legg .. 

AUTOBOOT pA AMIGA 
2000 

Det ryktes at ' Commodore har fått 
den nye A2090A hard disk-control le
ren. En av de største fordelene med 
den er at den gir deg ( med KICK
START 1 .3) autoboot. Det v i l  s i  ingen 
WorkBench oppstartsdiskett - boot 
på noen sekunder i stedet for minut
ter. 
Et oppgraderingskort for de som er 
så uheldig å ha A2090 er også på vei. 
Oppgraderingskortet v i l  koste rundt 
et par tusen kroner. 

ASIA, ASIA ... 

tekstgenerator viste seg å være me
get g unstig i Amigaens favør. 
Saken var da k lar, og vi tok kontakt 
med Computer Service i Kristian
sand. Vi besti lte en Amiga 2000 med 
to d iskdrivere og en genlock A 8802. 
Vi har også skaffet oss en effektge
nerator (miksebord); slik at vi kan ha 
en f ler-kamera produksjon, d v s  

Så lenge et program kan kjøpes i 
Norge, kan det også kjøpes i Asia t i l  
1 0-20 prosent av pr isen. UL TIMA
manualen du ser her, b le kjøpt sam
men med crackede d isketter i Hong 
Kong i fjor. Pr is :  25 kroner - Lord Bri
tish og Orig in  Systems raser ... 
Rent bortsett fra at dette er så for
budt som det kan bli, e r  kval iteten of
te meget bra: God software, og ma
nualer som ti l forveksl ing er l ike origi
nalene. 
Gammelt nytt, javel .  Men det siste er  
at  en driftig nordmann nå visstnok 
skal  prøve seg på Amiga/64-marke
det med d isse Asia-sakene.Fyren er 

lyst fredløs hos mange, og skuddpre
mie er al lerede satt opp. Hold deg u n
na, i ti lfelle sleivskudd .. . 

CRACKING INSIDE I 
Det er av sine egne man skal ha det. 
Og en større forhand ler av spill til 
Commodore, f ikk/får det defin itivt 
derfra. Han har neml ig en utro tjener i 
sin midte . . . 

. Vi  nevner ikke navn, det får være 

ER ED 
ØV-

• • 

opptil fem kameraer kan kjøres inn  
på  effektgeneratoren samtid ig. Når v i  
er på f i lmoppd rag tar vi med oss  den
ne og en Amiga 500, siden den er  let
tere å ta med seg. 
Vi  bruker Amigaen ti l f e ks å legge 
inn rollel ister, logoer og all annen 
slags informasjon rett opp på råfi l
m·en. Dette b l i r  gjort for å få best mu-

grenser ti l angiveri. Men h istorien er 
at g utten, som er ansatt i butikken,  
selvfø lgel ig har ti lgang ti l de nyeste 
programmene som f innes der. 
Etter- stengetid er  ikke programmene 
der de skal være. For da er de hjem
me hos den avskyelige snømannen, 
som sørger for å cracke og kopiere 
dem ti l  venner og kjente. Dermed blir 
det ikke fu l lt så god butikk å selge 
dem etterpå, siden s l ikt som kjent 
sprer seg som pesten .  
Sjefen b l i r  nok ikke nådig hv is han 
oppdager dette.Og har han ikke gjort 
det når dette leses, håper vi at ved
kommende utro tjener slutter med 

det straks. Verden er l iten ... 

CRACKING INSIDE Il 
Det var en gang et f irma som stelte 
med Commodore-maski ner, hvi l ket 
f irma er egentl ig u interessant. De 
hadde bra kontakt med Commodore
brukere, og et stort nedslagsfelt. Og 
det var jo f int. 
- Men . .  _ tenkte en av fi rmaets sentrale 
personer. - Kan vi ikke utnytte dette 

lig bi l led kvalitet. , 
Tekstprogrammene vi bruker er for 
det meste: TV-Tekst og Video' Titler, 
TV-Show bruke� vi for å..lage diverse ' 
effekter. Logoer, teg n inger o.l .  lager 
vi ved hjelp av Deluxe Paint Il , De'luxe 
Photo Lab og Digi  Paint. Animasjon 
lager vi ved ' hjelp  av: FantaVision g 
Aeg is Animator. De fleste tekst/te'g-

. n ing /animasjons-programmer er 
selvfø lgel ig i PAL-systemet. 
Når enkle musikk/ lydeffekter skal la
ges, bruker vi Sonix og Deluxe Music 
Construetion Set. Vi  er  meget fornø
yd med Amigaen, og vi er g lade for at 
vi valgte den fremfor en videotekst
generator, som nok vi l le ha gitt langt 
mindre valuta for pengene. Til  Amiga 
blir det som al le vet utvik let nye soft
ware/hardware som vi kan bruke t i l  
vår videoprodu ksjon. Vi får dermed 
stadig nye og morsomme utford rin
ger .  
Vi  tre e r  forøvrig medlemmer av Kris
tiansand Smalfi lm og Videoklubb, 
som har ca 35 medlemmer. Her pro
duseres det "famil ie-f i lmer" og l itt 
mer "halvproffe" f i lmer. Et par av de 
andre medlemmene har så smått be
gynt å bli interessert i Amiga og dens 
mul ig heter. 
Ti l  sl utt vi l  vi bare nevne at ting som 
står høyt på ønskel isten er  et rul le
tekstprogram i PAL, Frame Grabber 
(PAL) Harddisk og utvidelse av hu
kommelsen på maskinen, I M b  kan b l i  
l i tt l ite noen ganger. Hvis noen vet om 
et godt rul letekstprogram er vi i nter
essert. (Tlf. 042- 1 3859.) 

ti l  å tjene mer penger? 
Som sagt så gjort. Han f ikk cracket 
en haug med populære spi l l ,  og lag
de en l iste. Den ne gikk ti l kunder han 
trodde han kunne sto le på. 
Det g i kk selvfølgel ig i kke - saken lakk 
ut t i l  f lere enn godt var, blant annet 
Commodore Secret. 
Nå er fyren ute av f irmaet. Men om 
dette var årsaken, vites ikke. 

AMIGA
AMPUT�SJONER ... 

bl 
Dette er en sann historie om en uh64-
d ig Amiga 500-kjøper, framført u lyk
kelig og skamful lt  under f ire øyne: 
Jeg skul le kjøpe en A500, og trålet 
rundt etter den beste prisen. Jeg 
kjente ikke maskinen så godt fra før, 
men hadde prøvd den hos en kame-
rat og' visste at den var bra. ;t 
I butikk ?< f ikk jeg et kjempeti lbudit-
mye bi l l igere enn de andre stedene 
jeg hadde vært. Garanti og alt vi rket 
OK, så jeg slo t i l .  
Vel hjemme startet problemene: Ma
skinen stoo der og bl inket, og var 
åpenbart . su lten på en Workbench
diskett. Problemet var at den ikke var 
der! Verken WB, Amiga Extras el ler 
Den Aller Første fulgte med. 
- Det er e kstra, forklarte ekspeditø
ren. - Se her: Amiga Extra står det, ik
ke sant? 
Jeg kjøpte diskettene . for noen lap
per. 
Hjemme igjen. Workbench inn.  Den 
Aller Første inn. "Velkommen! ,Plas
ser musa på .... " 

Musa!!? I pakken lå jo ingen mus! 
- Den er ekstra, forklarte ekspeditø
ren. Men vi har den på t i lbud, sa han 
fort da han så at det lyste i øynene 
mine.Noen hundrelapper senere 
hadde jeg mus. 
Etter at jeg regnet på hva Amigaen 
kostet meg, ble det slett i kke noe 
kjempeti lbud.  Ikke dire kte dyrt, men i 
hvert fal l  ikke b i l l ig .  Men jeg ble i 
hvert fal l en erfaring rikere .. . 
-roger kursiv 



Kurt Lekanger har tes
tet en ny cartridge - en 
av de utallige. Den kan 
kjøres både i 1 28- og 
64-modus, har reset
knapp, og fungerer i det 

JI Mle tatt flott, mener 
han. Liten tass med 
store muligheter, dette 
her .. .  

Warp Speed er enda en car
tridge i den etter hvert så 
ganske uoversi ktl ige junge

len av fast-Ioad cartridges. Jeg har 
kommet ut av tel l inga for lengst! Men 
tro ikke at dette er noen dårl ig car
tridge for det - langt ifra! Javel, den 
har sine dårlige sider, men ... 
En  av fordelene med Warp Speed er 
at den kan bru kes i både 64 og 1.28 
mode (hvis d u  har en 1 28! ) .  På top
pen av cartridgen er det en l iten bry
ter som du bruker for å velge hvi lkel'1 
mode du ønsker, 1 28 el ler 64. Det er 
også en hendig l iten reset-bryter - et 
must for al le seriøse hackers. 
Etter å ha slått på maskinen med 
Warp Speed inne, b l i r  skjermen svart 
med blå ramme, og Warp Speed er 
klar for bruk. Ti l  hjelp har du  en del 
ekstra kommandoer for d isk. F.eks 
hvis du  ønsker å loade d i rectory'en 
skriver du et dOl lar-teg n ($). For å 
loade et program inn i minnet der det 
b le savet fra ( load"",8, 1 )  skriver du  et 
prosent-tegn (%). Ønsker du  å loade 
til basic-starten (load"",8) skriver du 
en skråstrek (I). Hvis du bare ønsker 
å loade den første f i len på d isketten ,  
trykker du  CBM+Run/Stop. For de 
som har to d iskettstasjoner, vi l  Warp 
Speed lete i d i rectory'en på begge d i
skettstasjonene etter prog rammet d u  
ønsker. Hvis d e n  f inner f i len p å  e n  av 
diskettstasjonene, vil den forandre 
det nåværende enhetsnummeret til 
denne stasjonen . 
Saving av f i ler gjøres ved å trykke 
venstrepi l  etterfulgt ali f i lnavnet. Når 
Warp Speed er i nnkoblet vil f i len b l i  
savet på en spesiel l  måte for  å øke 
hastigheten på Warp Speed ytter l i
gere (ti l ca. 1 0  ganger) .  Istedet for å 
save med 9 sektorers mellomrom 
som normalt, v i l  den save med 5 sek
torers mellomrom (sl ik som 1 57 1  
normalt gjør). Vanl ig loadehastighet 
med Warp Speed (når f i len ikke er 
savet med Warp Speed el ler 1 57 1 -
stasjonen) e r  c a  5-6 ganger raske
r�aves f i len med 1 57 1  eller med 

� Warp Speed innkoblet vi l  loadehas
tigheten være ca 10 ganger normalt. 
Du kan også sende forskjel l ige d isk
kommandoer t i l  d iskettstasjonen fra 
basic ved å skrive en alfakrøll n et-

I teJfulgt av kommandoen, f.eks V (va
l idate) .  
I t�legg f innes endel uti l ity-kommån
doer i basic, d isse starter med en op
pover-pi l .  Skriver du  '$ vi l  d i recto
ry'en komme fram som en meny på 
skjermen og du  kan med cursortaste
ne velge ønsket prog ram som skal 
loades. Skul le du  få bruk for å koble 
ut turbotoaderen skriver du  1< ( ki l i ). 
Denne kobles inn igjen med c (ena
ble). Kommandoen 1) (unnew) bru
kes for å få ti lbake et basic-program 
hvis du  skulle vøre så uheldig å skri
ve "NEW" eller trykke reset. Blant an
dre kommandoer kan jeg nevne en 
for  å bytte d rive-nummer og utskrift 
(hardcopy) av skj�rmen. 
1 57 1 -eiere har en egen funksjon for 
å velge om en el ler begge sider av di
sketten skal brukes ( i  både 1 28 og 
64-mode�. Dermed 'kan begge sidene 
brukes i 64-mode uten at d u  trenger 
å kl ippe el ler snu d iskettene! 
Velger du  2 i hovedmenyen, får du 
fram en sektor-editor der d u  kan lese 
inn et track/se ktor, forandre dette 
(enten i hex el ler asci i ) ,  og deretter 
skrive tilbake sektoren ti l samme el
ler et annet track, evt et track på d i
skettstasjon nr 2. Med enkle taste-

trykk kan du hoppe til neste track ,  
neste sektor, e l ler følge "sektor- l inks" 
til neste trctck ( praktisk ved utl isting 
a'/ lange fi ler) .  
Ti l  og med tre kopieri ngsprogrammer 

, har Cinemaware g reid å presse inn i 
denne cartridgen. Først har du et e n
kelt f i lkopieringsprogram, så har d u  
e t  heldisks-kopieringsprogram for e n  
d iskettstasjon, o g  t i l  slutt et kopie
ringsprogram for to d iskettstasjoner. 
Dette siste programmet skal kunne 
greie en d iskett på ca 30 sekunder, 
e l ler 60 sekunder for begge sider. 
Dette prog rammet er ifølge Cinema
ware ikke så pål ite l ig som kopie
ringsprogrammet for en d iskettstas
jon, da det i kke sjekker for fei l  når det 
leser fra d isketten - kun ved skriving.  
Kopieringsprog rammene er imid ler
tid beregnet på ubeskyttede pro
g rammer. 
Helt t i l  slutt har du  en maskin kode
mon itor. Denne har alle de nødven
digste funksjoner: 
,O, d issassemblerer minnet. Utlistin
gen kan stoppes/startes med space. 
Alle monitorens funksjoner har scrol
ling både opp og ned av skjermbildet. 
,M, (memory dump) vil l iste ut innhol
det i minnet i hex og asci i .  
, I ,  fungerer  på samme måte, men ut
l istingen foregår kun i asc i i .  
,C,  brukes for  å sammenl igne et min
nes-område med et annet. 
,F, fyller et område i m innet med en 
bestemt byte. 
Venstrepi l  etterfulgt av en verdi ko
bler inn/ut  rom sl ik  du  ønsker. F.eks 
for å koble ut all rom kan du skrive 
venstrepi l+34 (samme som å legge 
$34 i adresse $0 1 ) . Denne nyttige 
funksjonen gjør  at  du  kan save/ loa
de/d issassemblere HELE min net, 

. også under ROM, uten problemer. 
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DERLIG ! 

,H·  (H unt) brukes for å søke etter en 
el ler f lere bytes i minnet. 
,T, (Transfer) brukes for å flytte et 
område i minnet ti l  et annet sted. Du 
har også to l itt spesiel le varianter av 
,T, kommandoen, neml ig <TO> og ,TC> 
som brukes for å lese inn deler av 
d isk-minnet til 64-minnet og om
vendt. 
, p, sender al l  utskrift t i l  printer. 
,A> (asse mble) bru kes for å prog ram
mere i maskinkode (F.eks A 1 000 
LOA -$00). For å loade, save e l ler 
verify'e bruker d u  <L» eS> el ler ,V> .  
Og som om ikke alt  dette skul le være 
nok - skriver du  ,08" vi l  du  skifte fra 
programmere i 64-ram t i l  d isk-ram. 
Al le kommandoer som virker i 64-
ram mo de virker mens du roter i d isk
minnet - du får altså en meget bra 
d isk-monitor på kjøpet, og med den 
d isk-ed itoren som også er i Warp 
Speed har du alt du  trenger. .. 
Enten du  er i maskinkor.emonitoren, i 
basic el ler i hovedmenyen, har du t i l
gang ti l  .al le d isk-kol" lmandoer. Når 
du  bef inner deg i f .eks monitoren, kan 
du  returnere ti l basic, d iskeditor, ho
vedmeny, e l ler foreta en kaldstart -
meget bra. Du trenger hel ler ikke gå 
om menyen for å komme t i l  maskin
kode-monitoren, du  kan bare trykke 
shift+oppoverpi l  ( pi-tasten) .  
En funksjon som kan være nyttig er 
TYPE-fu n ksjonen. Denne bru kes t i l å 
skrive ut innholdet i en f i l  på skjer
men. Skriv & og f i lnavnet og innhol
det i f i len l istes ut på skjermen. Den
ne funksjonen er best egnet på rene 
tekstf i ler da den også vil skrive ut 
kontro l l  koder og annet g rums, s l ik  at 
teksten hele tiden vil forand re farge 
(hvis du prøver å type ut maskinko
de-f i ler) .  
Men det er  selvfølqeliq i kke bare po-

sitive ting å si om denne cartridge'n. 
En av ulempene som den har i for
hold til f .eks Final Cartridge er  at den 
ikke har prog rammerte F-taster. I 
f .eks Final CartriQge kan du bare 
trykke F7 for å l iste d i rectoryen og F5 
for å loade en f i l .  I Warp Speed må du 
skrive en kommando og trykke return 
for å få ti l dette. Det hadde også vært 
en fordel med en funksjon i maskin
kode-monitoren for å gjøre om for
skjel l ige talisystemer.Oe fleste ma
skinkodemonitorer har dette, så det 
overrasket meg noe at en så omfat
tende monitor som dette mang let en 
slik funksjon .  Det er jo ikke al le som 
har sl ike avanserte kalkulatorer som 
jeg har . . .  (skryt, skryt. . . )  Men - man 
kan jo ikke henge seg opp i sl ike ba
gate l ler. Warp Speed er en meget 
god cartridge som jeg anbefaler på 
det varmeste til al le 64/ 1 28-eiere, 
både nybegynnere og avanserte 
hackers. 
Manualen får også status som 
god kjent - den g i r  korte, men lettfat
telige fo.rklaringer på al le funksjoner. 
Men - den · kunne vært oversatt ti l  
norsk! 
Anbefales! !  
PRIS:  460,-
PRODUSENT: CINEMWARE 
I MPORTØR: COMPU-PROG 

Total leverandør 
AV DISKETTER .. 

1 3M 

. 2  RHANA 
3 BASF 
4 Dysan 

5 Euro dis c 

6 Fun 

7 MAXELL 
:.: .......... , ........... , .......•.... : ...................... , ......................•........ , ..... , ...........•..•....•....•...........•....•.. ' .. . 

8 SKC 
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:. ;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.;.:.;.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.;.:.:.:.; 

9 TOK 
:.:.:.: ....•.. : ... : .....• ' ...... ,.:.:.: .. ' .... : ........ ' ... ' ...... :.,.:.: ... : ........•.......... ; ... : ....... :" " " ,:",;,:",;.'.:.:.:.:.:.;.;.:.:. 

1 0 U M E RKE DE 

ALT FRA EN LEVERANDØR! 

111 1MPOItT-SIGIlOS 
DD scandomadc as 
BOKS 37 - 1 745 SKJEBERG 
Telefon 09-1 68489 
Telefax 09-1 68094 
Telex 77490mecca 

SALG KUN TIL FORHANDLERE! 

... \ 

L 
I 
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Havrelefse, geitost og Commodore: 

STADIG FLER NORSKE 
PROG RAM M ER 
Heilnorske og greier! 
Mange sitter med stør
re og mindre prosjekter 
i magen, og andre er til 
og med ute på marke
det med brukbare sa
ker! Artig! 

D et er klart at vi i Norge også har 
endel fo l k  som kan skrive pro
grammer ( i  hvertfal l  stat istisk 

sett). Det viser seg at det er langt f le
re enn det vi trodde.  Etter å ha kikket 
på endel prog ram mer og ideer, har vi 
d ratt fram et par av dem. I kke alt er l i 
ke bra og fancy, men har hver s in 
målgruppe. Først ut er en spi l l kassett 
ti l  C64 med 25 nybegynnerspi lL  

25 SPILL pA EN 
KASS.ETT. 

Spi l lene er bereg net på nybegynne
re, noen av dem har lyd og and re ik
ke. For 'ca 1 50 kroner får du  en kas
sett med alt fra rene " Shoot'em U p  
Games" t i l  mer f laks-pregede saker 
som "Black Jack" (for de som vi l  lære 
seg Basic kan vi nevne at enkelte av 
d isse spi l lene er skrevet i Basic) . 
Denne saml ingen er sp i l l  som egner 
seg best for de som kjøper maskin 
for første gang. i kke for de som har 
hatt 64'en i 2-3 år. " Hjernen" bak den
ne kassetten heter Svei n  E. V. Johan
sen og Gisle Danielsen. Sp i l let d istri
bueres av Key Data. 

SHOOT 
SHOOT (ti l  C64 d isk) er  et "Shoot'em 
Up Game" hvor ideen er tatt fra det 
el lers kjente URIDIUM.  Selve spi l let 
er i kke noen kopi av UR ID IUM,  bare 
så det er sagt. Ideen til g rafikken er 
hentet derifra, men det er laget et helt 
nytt konsept, hevder prog rammere
ren. Den utgaven vi fikk var ikke fer
dig ennå, men skal i følge lauritzen 
( Key Data) komme for salg i løpet av 
en eller to månder. 
Grafikken i SHOOT er meget bra, ly
deffektene høres ganske brukbare ut 
også (selv om ·i kke alle lydene var 
ferdig på den test-versjonen vi had
de). ProSonix !  (se et annet sted på si
dp.n) som er ansvarl ig for musikken, 
lover at det ikke skal spares på krut
tet i den ferd ige utgaven.  Redaktør 
Øygard falt p ladask for SHOOT og 
har ikke vært mul ig å oppspore etter 
at spi l let ankom redaksjonen .. .  
A l le fem level'ene, grafikken og pro
g rammering er utført av kristiansan
deren Svein E. V. Johansen (ganske 
så prod u ktive d isse "sørlendingene" 
kan være av og t i l ). Resulatet er bl itt 
SHOOT og er noe av det bed re jeg 
har sett ( laget i Norge altså). 

LOTTO TIL AMIGA 
Vi har også fått våre f ingre i et lOT
TO-prog ram til Amiga. 
Programmet er meget enkelt lagt 
opp, og al le kan bruke det ganske 
kjapt. LOTTO v 1 .0 har en s lags form 
for system-tipping,  men i følge Odd 
Arne Høiby (programmereren) er det 
planer om en oppg radering senere 
som vil i nneholde et bedre system. 
Designen på prog rammet er meget 
elegant lagt opp med en komplett lot
tO-kupong på skjermen, og noen 
knapper nederst t i l  venstre. 

AUTOMATISKI 
MANUELL UTFYLLING 

AV REKKER 

Med denne funksjonen sier du I f ra 
h vor mange kuponger/ rekker du v i l  
ha o g  velger u t  de tall du  ikke v i l  be
nytte. Deretter kopierer du den rekka 
med de tal lene du  ikke vi l  benytte og 
ber programmet gjore en t i lfeldig 
t rekn ing av ta l l .  
Etterpå kan du  selvfolgel ig ga inn  og 
rette/bytte ut de tallene du matte on
ske manuelt (kupongen kan også fyl
les ut d i rekte på skjermen med de 
tal lene du  vi l  ha).Når det er  gjort. vel
ger du  skriveroppsettet. Som du 
forstår, er det mul ig  å få kupongene i 
løpende bane. 
I programmet må d u  selv sette opp 
2-4 koder for skriver, og det kan være 
l itt vanskel ig for en nybegynner. 

PREMIEBEREGNING 
Al le rekkene sparer du på d iskett for 
å ta de f ram når den store dagen er 
kom met. Premiesjekkingen er enkel ,  
last inn  rekkene f ra siste i nn levering 
og tast inn  de rette tal lene og premie
ne. Du får så beskjed om eventuel le 
gevinster og total sum hvis d u  har t ip
pet system. 
Det er nå kommet en ny versjon 
(v 1 .2) som skal vi desverre i kke rakk 
å få i hus før dette g ikk i trykken. Av 
nye t ing kan vi nevne at det er lagt i nn  

f lere knapper fo r  enklere betjen ing ,  
og endel småfei l  er rettet opp. Pro
g rammet koster kr.290,- og e n  dem

' oversjon han hentes ned fra endel 
BBS'er rundt om i landet. 

HEAVY METAL 
FIGHTERS - KUN EN 

IDE (ENNA) 
Fra dataklubben "GOLDEN FAl
CON" ( Kvisvik) har vi fått en d iskett t i l  
Amiga med noe som kan vise seg å 
b l i  et bra prosjekt. Spi l let heter "HEA
VY MET Al FIGHTERS" og er  kun en 
ide en nå, derfor kan vi ikke utdype 
alt. Konseptet er  ferd ig - med alle de
taljer, det er kun en god MC-pro
g rammerer som mangler. Det engel
ske prog ramvarefirmaet lOGO
TRON er intressert i å lansere spi l let. 
Når du spi i ler spi l let er planeten "ZE
NITH" t i l  d itt hovedsete for al l  pol it isk 
vi rksomhet (misforstå meg rett - det 
ser ut som et action-spi l l  og ikke et 
strategi-spi l l ) .  De to planetene det 
dreier seg om (ZEN ITH og XYRON), 
er bebodd av mennesker. Krig og 
odeleggeiser har vært en del av 
hverdagen.  Nå skal de sende to ro-

boter til en av de mange planetene 
rundt om i un iverset for å duel lere om 
hvem som skal få regjeringsretten. 
I og med at du skal ut å sfåss på for
skjel l ige planeter, må du velge rett 
robot med hensyn til reaksjonsevne, 
hurtighet, temperatur og gravitasjon. 
Noen roboter er følsome for varme 
og må da være defensive på en pla
net med høy temperatur osv. osv. 

MUSIKK TIL ENHVER 
ANLEDNING 

PROSONIX I(PS) er et nytt f i rma in
nen data-musikk. Det består av fem 
musikk/dator frelste gutter som har 
spesial isert seg på å lage musikk ti l 
spi l l ,  introer og demoer på C64. Or
ganisatoren i PS! er Diedrich Buch 
( 1 6) fra Farsund, de andre holder ti l  i 
Asker og København. 
Hoved personen når det gjelder selve 
den musikalske utformingen er 
dansken Johannes Bjerregaard ( 1 9) .  
Han står bak musikken i b lant annet: 
Tiger M ission, Eag les, ThunderForce, 
Mach I l l .  
- Jeg  var på IKARI Copy Party i Dan
mark og ble der kjent med Bjerre
gaard. I tankene mine hadde jeg sy-

slet med ProSonix !  lenge, men jeg 
hadde ingen som var f l inke nok t i l  å 
lage musikk. Bjerregaard tente på 
ideen og dermed var det i gang. Jeg 
visste al lerede da at han var en av de 
f l inkeste på musikkVi har hatt et par 
oppdrag og jeg jobber med å skaffe 
f lere ,  sier Buch. 
Prisen på musikk varierer f ra 2000 -
20.000 kroner etter hvi lken type mu
sikk det er, lengden og antal l "tu nes/ 
j ing les". Bjerregaard lager alt fra jazz 
ti l heavy, så du har l itt å velge mel
lom. Pris eksempel:  en van l ig "Title"
+ "Game Over"-tune v i l  koste ca. 
2-3000 kroner. 
- Nå jobber vi med musikken ti l et en
gelsk "BreakOut"-spi l i  som er laget 
av samme programmereren som la
get prog ramvaren t i l  Expert-cartridge 
V3.2, Crackere s l ipper l itt b i l l igere u n
na, men vi skal jo også leve. Nå er det 
kun C64 vi holder på med, planene er  
at  etterhvert skal  også Amiga'en 
komme med. I og med at kun en av 
oss har Amiga er det l itt for t id l ig ti l 
det ennå, legger han t i l .  

Norsk Dator: Johnny Niska 
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��G�in/.----------------------------� 
ø Beranek spi l ler videre: 

AM IGA, M I DI , OG 
Det er mye lyd å få kjøpt 
til Amiga, og ikke lett å 
velge. Her prøver Bera
nek å rydde litt opp i 

'l hard- og softwaren du 
'kan benytte. Så, godt
folk: Følg med på note
ne! 

) lsamPler, synthesizer, FM-synte
se, M ID I  IN, M IDI OUT, MIDI  
TH RU,  M ID I  Time Code, Syne, 

SMPTE, Del uxe Music, Sonix, Music- , 
X, Dr. 1'5 KCS, SoundTracker, So
undSeape, Harddisk, ekstra RAM, MI
DI-overgang, hvi lken,  hva, når ,  hvor
dan . . . . . . .  HJELP ! ! ! ! ! !  
Ne i ,  det er  såvisst i kke enkelt å be
stemme seg for hvi lket utstyr en skal 
satse på i M IDI-jungelen. For lesere 
av denne siden er en del av valget 
vanl igvis gjort; Amigaen står der, 
men hvi lket program skal du satse 
på, og hvi l ke e kstra du pped itter tren- 1IUt ................ _-o 
ger du egentl ig for å komme igang 
med et brukbart M IDI-oppsett? 
Svarene er mange, og avhenger helt 
av hva du ønsker å oppnå. 

MIDI-OVERGANG 
For det første må du ha en MI 01-
overgang som t i lsl uttes RS-232 (se
r ie l l )-porten på Amigaen. Her f innes 
en del å velge mel lom, men du bør 
være på utkikk etter en overgang 
'med mi nst to M I DI-OUT. Hvis MIDI
oppsettet ditt vokser med t iden,  v i l  en 
M IDI-OUT være for l i te siden du  må 
koble al le M lDl-enhetene THRU.  Det
te vil i sin tur resultere i forsinkelser 
på de enhetene som star lengst ute i 
rekken. Med fler MI DI-OUT fra Ami
gaen kan selvfølgel ig f ler enheter få 
M IDI-beskjeder samtid ig .  

sA VAR DET SYNTHEN 
DA 

Et godt råd ved kjøp av synth : l kke la 
deg blende fu l lstendig av alt en synt
hesizer kan gjøre. Spør deg he l ler 
hva den ikke kan, og forsøk å lage 
deg en behovs- l iste der du  skriver 
opp hva du trenger.En behovsl iste 
kan f.eks. se s l ik  ut: 
1 . Synth e l ler sampler? En sam pler er 
svært f leksibel siden du selv kan be
stemme 1 00% over lyden den lager. 
En ulempe ved samplere er at du 
sjelden f inner t id ti l  å sample og sy 
sammen lydene d ine. (Jeg skal un
derskrive på at det er  tidkrevende.) 
Resultatet er som regel at du  bruker 
ferd ige lyder som du får kjøpt på d isk. 

En synth har som regel større mul ig- ' 
heter for å endre på lyden via pro
gram-parametre siden den ikke kan 
sample.  Men det beste v i l le  kanskje 

r vært en kombinasjon av de to : En 
sample-player. 

2. Synthen/sampleren bør være mul
ti-t imbral. Det betyr at  du  kan bruke 
mer enn et program av gangen, og at 
hvert program kan styres fra hver sin 
M IDI-kanal.  Dette in nebærer at du 
ved hje lp av en synth/sampler i reali
teten har mer enn en enhet. Noen 
maskiner har bare mul ig het for 4 pro
grammer samtidig ,  men se etter noen 
som kan styre ut 8 prog rammer sam
tid ig .  
3. Antal l  stemmer.Hvis du  kan styre 8 
programmer samtidig må synthen/ 
sampleren ikke ha mindre enn 8 
stemmer. Det beste vi l le være 1 6  
stemmer el ler mer - konferer lomme
boka. 
4. Mu l ig heter for å lage egne lyd pro
grammer. Etter en tid vil du  sikkert 
sette pris på nye prog rammer i synt
hen.Det bør være mul ig het for å en
dre programmene og lagre dem i 
minnet på maski nen. 
5 . Keyboard e l ler  mod ul ,Hvis du  ikke 
har noe keyboard fra før, bør. nyan
skaffelsen ha et keyboard som har 
anslagsfols0rn het og After Touch.  

Størrelsen på keyboardet er ikke så 
veldig viktig hvis du tenker på å bru
ke det sammen med en Amiga (og 
det gjør du  vel?).1 musikkprog ramme
ne ti l Amigaen kan du  jo transponere 
(Gå opp/ned i oktaver). 
6. M IDI-f i nesser. System-Excl usive er 
greit å ha. På den måten kan du  lagre 
prog rammer og hele in nsti l l inger fra 
synthen /sampleren t i l  Amigaen . På 

den måten er lagr ingsplassen d in 
kun begrenset av antall d isketter i 
skuffen d in .  
7.Trommemaskin .  Dersom valget av 
synth/sampler fal ler på en mult i-tim
bral maskin trenger du  ikke å tenke 
på trommemaskin .  I hvertfal l  ikke så 
lenge synthen har trommelyder. 
(Samplere har det a l lt id ) .  Dersom du 
al l i kevel vi l  ha en trommemaskin  bor 

den være utstyrt med MIDI ,  være pro
grammerbar og ha mul ighet for utvi
delse ti l  f lere tromme lyder. 

HVA MED EN 
SEQUENCER? 

? 
• • • • 

ANNEN HARDVARE? 
Trenger du så noe mer enn en Amiga 
med S 1 2k? Både ja og nei .  For å gjø
re noen "vanl ige" låter på 4-5 minut
ters lengde trenger du vanl igvis i kke 
noen ekstra RAM el ler harddisk e. l .  
Men det er en fordel .  Med 1 Mb RAM 
har du  plass ti l  f lere låter samtidig i 
minnet, samt at prog rammet jobber 
raskere ( bruk FastMemFirst) når mu
sikkfi len(e) i RAM begynner å anta di
mensjoner. Det er a l l i kevel ingen 
dum ide å la være å kjøpe ekstra 
RAM med en gang, for på den måten 
lærer du best hvordan du.skal økono
misere med minnet. Det f innes nem
l ig en rekke MIDI-data som du ikke 
har bruk for til enhver t id, men som 
programmet a l l ikevel lagrer. After 
Touch er et typisk eksempel på 
RAM-eaters. 
Når det gjelder harddisk har 'jeg in
gen erfaring selv, men jeg ser jo klart 
behovet for en sådan i de øyebl ikk 
jeg arbeider mye diskstasjonene. 

ET GLIMRENDE MIDI
OPPSETT 

I løpet av min forholdsvis korte perio
de som spaltist i NOM har jeg mottatt 
endel brev fra lesere som lurer på 
dette og h int.Noen lurer til og med på 
hvordan mitt M I DI-oppsett ser ut. 
Jeg har en Amiga-SOO med 1 Mb 
RAM, to d iskstasjoner, Mimetics MI
DI-overgang , KORG M-1 (Multi-Tim
bral Sample P layer), KORG DSM- 1 
(Sampler) og KORG 000- 1 (d ig ital 
trommemaskin) .  Så vet dere det! !Når 
det e l lers gjelder spørsmål om Amiga 
og MIDI  mener jeg å ha besvart noe 
her, noe får du  svar på neste gang, 
men får du  ikke svar i det hele tatt er 
det kanskje fordi du  har g lemt å spør
re. Skriv derfor til redaksjonen i NOM. 

PS. Når det gjelder den forbannede 
Fred Fish d isken med MIDI-uti l ities 
på, heter den AmigaLibDisk 1 01 
! ! ! !(For siste gang) DS. 

Norsk Dator: Beranek 
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I neste nummer 
blant annet om: 

TESTER: ' 

C64/128 
UTILITlES 
GRAFIKK 
PA C64 
BASIC� 
KONKUR
RENCE · 1 NDM! 
MER 
DATOR
LOnG! 

SISTE: 
VIKTIG MELDING! 
Om copy-partyet i Østfold i februar: 
Kommer mange, kommer en av 
Europas topp talent-jegere og spa
ner etter programmerere. 
Meld deg på nå! 
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ABONNER PA NORSK 
DATORMAGAZIN !  

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

Hvert nummer inneholder minst 64 sider Commodore-stoff, og minst 1 6  sider 
heilnorsk materiale. Har du råd til å gå glipp av det? Nei ! 

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

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

med å måtte kjøpe i løssalg. 
Et abonnement kan du fikse på to forskjellige måter: Enten fyller du ut kupongen 

nederst på denne siden, eller du ringer (02) 42 07 63, og ber om abonnement på 
Norsk Datormagazin. 

Verre er det ikke å få Commodore-nyhetene ferske på døren. Gjør det i dag! 
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