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HEIANORGE!���� 
(og norske forhandlere?) 

ETTER AT førsteutgaven av 
Norsk Datormagazin hadde 
vært ute på gata i 3 uker, hadde 

jeg en prat med den svenske redaktø
ren av Datormagazin. Dagen før hadde 
han vært på "återforsåljar-mote" med 
svenske dator-forhandlere, og han 
hadde møtt en g lad gjeng svenske for
retningsmenn: 

- Vad sjutton har n i  gjort i Norge, 
spurte de. - Vi selger som bare det til 
norske kunder. Har dere begynt å seI
ge bladet der? 

Og det måtte jo redaktør Christer 
bare bekrefte. Den "svorske" førsteut
gaven har solgt bedre enn v i  turde hå
pe, og alle er  fornøyde; Datormagazin i 
Sverige, Norsk Datormagazin, og i kke 
minst de svenske forhandlerne. 

Men dette møtet f ikk en klokke til å 
ringe. Hva er egentlig i ferd med å skje? 

I KJØL VANNET av suksessen til 
svenske Datormagazin, har det vokst 
opp en sterk gruppe med dator-for
handlere og -importører i Sverige. 
Dyktige forretningsfolk som før i kke 
hadde noe slagkraftig medium, selger 
nå for titalls mi l l ioner gjennom Dator
magazin. Grunnet denne boomen, er 
det i dag annonse-kø i den svenske 
blekka. 

I Norge sitter et dusin større for
handlere og gjør mer el ler mindre god 
butikk. Sannsynligvis har de al lerede 
merket en nedgang i salget, ford i nord
menn besti l ler varer fra Sverige. Men 
de har neppe merket virkningene av 
dette for fullt ennå. 

Det som kan hende, er som følger: 
På grunn av at norske forhandlere dri
ver en salgs-pol itikk som ikke er god 
nok, lar vi oss friste av svenske tilbud. 
De behøver i kke være bedre enn det 
norske forhandlere kan skilte med, 
men de erder. Mens norske importører 
og butikker krangler og kniver så busta 
fyker, forsyner svenskene seg av mat
fatet. 

KONKURRANSE er sunt, også i 
denne bransjen. Men nordmennene 
ser ut ti l  å være mer interessert i å 
krat:lgle enn å konkurrere. Det kan vir
ke som om de forskjel l ige butikkene og 
importørene er mer i nteressert'i å stik
ke kjepper i hjulene til hverandre enn å 
selv b l i  bedre. Da kan det ta kort tid før 
man ikke har noe igjen å krangle om ... 

Norsk Datormagazin har til en viss 
grad fått merke denne krangelen på 
kroppen. Noen gir oss skylden for at 
nordmenn kjøper varer fra Sverige. 
Noen har til og med gått så langt som å 
beskylde oss for å være "gift med" og "i 
lommen på" svensker, nordmenn, im
portører og konkurrenter! 

Vi er ikke gift med noen. Og skylden 
for at butikker selger dårlig, har de som . 
regel selv. Så enkelt er det egentl ig i 
forretningsverdenen. 

Norsk Datormagazin er avhengige 
av sterke og sunne norskeannonsører 
for å levere et godt produkt. Du som er 
Commodore-bruker er også avhengig 
av norske leverandører - kanskje mer 
enn du er klar over. Det er derfor vi tar 
opp dette så sterkt. Commodore-Nor
ge har et problem, og det må vi sam-

men finne en løsning på. 
La det være sagt: Svenskene leve

rer ikke merkevarer bil l igere enn nord
menn. Men de er hel ler ikke dyrere, så 
jeg forstår alle de som i det siste har 
kjøpt varer fra nabolandet. Og jeg vil 
forstå dem meget godt også i fremti
den, hvis ikke norske bedrifter, inklu
dert både kjempestore og bittesmå, 
gjør en bedre jobb. Man skal rett og 
slett ta kundene sine på alvor! 

I DENNE utgaven av Norsk Dator
magazin finner du en artikkel om en 
svenske. Han vil opprette et eget Oslo
kontor, alternativt opprette et gratis te
lefon-nummer i Sverige, hvor nord
menn kan ringe inn sine besti l linger. 
Og vi kan selvfølgelig ikke hindre ham i 
det. 

. 

Men noe gjør vi for å beskytte de 
norske bedriftene: Vi lar ikke svenske
ne annonsere i den norske delen - ford i 
vi al le er tjent å ha levedyktige forhand
lere her på berget. 

Du, som Commodore-bruker, kan 
også gjøre noe for å opprettholde 
norsk service på datorer, programvare 
og perifer-utstyr: Kjøp det i Norge! Det 
er ikke noe å tjene på å køpe originale 
commodore-varer i Sverige, heller i k
ke på programmer. Det eneste du kan 
oppnå er krangel med tollvesenet. 

MEN DET finnes varer som er rime
ligere i Sverige: Kompatible disk-stas
joner, bra modem og en del annet. Er 
du på jakt etter slike rimel ige og fu l lgo
de produkter, har du ikke noe alterna
tiv: norske butikker har det ganske en
ke lt ikke. 

BBSJUSER 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 
utgaven, og venter til nummer to el ler tre 

roette gjelder: . .  
-. . 

-
. 
-
. . . .  BBS. . .  .-. -. .  

-
User group . . .. 

-.-. -. . .  Enkelt-personl 

er ute. Årsaken til dette er at vi vil gi alle 
litt tid på seg, og at vi her en relativt lang 
produksjonstid. 

Denne l i lle »katalogen« bør gjøre det 
lettere å holde kontakten med »gamle« 

Og valget er selvsagt ditt. Det er ver
ken din el ler vår skyld om norske butik
ker ikke kan gi deg hva du ønsker. 
Terje Øygard 

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-

" 
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Totalleverandør 
AV DISKETTER . .' 

1 3M 
rer, og send kupongen til oss. Vi får ne p- . . . . .......................... .......................................................................................................... .. 
pe plass til alle opplysninger i oversik
ten, med de vil uansett hjelpe oss hvis vi 
får forespørsler og ved formidling av 
informasjon. 

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

Adresse: . . . . . . .  . 

3 BASF . , .......................... ' ... ' ..... ..... ' .............................................. , ........... , ..... , ....... , .,',., .. ' .. , ................. . 

I 
I l 

Kontaktperson :  . .  

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

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

Aktiviteter/spesialiteter :  . . .  

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

L . .  · ··_··· · · · · · ····· · ··· ·· · · · ··· ···· ·· · · · ··· · ··· · ····· ·  . . . . .  . 

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

Telefon: (02) 42 07 63 
Telefax: (02) 11 02 45 

Redaktør: Terje Øygard 
Ansvarlig utgiver: SAXON FORLAG AS. 

Redaksjonssekretær: Johnny Niska 
Medarbeidere: Kurt Lekanger, Atle Røijen, m.fl. 

Annonser: 
ANNONSEKONTORET: (02) 42 07 63 

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

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

Trykk: Enkopings-Posten, Enkoping 

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

tillatt uten skriftlig samtykkke fra Norsk Datormagazin. 

Med 3 spill på modul. joystick og norsk manual. 

JEG BESTILLER 
Commodore 64 pakketilbud ....... .. ....... Kr .  1465,-

TILBEHØR TIL COMMODORE 64 
Kassettspiller + 75 spi l l  ........ ....... .... . 
75 spill på kassett ........................ . 

== 75 spill på 3 diskettsider ...... .. ........... . 
Diskettstasjon 1541 Il . . ........ ........... . 
MPS 1250 Matriseskriver ti l  CBM 64 / AMIGA . . 
Fargemonitor 1084 CBM 64/ IBM PC / AMIGA . 
Disketter 10 pakning livstidsgaranti ..... .... . 
Diskettang d iskdobler ..... .... . ... ... ..... . 
Diskettboks til 100 stk. 5,25" lås .. ........ .. . 

__ The final Cartridge III Norsk bruksanv . ... ... . 
Action replay 5 ......................... . 
Programklubben 64. 12 diskettsider pr. år . ... . 
10 disketter med publik domain prog. USA C64 
10 disketter med public domain  prog. CBM 128 -- Lyspenn med 12 programmer på diskett ..... . --
StarTexter Tekstbehandl ing på d iskett ....... . -- Hele programklubben 1987 12 diskettsider -- MUS med tegneprogram på dis�ett/kassett 
GRATIS KATALOG. 

Kr. 395,-
Kr. 195,-
Kr. 195,-
Kr. 1990,· 
Kr. 2990,-
Kr. 3190,· 
Kr. 69,· 
Kr. 59,-
Kr .  138,-
Kr. 475,-
Kr. 569,· 
Kr. 350,-
Kr. 330,-
Kr. 36O,· 
Kr. 385,· 
Kr. 195,· 
Kr. 239,-
Kr.  449,· 

G'RATIS! HURTISVARPREMIE. DISKETT MED 

AMIGA500 
Pakketilbud 
ring for pris! 

CDiTA-Tiiiii9 
Boks 108 

1450 NESODDTANGEN 
O (02) 9600 10 

Telefax (02) 960901 

MANGE PROGRAMMER TIL COMMODORE 64. 
Varene senoes i postoppkrav. Ekspedisjonsgebyr på Kr. 15. 
kommer i tillegg til post'�erkets porto og oppkravsgebyr. 

( tilsammen ca. Kr. 30 • 50 avhengig av vek!.) 

Ordretelefon: (02) 96 00 10 

Navn ___ _ __________ _ 
Adresse ____ _________ _ 

Postnr. Sted 

4 Dysan 

5 Eurodisc 

6 Fun ........... : ... ;. ................. . : ..... ; ..................... ; ........................... :-................. . 

7 MAXELL 

8 SKC 

9 TOK 

10 UMERKEDE· 

ALT FRA EN LEVERANDØR! 

111 1MPOIlT-fNGIlOS 
DD scandomalic as' 
BOKS 37 -1745 SKJEBERG 
Telefon 09-168489 
Telefax 09-168094 
Telex 77490 mecca 

SALG KUN TIL FORHANDLERE! 
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Tord får kjøpelystne norske kunder: 

- TACK sA MYCKET, 
NORGE! 
Fra to tomme hender i 
1982 ti l  en omsetni ng på 
over 50 mill ioner kroner 
i 1988. Dette er Tord 
Grundstrom (32) og 
hans firma USR Data i et 
,nøtteskal l .  

Nå har Grundstrom 
fått en gavepakke fra 
Norge: Besti l l inger på 
Ihans perifer-utstyr til 
Commodore-maskiner 
,strømmer inn - første 
:nummer av den .norske I 
!utgaven skaffet ham 
"over 100.000 kroner i ek
:stra-gevinst. ! -I Norge skjer det ikke 
:noe spesielt, er hans la
ikoniske kommentar ... 

rige. Da inviterte han samtl ige leveran
dører til åpnings-fest, og alle kom - så 
nær som Atari : 

- De boikottet oss fordi vi ikke an
nonserer med Atari ST i våre annon
ser.Og sl ike trekk hører hjemme i bar
nehagen. Vi gjorda mye for Atari den 
gangen da de var små, men dette er ty
del igvis glemt. De synes vi er "u proffe", 
men vi har 90 prosent Commodore
salg og har bestemt oss for å kjøre 
kampanje sammen med Commodore. 

Og han er ikke i tvil om hvi lket medi
um som gir best respons på postordre
salget: 

- Datormagazin står her i en absolutt 
særklasse.Her treffer vi akkurat det 
rette markedet, og får en helt utrol ig re
spons. 

KAMP I NORGE? 
Kun praktiske detaljer står nå igjen før 
USR Data og postordre-firmaet Mai l
order ane slår t i l  for fu l lt i Norge: 

- Nordmenn skal ikke være redde 
for å kjøpe våre varer fra Sverige. Her 
har vi  ifølge loven ett års garanti , og 
norske kunder får selvfølgel ig den 
samme tryggheten. 

Så nå skal altså svenskene slå ut de 
norske forhandlerne, s l ik at nordmenn 
t i l  slutt b l i r  nødt ti l  å kjøpe fra Sverige? 

- Vi hører fra norske kunder at nor-
, ske forhandlere ikke er prisbevisste i 
; det hele tatt! Dette går selvfølgelig ikke ;)'ZlllB2 var Tor.1J.ml,lndstr6m en1glt@:: . �i denf/e' bransjen. Når folk.��}.lpm ti og 
I mann. Dator-interessen hans kos- yve år, med lite penger, skal Kjøpe dyrt 
� tet fJesk, og han måtte finne på I\o-e I . r----. ________ L __ "'""-___ ---'..::::.��._ 
·for å beholde både hobbyen og salfet 
'på maten. Han startet dator-butikk. 
: I dag er  dette hans hoved-beskjefti
·gelse, og vel så det: Tre butikker og et 
stort postordrefirma omsetter for over 
,50 millioner kroner i året, og sysselset
Iter1 7  heltids-ansatte. Han har konse
,kvent holdt seg unna egen-import, og 
,konsentrert seg om å selge. Og det gjør 

,han altså bra ... 
- Det startet med vie 20, XZ 81 og 

IAtari 400/800, i en liten butikk.Nå kan 
'v i  i t i l legg til Commodore og Atari, t i lby 
,komplette løsninger for proff-brukere i ;samme butikk, og dette er en av grun
,nene t i l  at v i  har hatt en markant økn ing 
�i salget i 1 988. Og nå får vi  altså norsk 
:omsetning nærmest på kjøpet. 

VIL TIL NORGE ' =-��--�-�------
IForholdet mellom Commodore- og 
'Atari-datorer er omtrent den samme 
som i Norge: 90 prosent Commodore, 
og 1 0  prosent Atari. 
: Siden Grundstr6m nå ser hvor man
;ge kjøpe-sugne mennesker det f innes 
i Norge, tenker han alvorlig på konkre
te fremstøt mot det norske markedet: 

- Vi har solgt mange diskett-stasjo
ner til Norge, og har et økende salg av 
modem. Her mener vi det er mye ug
jort, og vi har flere alternativ for å nå 
markedet: Vi kan annonsere mer i nor
ske blader, vi kan opprette egne av
g ifts-frie telefonnummre for besti l l ing ,  
el ler v i  kan opprette et eget Norges
kontor, sier Grundstrøm, som innrøm
mer at han ikke kjenner det norske 
markedet særlig godt. 

I - Men man hører jo en del .  Og det vir
ker som on det ikke skjer noe særlig i 
Norge... . � Det har han utvi lsomt rett i. Blant an
net er en av hans suksesser, Citizen 
'ekstern-drive til Amiga, er såvidt v i  vet 
likke i salg i NorgeDen koster det halve 
av Commodores egen "kasse", og har 
lått god kritikk i Datormagazin. Det er 
rSelvfølgel ig ingen ting i veien for at nor-
1Ske forhandlere kunne selge denne 
�tasjonen l ike bil lig som svenskene. 
Men de gjør det altså ikke: 
: - I løpet av de første to ukene Norsk 
Datormagazin g ikk ut i Norge, femdo
,bIet vi omsetn ingen til norske kunder, 
sier han. 
',--------------

ATARI VS. 
COMMODORE 

:Nyl ig åpnet han sin tredje butikk i Sve-

�tstyr, sjekker de prisene både tre og 
fire steder.For disse kundene tel ler en 
hundrelapp mye, og det må man ta 
konsekvensen av, mener suksess
svensken Tord Grundstr6m. 

Men norske forhandlere sier at mye 
av dette er "bi l l ig rask" som koster 
småpenger i innkjøp? 

- Det koster mind re i i nnkjøp, og der
med kan man selge rimeligere. Men 
det er tu l l  at det er noe rask! Det kan vi 
ikke selge - Datormagazin slakter det 
med en gang, og dermed vi l  i ngen kjø
pe det. 

Toll og avgifter: N år varer passerer grensene" det 
... ikke bare å hente sakene på po

sten og tro at alt er såra vel. On-
kel Stat skal Ila siU: 

IK
KE B

� 
RE-er0r:f��e:::a:�_�� �t�,V:å�� :� 

. 
. . 

. 

ren toHfrit� fort�Ue� b

.

yråsref 
Peder Haaland I FlOans· og 

. toHdepartamentat - Hvis va· 'ren ikke kommer fra et slikt 

B� RE �n:�Jtå���a!:��!�=���; 
fortoltet i Sverige. På toppen ,. av dette kommer ao prosent moms, 

uansett hvor varen er fra. 

• • • 
- I tHiegg kan det jo nevnes at man 

ved retur av silke v'arer, ikke fårttlbake 
ve'rken moms eHe:r tolL 

Når det gJetd.er mod�m er det noen 
nye regler som setter strenge krav til 
utstyret Fra 1 januar 198'8 ble det for· 
budt å importere modem som ikke er 
typ�godk.tentav T eleverket{kosteren 
formue å få sakene godkjentl}. T aner
ne har plikt tit å b'eSlagteg:�,e alte mod
em somlkkeer godkjent Ogg:odkjente 
varer fårtollpåkr. 1 ,3(lpr. kilo (H1},p.tuss 
moms på toppen. 

Så pass deg for faUgruo$ne.· de ar 
mange'! 

3 
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AVSLØRING! 
Datormagazin bak kulissene: 

-TRAVELT, TRAVELT . •• 

Slik ser det ut i svenske 
Datormagazins lokaler 
når en ny utgave står for 
døren: Redaktør Chris
ter Rindeblad sitter sti l le 
i akkurat 1/60 sekund da 
bildet bl ir  tatt. Tomme 
stoler, folk  i 100 i korri
dorene, og banning på 
svensk. Og snikende 
rundt hjørnene: Norsk 
Datormagazins Johnny 
Niska med blitsen i ber
edskap. 

- Sjutton, vad dålig va
der, mumler en journa
l ist da "blixten" treffer 
ham, og venter forgje
ves på tordenet etter ly
net. 

M ange brevskrivere har lurt på 
mye om Datormagazin og 
Norsk Datormagazin. Veldig 

mange. Derfor tok vi oss en tur til Sveri
�e, for å vise norske lesere selve sjelen 
t i l  Datormagazin, og folket og historien 
bak blekka som har gjort det så bra. 
Under dekke av å komme på "studie
tur", lagde vi denne reportasjen. Stak
kars svensker, de skjønte ikke hva vi 
hadde i kikkerten !  

Redaktøren i Datormagazin heter 
Christer R indeblad (34); "Klister" blant 
kjente. Han er en  gammel journalist 
som sammen med noen venner startet 
blekka. Første nummer kom ut Mai/ 
1 986, og solgte 7.800 eksemplarer. 
Nummer to solgte 1 0.500, nummer fire 
over 1 5.000, og dermed var det egent
lig gjortDatormagazin var definitivt 
født. 

- Den gangen gikk det på C 1 28 på 
kjøkkenbenken, og stoff fra frilansere 
kom inn over modem, mimrer Christer i 
et ubetenksomt øyeblikk. Som sven
ske har han mange av dem. 

Nå selger Datormagazin 32.000 
eks. i Sverige, og øker faktisk fremde
les! Christer og hans stab har all grunn 
til å være fornøyd.Men hvorfor gikk det 
så bra? Herr Rindeblad & Co har en 
tendens til å fremheve seg selv i den 
sammenhengen, men årsaken er en
klere enn som så: 

På det svenske markedet var det 
1 65.000 C 64 og 1 28 da de startet. Men 
det fantes ikke ett eneste magasin for 
brukerne! Dermed kastet svenskene 
seg selvfølgelig over det nye b ladet, og 
var fornøyd, sulteforet som de var. 

MODEM-MESTERE 
Hopper vi fram til i dag, har de altså 
klart å starte en (uavhengig) avlegger i 
Norge, som de jevnlig stjeler stoff fra. 
En som har gått på skole, oversetter de 
norske artiklene ti l  svensk, s l ik at nord
mennene får se dem to ganger. De me
ner faktisk at vi bare har godt av det... 

På maskin-siden opererer de med 
syv Amiga 2000, samt fem A 500. 

Maskinene snakker sammen via 
modem, og stoff kommer inn utenfra 
på samme vis. Dette med modem og 
svensker funker bra, siden prisene har 
vært lave grunnet skikkelig konkurran
se. Svenskene tar heller ikke blodig 
betalt av forhandlerne for at de skal få 
lov til å selge modem. 

I Sverige går det faktisk også an å 
bruke modem, fordi det svenske Tele
verket tar seg lite betalt for tel lerskrit
tene.De tenker og snakker langsomt 
og trenger altså lengre tid, så Telever
ket tjener like mye uansett. Men 2400 
baud er nå engang 2400 baud. 

Fra Amigaene går teksten direkte til 
setting, uberørt av menneskehender. 
Det er derfor det står så mye rart i den 
svenske utgaven. 

ÆRLI GE SVENSKER 
Vi vil være kritiske, sier Christer i nok et 
u betenksom øyeblikk.- Leserne skal 

kunne - vi slakter gjerne et 
produkt hvis vi mener det er dårlig. 

Dette har skjedd mer enn en gang. 
De har vært på kant med Commodore i 
Sverige, og en rekke andre leverandø
rer. eksempelvis skrev om A 2000 med 
nytt (B-)kort, og forhandlerne sendte 
tilbake flere hundre "gamle" A 2000-
maskiner til Commodore Sverige. Da 
var de ikke blide ... 

En annen gang slaktet de et dårlig 
modem fra Taiwan. Importøren, som 
også annonserte, tapte over 1 00.000 
kroner, og ble rasende.Men leserne 
ble spart for et dårlig produkt, og be-

gynte virkelig å stole på ærliga Dator
magazin. 

Skal man lyve, må man ha en bra hu
kommelse, heter det.Og noe mer ærlig 
enn disse svenskene skal man lete 
lenge etter ... 

NORSK HJELP 
Etter hvert fikk svenskene fler og tier 
brev. I dag mottar de 40-50 brev pr. 
dag, og dermed blir det nesten en hel
dagsjobb bare å lese dem! 

De fikk også mange abonnements
bestillinger og brev fra Norge. Sven
sken med skolegang ble over-arbei
det, og man begynte å se seg om etter 
nordmenn som kunne betjene de nor
ske leserne. Og som dere vet, så fant 
de noen. .... 

Tilbake til Sverige. Her sitter en 
haug svensker og tester spil l ,  moro
pinner og annet som svensker har g le
de av, anført av herr Thomas Hub
ner.Vi i Norge vil la dem fortsette med 
dette en  stund, fordi det ikke er noen 
vits i å gjøre den samme jobben to gan
ger. Og med hånden på hjertet I ngen 
er bedre ti l å gjennom-teste en joystick 
enn en illsint svenske. 

En helt vanlig deadline i Datorma
gazins redaksjon. Kaos råder, og den
ne gjengen trenger såvisst ikke å jogge 
på fritiden tor å holde seg i form. 

- Hva i helsike! 
Hva skjer? Er det en guru? Jeg stor

mer til. Nei, det er bare redaksjonsse
kretær Lennart Nilsson som på nytt har 
satt fast slipset i traktormateren. Kraf
tig printer det der; Lennart slåss forgje
ves mot en uunngåelig tatovering fra 
det 24-pins nålehodet. 

Jeg trekker ut kontakten like før ho
det hans forsvinner inn. 

- Jåklar, slet du av svansen? spør 
Lennart. 

- Nej ,  jag dro ut sladden. 
- DOdade du den? 
- Sladden, Lennart. Sladden! 
- Tackar, sier Lennart, trer av seg 

slipset, og som livet i det svenske Da
tormagazin. 

/' I 



BI' S & B 
Her presenterer vi for
skjell ige små og store 
nyheter fra fjern og nær. 
Send oss gjerne et tips ! 

G EOS 2.0 ER pA VEI! 
En ny, forbedret og kraftigere versjon 
av GEOS til 64 er på vei. GEOS er 
som kjent både et eget bruker-inter
face (du kan styre datoren ved hjelp  
av vinduer, ikoner, menyer, og peke
re) og en rekke brukbare program fra 
tekstbehandl ing til tegneprogram. 
Versjon 2.0 skal etter sigende være 
raskere og inneholde flere funksjoner 
i desktopen: 

Tekstbehandl ing med alle nødven
d ige funksjoner i til legg til 1 0  u like 
skrifttyper (fon"ts) i forskjel l ige størrel
ser. 

TextGrabber for å importere tekst 
fra EasyScript., Vizawrite 64 til GEOS. 

Flettebrev-fun ksjon. Dvs. du kan 
kjøre ut samme tekst med forskjel l ige 
adresser osv. 

Ordbok - spel l-checker hvor du 
kan lage dine egne ordbok-d isketter. 
Uvisst om denne fungerer med nor
ske tegn.  

Util i t ies - hje lpeprogram som kal
kulator, notepad, vekkeklokke osv. 

Tegneprogrammet geoPaint med 
nye funksjoner hvor du kan forandre 
størrelsen på tegn inger og nye grafi
ske f igurer. 

Ny desktop som kan håndtere 2 d i
skettstasjoner og en RAM-utvidelse 
samtidig.  Flere tastatur-kommandoer 
kan du også nyte godt av. 

Det er mye å g lede seg til for GE
OS-entusiaster og for dere som ikke 
har oppdaget GEOS enda. 

SUPERPLAN (AMIGA) 
heter et nytt regneark som kan brukes 
for seg selv el ler sammen med Su
perbase. Det markedsføres som "den 
fjerde dimensjonen" og skal vi døm
me etter kvaliteten på de andre Su
per-produktene fra Precision så bør 
det være bra. 

Av spesiel le ting kan vi nevne side
lengs-utskrift, noe som er nødvend ig 
når man skal skrive ut et re neark av 

noen størrelse og som er en irriteren
de mangel ved de fleste Amiga-reg
nearkene. Selvsagt kan du også skri
ve ut i farger på dert i l  egnede skrivere 
og du får over 1 00 forskjel l ige grafi
ske stilarter og muligheter. 

HARDDISK-BACKUP 
FOR AMIGA 

1 0. november, Paris:- "The D isc Com
pany" har kunngjort den internasjona
le utg ivelsen av "SuperBack", et om
fattende bruksprogram for backup av 
harddisk. 

SuperBack blir samtidig utgitt på 
engelsk, tysk og fransk, og vil bli im
portert t i l  Norge av BJ Electron ics i 
Drøbak. Programmet vi l  få en veiIen
dende pris på kr. 650,-. 

SuperBack er det raskeste, enkles
te og sikreste måten å beskytte verd i
fulle data lagret på en harddisk, ram 
d isk. 

- SuperBack kopierer 20 megaby
tes på 20 minutter, hevder Howard 
Marks, d i rektør for den internasjonale 
avdelingen. 

- På bare noen få minutter kan Su
perBack velge ut og kopiere flere el ler 
al le av fi lene oglel ler directoryene 
over ti l d isketter. Data kan så bli hen
tet igjen fra f i ler, d irectoryer eller an
dre device. 

Alt er ti lgjengel ig igjen fra standard 
i ntu ition-menyer, tastatur-snarveier 
eller gadgets. 

Med enkle og oversikt l ige bilder og 
menyer, har SuperBack laget en ny 
standard for brukervennl ighet og 
oversikt. Den klare og konsise bruk
sanvisn ingen inkluderer såvel in
struksjoner og opplysninger om hvor
dan formatere forskjel l ige hardd isker, 

som en grundig lærebok som lærer 
deg skritt for skritt hvordan du skal la
ge en backup. 

SuperBack er laget spesielt for det 
nye Amiga Workbench 1 .3 Fastfi le 
systemet, som garanterer raskt utfør
te operasjoner og som kan brukes 
med alle Amigas lagringsmul igheter. 
SuperBack er et til legg til det ful lsten
d ige og varierte Amiga-systemet, og 
brukere kan lage en backup av hard
d isken mens de fremdeles kan bruke 
Amigaen t i l  andre oppgaver. 

- Etterhvert som Amiga fortsetter å 
lage forbedringer i et voksende antall 
data-intensive brukerområder sl ik 
som video og musikk, forlanger kun
dene bruksprogrammer som kan hjel
pe dem med å ha oversikt og beskytte 
deres verd ifulle data, legger Marks til. 
- En av t ingene seriøse Amiga-bruke
re er mest redd for er å miste sine 
verdiful le data. SuperBack tilbyr et ut
prøvet og sikkert program for å el i
miere den frykten. (programmet vi l  bl i  
testet så snart en kopi fore l igger fra 
TDC -red.) 

TA VARE pA 
DISKETTENE 

Disketter er små mesterverk, og som 
alle andre mesterverk må de stel les 
pent med. Det betyr at d u  av og ti l  må 
rense d iskettstasjonen d in .  Ti l det f in
nes det en rekke produkter. Noen er 
av engangstype; andre har refi l ler og 

kan brukes flere ganger. 
Ditek AlS, som forøvrig importerer 

TOK-diskettene, har en serie med 
produkter til dette formål både t i l  5,25 
og 3,5 disketter. Pris eks. et sett til å 
rense en 5.25-drive koster 231 kroner 
for rensed iskett med 20 refiller og 
rensevæske . .  

Du bør  sjekke hvor mange rensin
ger et produkt holder ti l før du Kjøper 
det. Ditek AlS selger også d isketter, 
l istepapir og fargebånd til et utall for
skjel lige skrivere direkte til forbruker. 
Ditek AlS kan kontaktes via postboks 
1 23 Refstad, 051 3 Oslo 5. Tlf.: 02-
1 56393. 

AMIGA-REKLAM E  
el ler rettere sagt reklame ved hje lp av 
AMIGA. Reklamemannen Tore Lar
sen i Farsund lager alt fra annonser til 
4-fargers brosjyrer og kundeaviser 
ved hjelp av Amiga, Professional Pa
ge (deskTop-publ ishing) og Deluxe 
Paint I l  med meget godt resultat, og 
han tjener penger på d�t! 

Amiga ble hans inngangsbillett til 
virkel ig DeskTop Publ ishing til en 
overkommelig pris, noe han ikke har 
angret på. I d isse dager venter han på 
en ny laserskriver i 260.000 kroners 
klassen ti l nye spennende Amiga
oppdrag. 

US GOLD 
har nettop sluppet 2 spi l l  t i l  C641 
C1 28. Det ene heter "Tiger Road" og 
er et spi l l  i "ninja"-kategorien. Høres 
det fristende ut - jada, men etter å ha 
prøvet det må jeg si at det skuffet. 
Kjedel ig er vel et mer passende ord, 
ikke mer å si om det. 

"Thunder Blade" derimot er noe for 
de som liker kjappe actionspi l l .  Du flyr 
et stridshel ikopter, første level går ut 
på at du·skal skyte tanks og hel ikop
ter som kommer i mot. På neste level 
er det mer action for alle pengene, du 
flyr mel lom skyskrapere inn i  en by. 
Brukbar g rafikk og lyd - kan anbefa
les. I følge US GOLD kommer dette 
spi l let også t i l  Amiga i nær fremtid. 

Har du spi lt det før? R iktig - som 
mange av US Gold-spil lene, har også 
dette versert som "mynt-boks". 

III IMPOIlJ'-ENGROS 

DD scandomadc as LEDENDE IMPORTØR AV .. 
SALG KUN TIL DATAFORHANDLERE 

51/4" og 3.5" DISKETTER 

DISKBOKSER 

MOUSE-PAD 

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

JOVSTICKS 

R ENSEDISKETIER 

40L/lVPRIS·SPILL �iI ... _ 
COI/NOOOAE IW . JI .... "lRAn .. SPECmur.l 

ANTI REFLEX-SKJERMER 

PRINTERSTATIV 

SCANDOMATIC AlS - BOKS 37 - As LI EN -1745 SKJEBERG - TELEFON 09-168489 - FAX 09-168094 
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Svenske-invasjonen i Norge: 

FA IMPORTØRER 
TAR Opp HANSKEN 
Nå kommer svenskene 
inn på det norske mar
ked for fu l l  musikk. Bi l
l ig-salg på postordre og 
besti l l ing via såkalte 
"grønne"-nummer (sam
talen betales av motta
keren). Postordresalg er 
en suksess i vårt nabo
land Sverige. Nå har 
imid lertid en av de nor
ske importørene tatt 
opp konkurransen med 
søta-bror, spørsmålet er 
vel nå hvor lenge er det 
før de andre kominer et
ter ..... 

Johnny Niska har 
spurt importørene i Nor
ge om hva de synes utvi
�lingen: 

D en eneste VI ikke kom i kontakt 
med var NANO DATA i Skien. Ti l  
tross for avtalt møte var det i kke 

en sjel som d ukket opp d a  vi var på av
talt plass til avtalt tid. Det e r.i kke godt å 
si hva som skjer eller ikke skjer i Skien 
for tiden - vi har ikke hørt noe mer fra 
dem. Men vi får håpe at servicen deres 
e r  bedre enn hva vi erfarte da vi d ro 
bomtur til S kien. Nok om d et.. her er i 
hvertfall de and re: 

S PØRS M ÅL 1 
Hva mener du om det norske Commo
dore-markedet? Er det stigende eller 
synkende omsetning hos ditt firma? 

SCANDOMATIC, Roar Knudsen: 
Det er etter min mening stabilt og in
tressant marked . 

BJ ELECTRON ICS, Bjørn Jacob
sen: Jeg opplever at det norske Com
m odore-markedet har en meget hyg
g elig stigning .  

JAMA DATA, J a n  Martinsen:Jeg fø
ler vel at Com modore Norge tar dårlig 
vare på markedet og sine programva
re/tilleggsutstyr-leve randører. Det er 
en viss frustrasjon i markedet blandt 
forhandlerne som i kke helt vet hvo r  
Com modore v i l  hen m e d  s in forhand
lerpolitikk .  En annen uheldig ting er at 
en i m po rtør sitter som forhandle r  og 
konkurrerer med sine egne.  Jeg vil 
gjerne understreke at markedet ellers 
er bra. 

S PØRS M ÅL 2 
Hva mener du om at det er startet et 
rent Commodore magasin i Norge? 

SCANDOMAT I C, Roar Knudsen: 
Det holder  med Norsk Datormagazin, 
d et er bed re med ett bra m agasin enn 
fi re d årlige sl ik  tendensen var før. 

BJ ELECTRONICS, Bjørn J acob
sen: Hurra med 25 utropstegn e tter !  

JAMA DATA, Jan Martinsen: Det  er 
bra at noen har tatt initiativet til et slikt 
fortak - det trengs. 

S PØRSM ÅL 3 
De svenske postordreforhandlerne 
har femdoblet sin omsetning i Norge 
etter at NOM kom ut med sitt første 
nummer. Svenskene er altså en reell 
trussel. Hva mener du om dette? 

SCA N D OMATIC, Roar Knudsen: 
Norge er et lite marked, og det er klart 
at svenskene er en reell trussel. Det er 
et større m arked i Sver ige og derfor 
kan de holde lavere priser enn de vi 
opererer med. 

BJ ELECTRONICS, Bjørn Jacob
sen: Jeg kjøper ikke påstandene d ine i 
det h ele og det store. Hvis en slik kon
kurranse skulle vise segJ tar,je9.d e,t he-
Ie med stor ro. 

. '  ,; ' .  ' 

JAMA DATA, Jan Martinsen: Jeg 
hadde i utgangspun ktet forutsett at 

svenskene ville prøve å få innpass på 
det no rske markedet når Norsk Dator
magazin kom ut. Det har vi nå tatt kon
sekvensene av ved å ta opp kon kur
ransen for fullt. 

S PØRSM ÅL 4 
En svensk forhandler står på trappene 
til å sette i gang postordre-salg i Norge 
for fullt. Han selger bl.a Amiga-kompa
tibel diskettstasjon til ca 1200 kroner 
(halve prisen aven original Commodo
re-diskettstasjon). hva tenker ditt firma 
å qjore med den saken? 

SCA N DOMATIC, Roar Knud-
sen:Jeg d riter  regelrett i o m  svenske
ne selger  d iskettstasjoner til Norge,  jeg 
vil ikke rote med sli ke ting i det hele tatt. 
Merker vi der imot en sli k tendens på 
programvare - slutter vi bare å annon
sere i N DM.  Det er helt klart at den 
svenske delen ald ri skulle vært solg t i 
Norge, fordi  det skader både de norske 
leverandørene og d e  norske forhand
lerne. 

BJ ELECTRON ICS, Bjørn Jacob-

sen: Postord re i Sverige er en forferde
lig business. det florerer av hjem mefi r
ma som samle r opp bestillinger for så å 
tjene noen kro ner pr. stk. Det kaller jeg 
meget useriøse firma, og her må de 
norske kjøperne være på vakt. Jeg sy
nes det er betenkelig at slike lurendre
iere kommer til i Norge. Hva med kvali
teten - j eg vet såpass mye om dette at 
jeg kan si  at en d iskettstasjon til 1200 
kroner koster det 100 å produsere. 

JAM A DATA, Jan Marti nsen:"lf You 
Can't Beat Them - Join Them". Jeg har 
allerede tatt dette alvo rlig ,  og vi i JAMA 
DATA kan nå levere f.eks ekstern di
skettstasjon til Amiga for kr. 1390,-1 
Men vi vil ikke gi noen som helst sup
port til det ekstra utstyret som er kjøpt i 
Sverige - det er kun de produktene 
som er kjøpt av oss som vil få teknisk 
assistanse 

SPØRSMÅL 5 
Må det en svenske til for at norske kjø
pere skal ftJ dette tilbudet i Norge? 

SCANDOMATIC, Roar Knudsen: 

Er det noe galt med 
COMMODORE-utstyret ditt? 

Det fikser vi raskere enn noen annen! 
Send det til oss eller stikk innqm! 

First Aid Computer Service AlS 
Torggt.33 

0183 OSLO 1 

Er det noe du lurer på så bare ring: 
(02) 361175 

Har i kke peiling, er helt g rønn når det 
gjelder hardware. Vi har heller ikke tid 
til å d rive med add-on's - prog rammer 
og d isketter er det vi kan og det tenker 
vi.å fortsette med. 

BJ ELECTRONICS, Bjørn Jacob
sen: Tror i kke på dette i det hele og det 
store.Slik som situasjonen er nå tjener 
i kke Com modores forhandlere på å 
selge hardware i Norge - derfor må de 
selge programvare dyrere.  I ngen kan 
leve på 20% avanse, Norge er et g ris
g rendt land og det koster penger å dr i
ve buti kk. Det bl ir  j o  bare færre og fær
re forhandlere i Noprge og små enhe
ter kopm binert med dårlig i n ntjeni ng er 
vel årsaken. 

JAMA DATA, Jan Martinsen: Det er 
vel en typisk norsk mentalitet - først 
skjer det i Sverige og da kommer vi et
ter. Ola N ord mann sitter med hode 
klemt fast mellom knærne og håper 
han i kke forsvinner i dragsuget. Det er 
på høy t id at vi starter å følge utviklin
gen i stedet for å bremse på den' 

w L 

REAGERER 
FORSKJELLLIG 

Det viser seg altså at de større i m por
tørene i Norge har forskjellige syns
punkter på hvordan svenskene skal ta
kles. For alles del får vi håpe at de om
sider velger r iktige kurser.  Her finnes 
det i kke noe fasit-svar - men de som 
klarer å selge brukbare varer til r iktig 
pris. vil straks merke det hos oss for
brukere. Og vi vil vel alle helst ha salg, 
service og support I Norge, eller hva? 

TIPS 
NORSK 
DATOR! 

PUBLIC DOMAIN SOFTWARE 
FOR DIN AMIGA 

Vi har et programbibliotek som inneholder 200 P.D. 
disker for Amiga. Vi har Fred Fish disker fra nr. 1 - 146 
+ 60 disker fra Panorama og Amicus. Som medlem' 

vil du få 1 katalogdisk + 6 disker stappfulle med 
program med noe av det beste som finnes innen 
Public Domain Software for Amiga. Det gis også 10 -
30% rabatt for medlemmer. Medlemsprisen er kr. 220,
pr. år. Hvis du kun ønsker katalogdisk, så koster den 
kr. 27,-. Alle priser er inkl. m.v.a. Hvis du ønsker å bli 
medlem eller å få tilsendt en katalogdisk, så send 
beløpet til: 

PUBLIC SOFTWARE 
Hasselvegen 1 - 2860 HOV 

Tlf.: (061) 23 002. Postgiro 26 8 7671 



OM SHAPE ... 
Angående "RAWHEAD"-artikkelen 
1 / 1 4-88. 

Jeg har et spørsmål angående artik
kelen. Hvorfor ble ikke "SHAPE" nevnt, 
tross alt er denne gruppen er mye stør
re og bedre enn "ABNORMAL" og 
"SUPPLIERS"? ? 

"RAWHEAD" har 1 4  medlemmer, 
"SHAPE" har 30 aktive medlemmer på 
C64, AMIGA og AT AR!! "SHAPE" har 
også bortimot 200 g reetings. Alderen 
på mesteparten av "SHAPE" er 1 3-1 6 
år. Jeg er selv 1 3  år og er en av de be
ste MC-Coderne i g ruppen. 

Hvorfor ble i kke v i  nevnt? ? 
En hilsen fra 
DETOR OF SHAPE 
PS: UNITRAX OF SHAPE var FØRST 
med DIAGONALE SPLITTER! 

Hei og hoppe .... 
Hører jeg en' liten fornærmet hacker 
del ute i bushen? Vi kan da ikke rekke.1 
skrive om alt og alle heller. N.1 bør du 
ihvertfall være fornøyd - brevet ditt er 
jo kommet på trykk!! (Husk: bestikkel
ser mottaes til min private bankkonto). 

Når det gjelder hvem som er best vil 
jeg oppfordre leserne tiI.1 komme med 
synspunkter på det. 

Splitte meg her og splitte meg der -
du og UNlTRAX skal f!J sjansen til å 
konkurrere med resten av hackerne. Vi 
planlegger nemlig en "DEMO-KON
KURRANSE" senere. i .1r (b.1de p.1 C64 
og Amiga - men ikke Atari foreløpig). 
Mer informasjon om dette kommer i et 
senere nummer. Der vil det jo vise seg 
hvem som er flinkest i Norge! 
Hilsen Johnny 

'DATOR IGJEN! 
Først vi l jeg, som man alltid skal, takke 
for et fint blad - selv om det i det siste 
kanskje har b litt litt mye repotasjer fra 
copy-parties og skamros av norske 
hackere. Hva med å la hackere skrive 
mer om seg selv? Vi har mye å lære av 
hverandre. 

Bare en virkelig klage denne gan
gen: Ordet "DATOR" er et alminnelig 
ord i svensk språkbruk og har så vidt 
jeg vet også vært forsøkt innført i det 
norske språket uten at dette har lyk
kes. Jeg fatter derfor ikke at dere kan 
bruke dette ordet konsekvent når en 
hver nordmann sier "COMPUTER" el
ler "DATAMASKIN". 

I det svenske DM har de noe de kal
ler "UTMANINGEN" for Commodore 
64, hva med noe ti lsvarene for Amiga? 
Jeg foreslår at man også ti l  Amiga 
skulle bruke Basic. 

TilSlutt vil jeg svare på "FRAGA 5" i 
Ønske Rutinen, her etterlyser Christer 
Persson en rutine for å d ig ital isere da
ta fra kassettspi l leren 1 530. Da jeg har 
solgt min C1 28 kunne jeg ikke skrive 
noen smart l iten sak i maskinkode, 
men etter å ha gravd l itt i gamle l istin
ger fant jeg en noe klumpete bastard
rutine (kryssning mellom MC og BA
SIC). Selve programmet er til en Com
modore 1 28, mens maskinkoden ut
merket kan benyttes på en 64 maskin. 

Maskinkoden ligger ved 6656, og et
ter et kall ti l denne rutinen ligger fre
kvensen i 691 2. (Se linje 55) Samplin
gen som foretaes er alt for g rov ti l å av
spil les, men ved å omarbeide maskin
koden s l ik  at dataene fra kassettporten 

. sendes d i rekte videre til SID's volum 
register, er det mul ig å høre musikk 
(tross elendig kvalitet, dette er jo ikke 
noen sampler). 

Det dette programmet gjør er  først å 
vente ti l  første puls på kassetten, for 
deretter å sample i 20 sekunder og 
tegne ut frekvenstabel len som en kur
ve på skjermen. 

I Da jeg skrev rutinen var planen å la
I ge et program for å gjenkjenne tale fra 
' en kassett og skrive det ut som tekst. 
Dette programmet ble aldri ferd ig, 

, kanskje du, Christer el ler noen av de 
I andre leserne kan skrive noe s l ikt? Det 
' f innes mye l i tteratur om det i bokhan-
delen! 

7 

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. 

SE 5� 
MANM 8REV, 

JA, Or, Att. 
tJeN STRAf'FEP�e:ro. 

JOHNNY! 
f. 6� A .  fof<. 

tIJ!{c,r STorf! 

Her er programmet: 
1 REM SOUN D-ANAL YZER BY SAMMY 1 987 FELlX SOFTWORKS 

1 0  DIM X(960) . . 
1 5  COLOR 4,1 : COLOR 0,1 
20 FOR L =6656 TO 6694: READ A: POKE L,A: NEXT 
25 A=6656: B=69 1 2  

. 

30 POKE 53280,2: GRAPHIC 1 , 1 :CHAR 1 ,7, SOUND" 
35 SYSA: IF PEEK(B) ( 4 THEN 35 
40·GRAPHIC 1 , 1 :  CHAR 1 ,1 0, 1  O,"DIGITIZING: .. " 
41 REM HER KAN DU EVENTUELL T LEGGE INN EN "FAST" KOMMANDO 
45 POKE 53280,1 
50 FOR L=1 TO 960 . 
55 SYSA: X(L)=PEEK(B) 
60 NEXT L: S LOW:LOCA TE 0, 1 00 
65 POKE 53280,0 
70 GRAPHIC 1 20,1 62,0, 1 73,1 3,220, 1 57 ,0,27,232,24,224,255,208,244,88 
1 1 5 DATA 1 60,0, 1 62,0, 1 89,0,27,24,201 ,0,240,1 ,200,24,232,224,255 
1 30 DATA 208,241 0,1 40,0,27,96 
H ilsen 
Simen Skogsrud 
PS! Hvorfor i f... har dere to adresser? 
Hvorfor er dere to blader? Slå dere 
sammen 1 00%! 

SVAR: 
Hallo i luken 
Takk for brevet.. ... Deter jo ikke til å stik
ke under en stol at det finnes noen flin
ke norske hackere - eller hva .... Vi vil jo 
slippe til hackere som vil skrive i bla
det, det er jo klart. 

Terje breiking in hir. Nordmenn som 
sier computer ... vel, folk kan jo si hva 
fanken de vil. Men: først hakker du på 
dator, og så sier du at vi skal slå oss 
1 00 prosent sammen?! 

Inkonsekvent, gutt! Uadekvat, irre
levant og semi-sublimt! 

Ideen med programmet er jo bra, 
hvis noen skulle utvikle det videre - si i 
fra. Når det gjelder adresser, har vi en 
postboks og en gateadresse. Send alle 
brev, penger, sjekker og alt annet du nå 
enn m.1tte ha til overs til postboksen. 

Det er vel bedre med et lite norsk 
blad sammen med det svenske enn 
med en 1 00% svensk utgave? Vi synes 
i alle fall at de norske leserne har krav 
på noe mer enn bare svenske nyhter 
og svensk lokal stoff. For å si det osm 
det er: Vi har ikke råd til å lage en heil
norsk utgave ... 
hilsen Terje 

OM BYTE 
BANDIT 
Gratu lerer! 

Endelig har noen klart å lage en 
norsk dator blad/avis, dette er noe vi 
al le har ventet på. 

Jeg som skriver dette kaller meg for 
Zulu og er den mest aktive i user grou
pen ZONE 3. 1 brevet mitt vil jeg forte l le 
om oss og jeg vi l  også røpe århundres 
megatips som jeg ved en ti lfeldighet 
oppdaget. 

Historien om ZONE 3: 
Julaften 1 984, fikk kameraten min 

en Commodore 64. Han var den første 

jeg kjente som hadde en Commodore. 
Vi spi lte spi l l  på den nesten' hver 

dag, og det endte med at jeg fikk en 
Commodore 64 julen 1 986. Ingen av 
oss hadde da diskdrive. 28.desember 
1 986 bestemte vi oss for å starte en 
Commodore 64 gruppe, vi ble da enige 
om at vi skulle kal le gruppa for The Bad 
Boys. Han kalte seg for Mad Max og jeg 
kalte meg for Wolfgang. 

I mars 87 fikk Mad Max seg en disk
drive 1 541 , og ble kjent med en kul kis 
som kalte seg for Kn ight Rider of The 
New Terror. Antall d isketter steg sakte 
men sikkert, og da jeg fikk meg d iskdri
ve i november 87, hadde vi 50 5 1 /4" di
sketter. Mad Max hadde brukt en 1 4" 
farge-tv hele tiden, men jeg hadde ba
re en l iten svart-hvitt tv, men julen 87 
fikk jeg også en farge-tv. 

Men, i desember g ikk det opp for oss 
hvor fantastisk en Amiga var, vi pratet 
nesten ikke om noe annet, og så fikk 
Mad Max en Amiga 500 ju len 87.På 
bursdagen min 4. februar 1 988 fikk jeg 
også en Amiga 500. Commodore 
64'ene våre solgte vi (selfølgel ig) litt 
senere på året. Vi to ble enige om l itt 
senere i februar at vi sku l le bl i  flere 
medlemmer i g ruppen. Dermed ble 
The Disk Fixer, The Black Adder og 
The Vampire med, al le med Amiga. 

Men så var det dette med demoer 
og introer, i ngen av oss kunne progra
mere maskinkode, dermed lagde vi 
bare slideshow o.s.v. Men vi syntes 
dette ble for kjedelig i lengden. Derfor 
brukte vi demo-, intromakere til å pre
sentere slideshow O.S.V. pa jeg konfir
merte meg i sommer kjøpte jeg meg en 
sampler, så da ble det mye sampl ing 
på oss. Vi sampla Reidar, og fiksa en 
Reidar demo, denne demoen ble vel
dig godt likt av alle som vi kjente. 

I sommer begynnte v i  å kontakte 
forskjel l ige grupper bl.a RAZOR, The 
Ghost og noen flere. Men etter hvert 
ble The Disk Fixer l itt slem, han skrev 
mye stygt om oss andre i g ruppa i de
moene og sl ide showene han lagde, og 
han påsto også at han var den beste i 
g ruppa og at han hadde lagd flest de
moer, men det hadde jeg med sample
ren min. Så Mad Max, The Vampire og 
jeg d iskuterte hva vi skul le gjøre med 
han og The Black Adder som ikke gjor
de noen ting. Vi syntes nesten ikke vi 
kunne kaste dem ut av gruppa. Derfor 

trakk vi tre oss ut av The Bad Boys. Nå 
var The Bad Boys ble oppløst!!! 

Den 6. september 1 988 startet Mad 
Max, The Vampire og jeg en gruppe 
som vi kalte for Zone 3. Jeg byttet navn 
ti l  Zulu, Mad Max ti l  Zip og The Vampire 
til Zeitgeist. Vi lovet å holde oss unna 
alt som heter slideshow og demo-ma
kere, for nå ville vi lære maskinkode og . 
lage våre egne demoer, dermed bas
ta!! ! Men på grunn av mye skolearbeid 
er det ikke så lett å lære seg maskinko
de. Men v i  b l i r  veldig g lade hvis en 
gruppe t i lbyr seg å gi bort noen tips. Så 
begynnte vi å r inge og skrive til mange 
grupper og i dag har vi en del kontakter 
rund i skandinavia og Tyskland. 

Og som de fleste har vi en l iten mini
krig med andre g rupper. Den g ruppen , 
vi er i krig mot, bor i nærheten der vi 
bor. Før kalte de seg for Poke ing Pira
tes, men da vi trakk oss ut av The Bad 
Boys tok de til seg The Disk Fixer og . 
startet en gruppe som de kaller Norwe
gian Pirate Association. Denne krigen 
kan sammenlignes med Den Kalde 
Krigen, altså krig uten våpen. De skri
ver mye stygt om oss i demoene sine 
uten grunn ( lagd på demo-makere, el
ler de hadde skiftet scroll-texten på 
demoer til andre g rupper, og da svarer 
vi med å ødelegge d iskene deres. 

Ja, nå har jeg fortalt l i tt om oss, så nå 
vil jeg fortel le om oppdagelsen min. 

Jeg satt å sampla med AudioMaster 
da "Byte Bandit"-virusen fikk "et an
fall". Jeg ble veldig irritert, og håpløst 
"trommet" jeg på den nederste taste 
raden. Ti l  min store forbauselse kom 
skjermen ti lbake t i l  det normale uten å 
ha mistet noe av det jeg drev på med. 
Spent ventet jeg til neste "anfall" skulle 
komme, og ikke lenge etter kom det 
Hendene dirret, jeg prøvde en gang til, 
og .... . . . DET VIRKET!! ! ! ! ! ! !  Og nå vi l  jeg 
avsløre hva jeg gjorde. 

Når "Byte Bandit"-viruset for et "an
fal l" gjør du dette: 

Hold ned alle d isse tastene i denne 
rekkefølgen: 

Venstre alt/venstre commodore/ 
space/høyre amiga/høyre alt. 

Dette var alt jeg hadde å si, m dere 
med l isten over user groups. (oppført i 
l isten. -red) 
Med h i lsen 
ZULU/Zone 3 

SVAR: 
Takk for tipset! Brevet ditt har rukket .1 
bli noen uker før vi har dette på trykk, så 
oppdagelsen er ikke helt ny. Men selv
følgelig fortjener den plass uansett. 
Det kan spare mange for ergrelser. 

Det beste er selvfølgelig � drepe vi
ruset en gang for alle, ved å kjøre en 
"virus-kil/er". Vi anbefaler System-Z el
ler Virus X, to av de beste på markedet 
for tiden.Men husk for all del: Ikke kjør 
virus-kil/er p.1 kopi-beskyttede disket
ter! Får du virus på slike, blir de ødelagt. 
Og hvis du kjører virus-kil/er på "friske" 
beskyttede disker, går det også ad un
das. S.1 kvitt deg med svineriet - det er 
best. 
hilsen Terje. 

THE-FALCONS 
OG TRIAD 
Jeg er en gutt på 14 år som er medlem 
av en Commodore-klubb. Den heter 
THE FALCONS.Vi er  ikke så godt kjent 
ennå, men vi b l i r  det snart. Vi er 9 med
lemmer med meg (MCA KlO). 

De 9 heldige medlemmene er: MCA 
KlO, SVENTY, ICE CREEM JONES, SI
DA, WIZARD, KARATE DEVIL, EA
GLEMAN, KOX og SAM. 

Jeg leste i Norsk Dator 2/1 5, om 
TRIAD's oppførsel i Odense i 
sommmer. Dette rystet meg. Jeg har 
alltid l ikt TRIAD, men nå er det nok! · ! . 

La oss derfor mobbe gruppen skik
kelig, og la de ,få forbud ALLE copy
parties fremover. El lers vil jeg takke for . et kjempefint blad og jeg håper dette 
kommer på trykk. 
Hi lsen 
MCA KID og THE FALCONS 
PS! ! Jeg sender med et reklamebilde 
som jeg har tegnet. Det trengs vel in
gen ord t i l  bildet, det taler for seg selv! 

SVAR: 
Hei. 

TRIAD's oppførsel i Odense i 
sommmer er ikke likt av de jeg har 
snakket med i hvertfall. Hvis du vil 
mobbe dem - lag en "anti-demo". 

Bildet klarte vi ikke .1 trykke fordi det 
var tegnet med blyant. Skal vi trykke 
tegninger s.1 anbefales det .1 tegne 
med sort tusj' eller penn. Pent bilde 
men likevel.. .. .Better Luck Next Time! 
Hilsen Johnny 

SONIX OG 
VIDEO 
Jeg er en ivirig Amiga-fan, men dog in
gen dataspesialist. Jeg har derfor no
en spørsmål s.om jeg håper dere kan 
hjelpe meg med. -*g har et mid ikeyboard (Casio 
CT6000), kan den brukes til Amiga og 
Sonix el ler kreves det spesiallagete 

. programmer for de forskjell ige keybo
ardene? 

Er Sonix så dårlig som en kunne få 
inntrykk av i Beranek's inn legg? I så 
fal l, hvi lket musikkprogram skul le jeg 
ha kjøpt? Hvi lket keyboard anbefaler 
Beranek? 

Trenger man ekstra minne for å bru
ke DIGI-PAINT i høy oppløsning? 

Hvi lket utstyr og programvare tren
ger man for å d ig ital isere bilder? Jeg 
har både et sort/hvit og et farge-kame
ra. På forhånd takk. 
V.Brekke 
VIK 

Hei. 
Jeg handlet spørsm.1lene dine over til 
midiens svar på Lucky Luke, Beranek: 

- Hvis keyboardet ditt følger midi
standarden, kan det ved hjelp av et mi
di-interface brukes på Amiga. 

- Sonix egner seg ikke til profesjo
nell midistyring i og med at program
met mangler viktige funksjoner. Jeg 
personlig bruker Korg og Roland synt
her sammen med Dr. T's Sequenced 
Keyboardcontroller fra Norsk Musikk. 

Du sier ikke noe om hvilken Amiga 
du har, men har du en Amiga 500 m.1 
du anskaffe deg 512 KB ekstra for å ut
nytte DIG/-PAINT fullt ut. 

Digitalisering kan du gjøre med et 
minimum av utstyr, det kommer alt an 
p.1 hvor mye pengepungen din t.1ler av 
inv.esteringer. 1 utgangspunktet kan du 
greie deg med OIG-VIEW 3.0 (digitali
serings program) og et stativ til kame
raet. 

For best resultat anbefales god be
. lysning. Du kan bruke begge typer vi
deokamera til DIG/- vlav, men sjekk 
om de har VIDEO-OUT (er du i tvil, ta 
kontakt med nærmeste forhandler el
ler Commodore Computers Norge). 

Håper dette letter litt på sløret om 
Amiga. 
hilsen Johnny 
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Velkommen til Commodores mystiske verden. I 
og med den store utbredelsen av Commodore
maskiner, er det mye som skjer rundt dato rene.' 
Spalten inneholder en del av tingene som har 
skjedd, kunne ha skjedd, burde ha skjedd, burde 
ikke ha skjedd osv. Felles for det meste er at 
Commodore neppe vil gå god for sannhetshehal
ten ... 

POLITIET SLÅR TIL 

Det er brutt ut vil l  panikk i Bergen 
etter at  ryktene begynnte å 
svirre om at pol itiets spesial

gruppe hadde slått til mot en cracker
gruppe. Ville påstander om beslag a,v 
både datorer og d isketter florerer 
rundt i byen med de syv fjel l .  

Ryktet forteller videre at det er en 
fra de sydligere breddegrader (les: 
Kristiansand) som står som angiver. 
Dette er bekreftet fra upålitel ige kil
der. 

NY CRACKERGRUPPE 
,UNDER OPPSEILING 

Crackerne slår til i gjen. Denne gan
gen med større styrke enn før. Målet 
disse 1 8-20 crackerne har satt seg, er 
å bli en  av de tre største i skandina
via.lnitiativet til opprettelsen av RAW
FORCE kommer fra 1 4-årige LordX. 

Ellers kan vi nevne at gruppen be
står av: Mr.Zero, The Genius, TUW, 
Quez, Hre, Nameless, Hurricane, Can 
Gun, Lax, Kase, Zarcom, Master Of 
Disaster, KIRIGI ,  Ece, SwicthBlade, 
Dr.Awsom. Flere av d isse har en dob
beltmoral, de cracker spill og lager 
spill .... . Hvordan skal dette ende??? 

NA 
Nå leveres (noen av) de nyeste Ami
ga'ene med KICKST ART 1 .3 fra Com
modore. Hvorfor? Jo, muligens er det
te en g lipp, el ler så er det en over
gang til den nye Amiga 500, som er 
på beddingen. Offisielt eksisterer den 
ikke i skrivende stund, men hemme
l igheter er dag l ig kost i Commodore. 

En spennende nyhet er at du slip
per å . kjøpe ekstra kort t i l  RAM-utvi
delse.På hoved kortet sitter nemlig so
kler til ram-brikker. Det eneste du da  
behøver å gjøre er  å kjøpe brikkene, 
og montere de' inn - vips så har du en 
MegAmiga! Dette og mer til kommer 
vi t i lbake til hvis gudene og Commo-
dore v i l... . 

Men altså: Kickstart 1 .3 eksisterer i 
Norge, og det er vel bare et spørsmål 
om tid før "alle" har den ... 

MENS VI SNAKKER OM 
KICKSTART 

KICKST ART 1 .4/WB 1 .4 er ikke så 
langt u nna - informerte kilder skal ha 
det til at en ny oppløsning i nnføres 
som standard. 1 280 x 1 024 punkter er 
siste nytt. I hvor mange farger? 
Sannsynligvis 1 6. 

Det fortelles videre at KICK
START /WORKBENCH 1 .4 i kke har 
de van l ige røde GURU-meldinger 
mere, men KUN grønne RECOVER
ABLE-ERRORS. Det vil si at du aldri 
mer vil få den e l lers velkjente GU
RU'en blinkende opp på skjermen! 
Hvordan skal det da gå - en Amiga 
UTEN GURU'er, da er jo halve moroa 
borte! 

NY SKJERM FRA 
COMMODORE ' 

Commodore p lanlegger en ny VGA 
skjerm for både Amiga og PC'er. Den 
ventes inn til landet med det første -
spennende saker i al le fal l .  

Nå skal Atari ST-eiere også passe 
seg - virus er ute! Moralen er. Bruk 
PO-programmet VKILLER først som 
sist. 

Il 
Dr i ve A 

II �  
Dr ive B 

• O 
Info Re l p  

UKILLER . PR6 

D i sk Character i st i cs : 
Dr ive : A 
S i des on d i sk :  2 
Tracks on d i sk :  88 
Sectors per track : , 
Reserved sectors : 1 
Sectors per FAT : 5 
Cop i es of FAT : 2 
D i rectory sectors : 7 
Se l f  Boot i ng . 
Extra FAT  sectors zero . 
D i sk potent i a l l y  unsafe . 

l 5: 2 il:i O ':Il � 
D i sp l ay Pr i nt To F i l e 
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l, Second ha l f  of sector O :  
100 0 0  06 62 0 0  0 0  SA 34 BC 

I
I 110 25 40 00 02 41 F8 06 00 

120 0 0  Fl 34 08 51  C8 FF FC I 130 2F 3e FF FF Ff FF 2F DB 'I 140 00 OE 3F 3C 00 01  42 A1 
150 42 A7 . 2F DB 3F 3C 00 O� 

i 160 OF 03 08 00 60 00 FF 3A I 170 4E 41 5C 8F 41  F�  00 FF 
, 180 52 50 04 80 00 00 00 01 
'Il 1�0 lB 65 OA OD 20 20 20 20 

lAD 4� 20 47 12 65 65 74 73 

II 180 DA OD 00 2A 2A 20 SA 55 
lCO 3' 38 31 20 2A 2A 00 00 

I 100 00 00 0 0  0 0  0 0  00 00 00 
lED 00 00 00 00 0 0  0 0  00 00 

IJKILLER . PRG 

Boot Sec tor 
60 30 35 7C OG 01 00 06 
D5 FC  0 0  00 00 lE 30 3C 
3F 3C 00 01 3f 3C  FF FF 
3F 3e 0 0  12 4E 4E 4f EF 
3F 3e 0 0  01 3F 38 07 70 
4E 4E 4F EF 00 14 4C F8 
48 1A 00 2 6  3f 3C 00 O� 
82 40 20 3e 00 01  00 00 
66 00 FF F6 4E 15 0 0  00 
20 5A 75 6C 15 20 4� 4� 
20 l' 6F 75 20 61  6C 6C 
4C 55 20 4' 4' J 4� 20 31  
00 OG 00 00 00 0 0  00 0 0  
00 00 00 00 0 0  00 00 0 0  
00 00 0 0  00 00 0 0  00 0 0  
00 00 0 0  00 00 00 ES 2S 
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SUPERBASE 
PERSONAL (AMIGA) 

BLIR PROFFERE 

Avstanden mellom Superbase perso
nal og proffessional blir mindre gjen
nom Superbase personal 2 - en ny og 
forbedret utgave med innebygget 
tekstbehandling. Personal 2 gir også 
tilgang til flettebrev, dvs. at du kan la
ge standardbrev som adresseres og 
påføres ind ividuelle beskjeder, adres
ser osv. Smart. 

Den har også flere tastatur-kom-

mandoer for den erfarne brukeren ... 
Både JAMA-DAT A og BJ-ELECTRO
NICS markedsfører Superbase, bare 
synd at ingen yter oppgraderings-ser
vice overfor gamle Kreativ Teknik
kunder. Har Commodore tenkt å gjøre 
noe med det? 

MEGA-KATALOG OVER 
PROGRAMMER 

En norsk (legg merke til: norsk) kata
log over all tilgjengelig Amiga-pro
gramvare er under veis. Ryktene vet å 
fortelle at det er en utenfor Commo
dore som har dratt dette i gang, siden 

Et egen-produsert cover, med grup
pens navnl God Ide, spør du oss 

gutta på .berget ikke klarte det selv. 
Godt tiltak - Commodore burde 
egentlig ha kommet på ideen selv. 

HACKERNE STAR pA 
Det er utrolig hva man kan finne på 
når det gjelder. å lage reklame for seg 
selv. PR-kåte hackere sender inn alt 
mulig til redaksjonen. Utspekulert 
som få er de bl itt. Dette fikk redaksjo
nen tilsendt her l ike før jul: 

ZULU 3 ' PRODUCTIONS 
PRESENTS: 

THE HAPPY VIRUS 
Vi fikk en telefon til redaksjonen an
gående ennå et datorvirus, denne 
.gangen ikke på noen Commodore, 
men på en Atari. 

Viruset er faktisk 1 1 /2 år gammelt, 
hvordan det har holdt seg i ro så len
ge vites ikke. Det er en norsk cracker 
som har laget dette viruset, og menin
gen var i utgangspunktet at det ikke 
skulle slippes ut (hvorfor lage et virus 
som IKKE skal sprees ut?). 

Virkemåten til viruset er lik de an
dre: det legger seg på boot-blokken ti l  
enhver diskett som stikkes inn i ma
skinen mens viruset er aktivt. Hvis du 
prøver å spare noe på disketten kan 
du oppleve at datoren ikke klarer å 
komme til d isketten i det hele og sto
re. 

I l le, men skadefryden ble stor når vi 
fikk greie på at den første som fikk 
trøbbel med dette var crackeren selv! 
Moralen er lav når det gjelder slike vi
rus, godt tips: bruk VKILLER (PUBLIC 
DOMAIN) til ST! 

VROOMI VROOOOMI 
68020 kort til A2000 finnes nå i Norge 
hos Commodore. Det er bare et spør
smål om tid før de finner ut at de skal 
sl ippe dette kortet ut til forl'landlerne. 
For de som ikke vet hva et slikt kort 
er, kan vi opplyse om at det er et så
kalt "Turbo-kort" vi snakker om. 

Dette kortet gir deg en hurtigere 
Amiga og med spesielle programmer 
slik som SCULPT 3D, ANIMATE 3D, 
INTERCEPTOR osv. går det meget 
raskere. Ellers kan vi nevne at det le
veres med 2 MB 32 bits RAM, 68881 
co-prosessor og egen MMU som er 
beregnet på UNIX. Hastigheten på 
prosessoren er 1 4  Mhz. 

Pris:ca 1 0.000 kroner 

STOOORT COPY
PARTY 

Spiss ører, alle hackers, (crackers), 
grupper og godtfolk: Kjempemessig 
copy-party er på beddingen. Sted: En 
eller annen plass i Østfold. Tid:Slutten 
av februar. 

Det ventes stor-innrykk fra Tys
kland, Danmark og Sverige, og op
plegget blir behagelig, med peisestue, 
stor sovesal, kafe, pub, diskotek, dus
jer, 24-timers video og det ene med 
det andre.Noe for enhver, med mulig
heter for både fest, hacking og hvile. 
Altså ikke noe å gå gl ipp av! 

Mellom 50· og 70 kroner pr. hode 
kommer inngangsbil letten på, inkl. 
gratis klistremerker etc. 

Her må du (bør du) ha invitasjon. 
For nærmere info, kontakt Omega 
Supreme eller Newton. Klarer du ikke 
å få tak i disse, har du neppe noe på 
partyet å gjøre ... 

There is more to come .... 
-roger kursiv 
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Under denne vignetten 
vil Kurt Lekanger og an
dre racere på C64 kom
me med råd og vink om 
MC-kode og annet i nter
essant. Har du spørsmål 
eller kommentarer hø
rer vi gjerne fra deg. 

HVORDAN LOADE I M/C? 
Når du program!TIerer i 65 1 0  maskin
kode vi i  du sikkert før eller siden få 
bruk for å kunne loade et annet pro
gram inn i minnet fra maskinkode. Det-

te kan gjøres forholdsvis enkelt ved å 
benytte de rutinene som allerede fin
nes ferdig i 64-operativsystemet. For å 

' Ioade et program trenger du tre for
skjel l ige rutiner, SETLFS ($FFBA), 
SETNAM ($FFBD) og LOAD ($FFD5). 

Det første vi må gjøre er å velge et 
f i lnummer, nummer på enheten (devi
ce på engelsk) og en "secondary 
adress (se l if'Jje 001 -004). Enhetsnum
meret legges først inn i akkumulatoren. 
Dette nummeret er 8 for disk og 1 for 
kassett. Har du mer enn en diskettstas
jon kan enhetsnummeret variere fra 
B-1 0, alt etter hvi lken stasjon du øn
sker å loade fra.Deretter må du ve lge 
et f i lnummer og legge dette i X-reg is
teret. Så må en såkalt "secondary 
adress" legges inn i · Y-registeret, før 
SETLFS (set up a logical file) kalles 
opp med JSR $FFBA. Øn�ker du å lese 
f i len inn  i minnet til samme sted som 
d usavet den fra må du velge 1 som se
condary adress, el lers 'lelger du O. 

Nå må du velge et navn på filen du 
ønsker å loade. Dette gjøres med ruti
nen SETNAM ( l inje 005-008). Lengden 
på f i lnavnet legges først inn i akkumu
latoren ( l inje 005). Deretter legges 
starten på f i lnavnet inn i X- og Y-regis
teret ( Iowbyte i X og highbyte i Y), før 
SETNAM kalles opp i l i nje OOB. 

I l injene 009-01 2 ligger rutinen som 
loader programmet: Akkumulatoren 
gis verdien O for å vise at vi  ønsker å 
loade (for å verify'e må verdien 1 bru
kes!). S iden vi  ønsker å loade program
met inn t i l  samme adresse som vi savet 
den fra (secondary adress i l inje 
003=1  ... remember?), legger vi $FF i X
og Y -registeret. Hvis vi hadde valgt se
condary adress i l i nje 003 ti l O ,  hadde vi 
måttet legge low- og h igh-byte i X- og 
Y-registeret for å vise hvor vi  ønsket å 
loade fi len ti l .  Så kal ler vi opp lOAD-ru
tinen - og hokus pOkus, F IL-iokus, fi len 
loades! Når f i len er Ibadet v i l  slutta
d ressen l igge i X- og Y-registeret. 
001 Ida #8 ; enhets nummer 
002 Idx #B ; fi l n r  
003 Idy  # 1 ; secondary adress 
004 jsr $ffba ; SETLFS (sett opp en 'f i l) 
005 Ida # navn 1 -navn ; Iengqe på fi l
navn 
006 Idx # <navn ; start av f i l navn - low
byte 
007 Idy It ,navn ; start av f i lnavn -
h ighbyte 

008 jsr $ffbd ; SETNAM (sett opp f i l
navn) 
009 Ida #0  ; f lagg for load (1 =verify) 
01 0 1dx #$ff ; ingen adresse nødven
d ig, 
0 1 1 Idy #$ff ; da secondary adress=1  
012 jsr  $ffd5 ; lOAD 
01 3 rts ; t i lbake ti l hovedprogram (ba
sic?) 

navn .byt "fi l navn" . 
navn1  

. 

SAVE I MIC 
A save i m/c gjøres på nesten samme 
måte. Først kal ler du .opp SETLFS og 
SETNAM på samme måte som du 
gjorde i forrige ekserDpel. Begynnel
sen av saveruti nen skal altså være l ik 
l i nje 001 -008 i eksempelet over. Deret
ter kommer følgende rutine: 
00000000 ptr=$fb 
001 Ida #<start ; lowbyte av prog.start 
002 sta ptr 
003 Ida # ,start ; h ighbyte av prog.start 
004 sta ptr+ 1 
005 Idx # <end ; sett slutt 
006 Idy # ,end .; av program 
007 Ida #ptr ; peker ti l O-page 
008 jsr $ffd8 ; SAVE 
009 rts 
Du må altså først velge to ledige, etterf
olgende zero-page adresser (0-255 e l .  
SOO-$ff). Vi har valgt $FB og $FC, og 
g i r  derfor labelen PTR verdien $FB 
( l i nje 000). Deretter må lowbyte og 
h ighbyte av startadressen· ti l program
met som skal saves legges inn i hen
holdsvis $FB og $FC ( l inje 00 1 -004). 
Low- og h igh-byte av programslutt leg
ges i X- og Y -registeret ( l i nje 005-006), 
og t i lslutt legges en peker t i l  ad ressen 
v i  valgte i l inje 000 inn i akkumulatoren 
( l i nje 007), i dette ti lfe l le $FB. Nå er det 
bare å hoppe til kernal-rutinen SAVE 
på adresse $FFDB.:. Easy 'nuf?? 

TELLERE 
Den vanl igste måten å benytte tellere 
på er å bruke X- og Y -registeret 
(DEX,DEY,INX og INY). Ofte kan det 
være mer hensiktsmessig å gjøre det
te på en annen måte, f.eks som dette: 
. , 1 000 a2 04 1dx # $07 
., 1 002 ad 00 20 Ida $2000 
. , 1 005 8d 00 80 sta $8000 
. , 1 008 ee 03 1 0  inc $ 1 003 
. , 1 00b ee 06 1 0  inc $ 1 006 
.,1 OOe dO f2 bne $ 1 002 
. , 1 0 1 0 ee 04 1 0  inc $ 1 004 
. , 1 0 1 3  ee 07 1 0  inc $ 1 007 
. , 1 0 1 6 ca dex 
. , 1 0 1 7  dO e9 bne $ 1 002 
. ,1 0 1 9 60 rts 

Denne l i l le  rutinen vil flytte området 
$2000-$2700 til $8000-$8700. Som 
du ser bruker jeg ikke X- og Y-registe
ret på vanl ig måte når jeg flytter, det 
eneste jeg bruker X-reg isteret til er for 
å holde rede på hvor mange blokker 
som skal flyttes. Rutinen er sikkert lett 
a forstå for en g l uping som deg, men 
for sikkerhets skyld følger en kort for
klaring. 

I l inje 1 000 velger v i  antal l blokker 
som skal flyttes (7). I l i nje 1 002-1 005 
flytter vi den første by ten. Deretter 
økes adresse $1 003 og $1 006 med 1 ( i  
l inje $ 1 008-$ 1 00b). Som du kanskje 
har oppdaget l igger adresse $1 003 og 
$1 006 midt i programmet - dette er 
nemlig lowbytene av operandene til 
LDA $2000 og STA $8000. INC- in
struksjonene v i l  altså føre ti l at l inje 
1 002 og 1 005 forandres t i l :  LDA $2001 
og STA $8001 . I l i nje 1 00E vi l  rutinen 
hoppe t i lbake og gjenta prosedyren 
innti l 256 bytes er flyttet ( Iowbyte er O 
igjen). Så økes highbyte med 1 ,  X-re
g isteret minskes med 1 ,  hvis X er stor
re enn O hopper vi t i lbake til 1 002 og ' 
flytter 256 bytes til . . . 

Prinsippet som er benyttet i denne 
rutinen med å forandre en byte inni se l
ve programmet kan benyttes i mange 
andre sammenhenger. Hvis d u  f.eks 
trenger to rutiner i et program og den 
eneste forskjel len på disse rutinene er 
en byte el ler to,  kan du bare forandre 
denne (disse) byten(e) etter behov. 
Dette er en smart måte å spare memo
ry på. 

D A T O R B Ø R s E N  
Kjøpe eller selge? Bytte 

. eller låne? Mulighetene 
er mange med en. an
nonse i Norsk Datorma
gazin - størst på Com
modore i Norden ! 

Prisen for annonser 
er 5 kroner pr .l inje, som 
er på 35 tegn inkludert 
mellomrom. Prisen run
des av oppover, det vil si 
at 71 tegn er tre l injer -
OK? 

Send oss en bankl 
postgiro pålydende be
løpet, med teksten skre
vet i beskjed�feltet. Vi 10-

. ver deg plass i første til"; 
gjengelige blekke. 

Husk: "ulovlige" an
nonser, slik som salg av 
piratvare, vil ikke bli  ak
septert. Da gidder vi hel
ler ikke returnere din 
innbetaling - det koster 

mer enn det er verdt. 
Tilbudet gjelder bare 

for privatpersoner. 
Men bortsett fra dette 

er (nesten) alt mulig.· .. 

SELGES 
C64/C1 28/ AMIGA programmer/spi l l .  
Send adresse + porto for l i ste. Eks. 
(DISK) GEOS for C64, kr. 295,- (ny). 
Graphcs Basic kr. 1 50,-. 2 spi l l  på d isk 
kr 50,-. (KASS) Pac-Land 95,-.Trap 
45,-. AMIGA: Winter-World Games 
1 95,-. Demolit ion 90,- + mye mer. NB!  
KUN ORIGINALE SPILL/PROG. 
T.Christiansen, Freieveien 7 1 .6500 
KR.SUND. 

Fontmaster 1 28 (ny), proff tekstbe
handl ing med ø, æ og å selges bi l l ig. 
Telefon:02-745274 - Stig. 

C64-blader & spi l l  (disk & kassett) sel
ges rimelig. Eks.: Seuck kr. 1 00,-, Last 
Ninja kr. 60,-. OBS KUN ORIGINALE 
SPILL. R ing Magne på telefon :  03-
7361 61 . 

Selger pent brukt MPS B03 printer kr. 
1 300,- Jg OKI 20 fargeprinter (AMIGA) 
kr. 250C.-. Begge med papir. Ring etter 
kl. 1 6.00 på telefon:089 731 99 - Jan 
Tore 

Speed opp d iskettbehandl ingen på 
C1 28. WarpSpeed (vi rker i C64 og 
C 1 28 modus) gjør alt 1 0  ganger raske
re. Masse uti l it ies. Ring:  02 745274 -
Stig. 

U ,S E R G RO U P S  
K L U B B E R 

GRATIS ANNONSE! Her kan al le dataklubberluser g roups 
informere om seg selv. Send i nfo ti l :  Norsk 

Datormagazin,  Postboks 9934 - Ila, 01 32 Oslo 1 .  Merk 
konvol utten:  User G roup.Redaksjonen forbeholder 

seg retten ti l  å redigere i n n kom met materiale.  
N B! Forsikre deg at klu bben/userg roupen eksisterer 

FØR du sender penger, d isketter, progra m mer og l ig nende. 
Vi tar i kke ansvar for vi rksomhet/seriøsitet. 

C64/C1 28/ AMIGA 
ALTA 
DATAKLUBBEN NORD er en data
klubb med ca. 65 medlemmer for C64/ 
C 1 28 og Amiga. Vi er stadig på jakt et
ter flere. Vi l du vite mer om oss, skriv t i l :  
DATAKLUBBEN NORD, postboks 
1 1 57, 9501 ALTA 

BERGEN 
FANZIN DEMOKLUBB består av 4 hel
frelste Amiga-freaks som. digger de
moer.Nå søker vi  l ikesinnede, både un
ge og gamle. Skriv t i l :  FANZIN DEMO
KLUBB, c/o Rune Langøen, Rugdeve
ien 40, BERGEN. Telefon:  05-283623. 

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

FONNES 
TEAM'88 ønsker seg mange flere kon
takter. De er ti lsammen 1 0  med lem
mer og driver blandt annet med bytte 
av programmer, demoer og musikk på 
C64/C1 28. Ring:  05 368708 el ler skriv 
ti l : TEAM'B8, postboks 8, 5 1 53 FON
NES 

FREKHAUG 

THE ERRORS - Can You Feel Gufsi 
From Fjel lom! Dataklubb for C64/ 
C1 28/ Amiga som har 9 medlemmer 
og ønsker å b l i  f lere. Vi programmerer 
demoer på C64 og Amiga. Flere med
lemmer på C64 søkes (er det noen 
som lager demoer på C1 2B, ta kon
takt). Programmerere, graph ix, musix 
ta kontakt. OBS ! NO CRACKING! Skriv 
t i l :  THE ERRORS, postboks 60, 5 1 1 0  
FREKHAUG. Telefon 05-3771 93, for 
C64: DIGIBOY, for Amiga: The Sentinel 
(Man-fre: 1 7.00 - 22.00) 

HARSTAD 
NORWEGIAN LIGHT FORCE I NC. sø
ker codere, grafikkere, musikere for 
Amiga. Vi har 7 medlemmer. Skriv t i l :  
Ole Pedersen, Solgryveien 14 B, 9400 
HARSTAD. 

KVISVIK 
GOLDEN FALCON is an international 
computer club for Amiga-owners wan
ting to do more than just playing. We're 

making games and demos. Join us and 
you get others to work with. l f you're go
od at music, graphics, coding and/or 
games design ing, you can't miss this 
opportunity to join us. We're also sei
l ing cheap hardware, software and di
skettes. If you're not good at anyth ing, 
we' l I  teach you and make it easier for 
you to choose the best programs and 
hardware you need . Membership
news 6 times/year. Membership: 80 
NKR/year. For more information: 
GOLDEN FALCON. c/o Øyvind Grim
stad, 6674 KVISVIK. 

LARVIK 
LARVIK GAME SERVICE (LGS) er en 
dataklubb for a l le som har en C64 og 
d iskettstasjon. Vi selger spi l l  og disket
ter til lave priser, bytter demoer + mye 
mer. Klubbavis 4-5 ggr/år. Medlem
savgift kr. 25 pr. år. For mer i nfo, skriv 
t i l :  Fred lomme, Tagtvedveien 37, 
3250 LARVIK. 

LILLESTRØM 
TRAS DATA er en 1 år gammel data
klubb for C64/C1 2B e iere som gjerne 
vi l  utvide sin vitenskap om sin datama
skin. Vi gir ut medlemsblad 6 ggr/år. 
Det inneholder spil ltester, "MC"- og 
BASIC-kurs, tips, brevsider og mye an
net. Medlemskapet koster kr. 75,-. 
Skriv t i l :TRAS DATA, Elvegaten 1 7, 
2000 LILLESTRØM . 

MALVIK 
SUPER-SOFT, dataklubb for C64 og 
Amig·a. Medlemsblad 6 ggr/år. Avgift 
kr. 25 pr. år. Vi driver mest med bytte av 
spi l l  og programmer.Kontakt: SUPE�J 
SOFT. Betan iaveien 1 0, 7563 MALVIK . 

MALØV 
THUNDER BEER ønsker å komme i . 
kontakt med democrews og l ignende. 
Ønsker også å bli medlem i en gruppe. 
Jeg coder ikke, men er heller ikke "la
me" (har under en uke gammelt stoff). 
OBS! I ngen "LAMERSGROUPS". 
Thorbjørn Boge, Holvik, 6700 MALØY. 
Telefon: (057) 50327 

NOTODDEN 
PLATOON, usergroup for Amiga-eiere 
som ikke er "spi l l-freaks". De startet 
opp i 1 988 og har 2 medlemmer. Deres 
spesial itet er programmering, musikk 
og grafikk. " 1 00% Disk, Back Guaran
tee" loves, skriv ti l :  PLATOON, Rute 
20- 1 4, 3670 NOTODDEN elelr ring: 03 
957457 - Morten Amundsen. 

OSLO 
THE FLASH ING THUNDER lager de
moer på C64. Kontakt LASSE el ler 
TOR-ØiVIND på telefon :  02 304B60 el
ler skriv t i l :  LASSE KRISTOFFERSEN, . 
Lindebergveien 53 B, 1 069 OSLO 1 0. 

SKIEN + ATARI 
SNAP ' SHOT, dataklubben for C64/ 
C 1 28 og Atari ST . . Klubblad 6-8 ggr/år. 
Medlemsavgift kr. 60. For mer i nfor
masjon, skriv til: SNAP SHOT c/o Jos
tein B. Kristiansen, Håvundveien 294, 
3700 SKIEN. ' 

SKJETTEN -
ZONE 3, dataklubb for Amiga. Telefon: 
06 .841 609. Skriv til ZONE 3, Postboks 
3, 201 3 SKJETTEN. 

SOLBERGMOEN 
PENTHOUSE, Sandvol len 60, 3058 . 
SOLBERGMOEN be,står i dag' av 3 
medlemmer og driver med utveksling 
av programmer pluss programmering. 
De startet opp i 1 986 med C64, men 
holder nå på med Amiga. Kontakt Sven 
Deutschmann på telefon :  03 87 1 627 
el ler skriv ti l overstående adresse. Alle 
får svar. 

SORTLAND 
. Terje Lehn Karlsen vil swappe Amiga

programmer med hvem om helst.Liker 
svært avanserte programmer. Skriv e l-. 
ler r ing: Terje Lehn Karlsen, Snorre
svei 42, 8400 SORTLAND (088 2 1 809) 

STAVANGER 
COMPUTING SCANDINAVIA er en 
nystartet klubb for C64/C1 28-eiere 
med diskettstasjon. Klubben består i 
dag av 2 medlemmer og har en konti
gent på 25 kr.lår. De driver med pro
grammering i maskin kode og vi l  gjerne 
bytte tips, k lubbavis vi l  komme 6- 1 2  
ggr/år.Klubben kan nåes på te lefon: 
04 531 284, Morten Salthe/Karkan 
Baukop el ler skriv til COMPUTING 
SCANDINAVIA, T--anke Svilandsgate 
1 1 , 4007 STAVANGER. 

STRAUMSGREND + ATARI 
THE FALCONS lager demoer og har 8 
medlemmer (B x C64 + 1 x Atari ST). 
Ønsker kontakt med så mange som 
mul ig med Amiga/C64/ Atari ST. Kon
takt SVENTY på telefon: 05 1 2 1 407 el
ler skriv til: THE FALCONS, Rekdal
svegen 32, 5064 STRAUMSGREND. 

TROMSDALEN 
SILVERFOX er en dataklubb som dri
ver med import av spi l l  t i l  C64/C1 28. 
De er 4 stykker som etter hvert håper 
og komme i gang på Amiga.Skriv t i l :  
S IL VERFOX, Stjerneveien 48, 9020 
TROMSDALEN eller ring :OB3 36299 -
Espen Rikstad. 

ØRSTAD - ATARI 
ST-KLUBBEN, Bjørkeveien 1 9, 6 1 50 
ØRST AD er en landsomfattende data
klubb for Atari ST-eiere. Hovedmålet 
med klubben er å skape entusiasme 
b landt ST-eierne i Norge. Klubben vi l  
ha salg av blandt annet programmer, 
disketter og Publ ic Domain. Send disk 
+ returporto for første nummer av PD 
Disk Magasin. Skriv ti l overstående 
adresse el ler ring til Ronny Hatlemark -
070 66462 for mere informasjon. 

ALESUND 
DISKHUNTERS søker nye medlem
mer t i l  sin C64/C1 28/ Amiga-klubb. 
Har ca. 1 20 medlemmer. Klubbmed
lemskapet koster kr. 1 00,- pr år. Skriv ti l 
oss: DISKHUNTERS, Henning Karl
sen, 6090 FOSNAVAG. 
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:�lik taper du på forhandler-feidene: 
: f:. I KKE 
KON KU RRANSE, 
'M EN KRI ! 
H issige og krigerske 
norske forhandlere kan 
komme til  å ødelegge for 
Commodore-brukerne! 
Dette i nntrykket sitter 
Norsk Datormagazin ig
jen med etter forsøket 
på å kartlegge hvem 
som har hva til Commo
dore i Norge. Hvor vil du 
få kjøpt utstyr ti l din 
Commodore i fremti
den? I njurie-truslene 
haglet over Norsk Dator 
da vi forsøkte å finne 
svaret. .. 

N orsk Datormagazin  har forsøkt å 
lage en oversikt over hvilke va
rer som finnes hvor til Commo

dore i Norge - og til hvi lken pris. Og jo 
mer vi gravde i stoffet, jo mer forvirret 
ble vi .  Den ene importøren etter den 
andre kunne fortel le at det var bare 
han som hadde akkurat· det program
met og den varen, og prisene varierer 
voldsomt. 

Få importører er særlig interessert i 
å fremheve seg selv og sine produkter 
- de er mer opptatt av hva konkurren
ten driver med av stygge saker. Og i 
mel lomtioen koser svenskene seg :de 
selger som aldri før t i l  norske kunder, 
som ikke ser noen annen utvei enn å 
besti l le varene fra nabolandet. 

BOIKOTTER NORSK 
DATOR 

- Nei ,  vi selger ikke Norsk Datormaga
zin her, kan du få høre hos mange 
Commodore-forhandlere. Grunnene 
de oppgir kan være mange, men som 
regel bunner det i at en konkurrent an
nonserer i Norsk Dator.Og man kan da 
ikke selge ei b lekke som har annonser 
for en konkurrent, el ler hva? 

Så opphetet er altså stemningen 
blant norske forhandlere og importø
rer. 

En annen sak som gjør det vanske
lig å skaffe informasjon om t i lbudene, 

er at det er l ite orden i forholdene, og at 
enhver nærmest opererer med egne 
moral-lover, Commodore Norge har 
u l ike priser ti l sine forskjel l ige forhand
lere. Prisene fastsettes ikke bare utfra 
butikkenes omsetning, men også utfra 
mer diffuse faktorer. Blant annet derfor 
kan du oppleve at en butikk selger en 
Amiga t i l  50 prosent lavere pris enn 
konkurrenten !  

PRIS-KAOS pA AMIGA 
En Amiga 500 kan brukes som måles
tokk, siden dette er den mest aktuel le 
maskinen for de fleste for tiden. Prise
ne på denne varierer fra under 4.000 til 
7.000 kroner (vei l .  6.960,�) !  

En del av pris-forskjel lene kan for
klares med at noen selger maskinen 
som "cash & carry" uten sUpport over
hodet. Dermed får dU'en bi l l ig maskin,  
men kan g lemme al l  hjelp og støtte fra 
forhandleren i fremtiden; 

. 

Andre igjen lokker med en halv ei ler 
hel bøtte med programmer ti l maski
nen, og dermed bl ir'total-pakken rela
tivt r imelig. 

Men utstyrs-pakkene er mer forvir
rende enn som så. Du kan få Amigaen 

med og uten monitor av forskje l l ig ty
pe, med og uten TV-modu lator, joys
ticks og ekstern-drive, og så videre i 
det uandelige. Noen har t i l  og med 
vært så frekke at de har solgt A500 så 
strippet at ti l og med musa og work
bench-disketten har vært "ekstra
utstyr"! 
, For å gjøre forvirri ngen komplett, 

kan vi  nevne at noen også har impor
tert Commodore-maskiner fra blant 
annet Danmark og Tyskland, med 
dansk manual og tegnsett... 

Dermed er det ikke rart at man blir ør 
i hodet. Ti l og med Commodore Norge 
har etterhvert sett det uholdbare i situ
asjonen, og balanserer nå på stram li
ne mellom de forskjel l ige kundene si
ne . . . 

INTRIGER I KØ 
Den eneste trøsten vi har, er at det f in
nes folk som er enda mer forvirret enn 
kjøperne. Det er program-varehusene 
i utlandet, som stadig lurer på hva pok
ker som skjer i Norge. Norsk Datorma
gazin får ukentl ig forespørsler fra dem: 
Hvem selger hva, t i l  hvi lken pris, og 
hvor får de varene fra? 

Vi kan som regel i kke svare. 
Det vi vet sikkert, er at importørene 

kn iver om å få "ene-retten" t i l  de mest 
populære spi l l- og nytte-programme
ne, og at paral le l l- import foregår i stør-

re og mindre sti l .  Forhandlere påstår 
også at importører selger programmer 
t i l  lokale butikker, for deretter å konkur
rere med eget salg - t i l  lavere priser 
enn butikkene kan selge for. Det er 
mi ldt sagt kaos i bransjen. 

Og i dette opprørte farvannet blom
strer krigen og knepene. Hadde vi tryk
ket alt vi har hørt, vi l le vi fått injurie-søk
smål i mi l l ion-klassen å kjempe mot, og 
du hadde lest d itt siste Norsk Datorma
gazin .  Blant annet derfor er det ikke 
nevnt navn i denne artikke len. Vepse
bolet er h issig nok om ikke vi skal be
gynne å mobbe hver enkelt veps ... 

VINNERE OG TAPERE 
Hvem som vinner og  taper denne åpne 
krigen er ikke godt å si .  På kort si�t vi l 
du kunne skaffe deg bi l l ige original-va
rer, hvis du klarer å sno deg gjennom 
labyrinten. Det f innes mye å hente på 
at mange nå presser prisene t i l  et min i
mum. 

Men i lengden er situasjonen uhold
bar, Hvis Commodore ikke klarer å hol
de tøylene stramme nok, l urer en an
nen i bakgrunnen s0r11 er klar t i l  å over
ta tvi lende forhandlere:Atari Norge. 

S l ik  som det er i dag, trenger de bare 
å vente, for deretter å skuffe Commo-

dore ut av hyllene. Og dermed blir den 
egentl ige taperen al le oss med Com
modore-maskiner. Vi får ganske en
kelt ikke det vare-utvalget og den ser
vicen som vi ønsker. 

Vi pratet med noen større forhand
lere på Østlandet og spurte etter pro
gramvare - anonymt. Og selv her var 
utvalget labert: 

- Nei, det spil let har vi ikke, svarte en 
butikksjef. 

Da vi spurte hvorfor, sa han at det ik
ke g ikk. Da vi sa at spil let går som bare 
det hos konkurrenten, vred han seg. 
Omsider måtte han innrømme at im
portøren for dette spi l let ikke var 
"hans", og dermed tok han det ikke inn. 
For det er nemlig s l ik  at mange for
handlere har "giftet seg" med sin im
portør, og dermed hengt seg på den 
store krigen. Vi l  man overleve, må man 
velge side. 

Dermed blir det ikke lettere å være 
Commodore-kunde i Norge: Først skal 
man lete fram noen som har produkte
ne, og deretter skal man se på de for
skjel l ige prisene - om man orker. 

Norsk Datormagazin måtte i denne 
omgang g i  opp å f inne oversikten i 
Commodore-jungelen - tåken henger 
tett over skyttergravene, og mel lom 
sti l l ingene er det utrygt å bevege seg. 
Men vi har partene under oppsikt, og 
kommer ti lbake med nye rapporter fra 
slag-markedet. 

Norsk Dator: Terje Øygard/Johnny 
Niska 

. . ol I� U li ,Il 1 

DATAMARKEDET 
PC (eks. moms) . 
Commodore PC 1 . . . . . . .  2999,00 

(mårk�ts biHigste?) 
CommOdore PC 20 I I . . . . 8750,00 ' 
Grønn monitor . . . .  ti • • • • •  999,00 
1404 mon . . . ' . . .  ' . . . . . . . . .  1 199,00 ' 
Ny· farvemonitor . . . . . . .  '. 2699,00 
Brother 2024 print . .. . . . .  6999,00 
Brother M- 1709 print . . be om pris 
Brother M- 1 509 . . . . . . . . •  3999,00 
Brother M· l409 . . . . . . .  ' . .  3499,00 
Brother M- 1 1  09 print . . . .  2399,00 
MPS .2000 farveprinter . . 5999�OO 
T ekstbØhøndling-/ database-/ 

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

< .HC (inkl. moms} 
Commodore 64 . . . . . ... . . . .  1475,00 
Monitor 1 084 . . . . . . . . . . .  2745,00 
1 541 -1 1  disk.st. . . . . . .. . . . .  1885,00 
1 58 1  disk.st. (3,5�') . . . . . .  1 195,00 
MPS 1 20 printer . . . . . . . . 2399,00 
Music Maker 1 28 . . . . . . .  199,00 
1 O 1 O disk . . . . . . . . . . . . . . .  1 849,00 
MPS 1 500 farveprint . . . .  2999,00 
Amiga SOO . . . . . . . . .. . . . . . 4499,00 
5 1 2  K RAM/EXP . . . . . . . .  1 390,00 

REKVISITA (inkl. moms) 
10 stk. S�" DS/DO FlØY · 

1 0  stk. 5%" DS/DO 3M . 

1 0  stk. 3�" DS/DO nøy . 

1 0  stk. 5%" H igh Density 

49,50 
69,50 

1 29,50 
1 20,00 

3M/3T /VHS tape . . . . . . . 69,50 
Joystick com� pro. 500 . .  � .  149,50 
Disk. box 3�" millIs . . . . . . .  79;00 
Disk. box 5%" millIs . . . . . . . . 79,00 
Kincf Worlds tekstbeh. 

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

Kiøpekort I avbel. 
10.00-18.00 ( 14.00) 

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

Tlf. 69 48 23 

Postordre: 
TESSA ELECTRONICS AlS 

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

17-2 1 hverdager 
1 0-14 �� 
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NORSK LOGO 
MC-fantomet Kurt Le
kanger ristet nedlaten
de på hodet da vi kom
manderte ham ti l å se på 
boken om norsk logo. 
Men etter hvert måtte 
han innrømme: jo, ja ... 
dette var slett ikke verst. 
Anbefales! 

Logo er et enkelt ,  men l ikevel kraf
tig programmeringsspråk som 
brukes i skoler verden over. Logo 

er som mange sikkert er klar over spe
sielt godt egnet til å lære opp barn i 
programmering. Dette er kanskje 
grunnen til at mange ser ned på logo 
og tror at språket ikke kan brukes t i l  an
net enn å lage strektegninger av hus 
o. l .  Jeg må innrømme at jeg var av 
samme oppfatning før jeg leste denne 
boka. 

Faktum er at logo er et kraftig pro
grammeringsspråk som har mul ighe
ter som d u  f inner igjen i f.eks Cobol og 
Pascal, b lant annet mul igheten for å 
def inere nye kommandoer etter øn
ske, og kraftige kommandoer for l iste
behandl ing. 

Boken er delt inn i to deler, den ene 
delen er en innføring i Logo, mens den 
andre tar for seg spesie l le anvendel-

MASKI KODE F 

ser i Logo. Første kapittel forklarer kort 
hvordan man leser inn  Logo fra d isket
ten og starter opp. Deretter forklarer 
man noen av de viktigste g rafikk-kom
mandoene for å styre "Logalf" (den l i l le 
trekanten man tegner med, også kalt 
"the turtle" e l ler "skilpadda"!) rundt på 
skjermen. 

I kapittel 2 begynner man med mer 
avanserte rutiner, blant annet hvordan 
man lager sine egne kommandoer, 
f.eks. for å tegne en stjerne i en be
stemt størrelse og med en bestemt 
form på skjermen. Videre i boken tar 
man for seg bruk av variabler, prose
dyrer, betingelser (test...omsant... osv.). 
Kapittel 5 beskriver hvordan man kan 
lese av en joystick fra logo, hvordan 
man kan skrive ut tekst el ler verd ier på 
skjermen, samt l itt om d isketter og la-' 
gr ingo I kapittel 6 begynner man å b l i  
enda l i tt mer avansert og forklarer 
blant annet l i tt om utføring av l ister av 
instruksjoner, kontrol l  av 64's minne og 
flytting av mange f igurer (sprites) sam
tidig . .  

Del 2 av. boken tar for seg bl.a. tasta
turkontrol l ,  variabelnavn og verd i , gra
fisk design, små prosedyrer, ikoner, 
pluss to meget vanskel ige kapitler for 
de matematikkinteresserte, nemlig "et 
statistikkprogram" og "tegning av gra
fen til d ifferensial l ign ingen". 

Kapitlet om statistikkprogrammet 
viser hvordan du kan lage prosedyrer 
som kan beregne middelverdien, stan
dardavviket, Pearson-korrelasjonen 
og regresjons-funksjonen for t6 stat is-

R 
BEGYNNERE - DEL 1 

Endelig, ENDELIG! På 
utal l ige oppfordringer 
kjører vi et l ite MC-kurs 
for begynnere! Vi tar det 
pent i begynnelsen;  no
en små arm hevni nger 
og lett jogging. Er du l i
kevel i tvi l om noe, så i k
ke nøl med å skrive noen 
ord. Vårt MC-orakel Kurt 
Lekanger, som er skyld i 
kurset, skal svare etter 
beste evne! 

For å få  maksimalt utbytte av  kur
set bør du kjøpe en assembler 
s l ik at du får prøvd det du lærer i 

praksis. Det f innes mange assemblere 

på markedet, men de jeg synes er best 
er Edna, Turbo-Assembler, M ikro-as
sembler e l ler Laser Genious. Edna er 
den klart beste og kommer på cartrid
ge (bruker ikke minne), men prisen er 
dessverre noe høy (nærmere 1 000-
lappen). Men den er verdt pengene! De 
fleste har så vidt jeg vet kun engelsk 
bruksanvisning, dessverre. 

HVA ER MASKIN KODE? 
I datoren sitter en mikroprosessor. 
Dette er "hjernen". Mikroprosessoren 
forstår et visst antall instruksjoner, så
kalte maskin kode-instruksjoner. Fak
tisk så er maskinkode det eneste språ
ket en datamaskin forstår. Grunnen til 
at maskinen også forstår andre språk 
som Basic e l ler Pascal er at d isse språ
kene oversetter programmene t i l  ma
skinkode. 

. M innet i en 64 kan som du sikkert vet 
lagre 64K eller ca. 64.000 tegn .  En K er 
egentl ig 1 024 tegn,  så det korrekte tal
let er 65536 tegn (64 x 1  024). Hver pos; 
isjon i minnet har et nummer, en såkalt 
adresse. En adresse kan lagre et tegn, 
el ler en "byte". Hvert tegn  i en 64 har et 
nummer fra 0-255.0 er det laveste tal
let en adresse kan inneholde, mens 
255 er  det høyeste. Datamaskinen kan 
egentl ig bare regne med to tal l ,  O og 1 .  
Et s l ikt tall kalles e n  BIT. Så hvordan 
kan en adresse i nneholde tal l opp til 
255? Løsningen er: DET BINÆRE 
TALLSYSTEM. Her er noen binære 
tal l :  
00000001 = 1 
0000001 0 = 2 
0000001 1 = 3 
000001 00 = 4 
000001 01  = 5 
00000 1 1 0  = 6 

Som d u  ser er det b inære systemet ak
kurat som det desimale, bare at det is
tedet for 1 0  mul ige sifre (0-9) er bare 2, 

nemlig O og 1 (T otal l-systemet). Al le 
adresser i en 64 består av grupper på 8 
bits. En sl ik gruppe på 8 bits kal les en 
byte, og kan inneholde tal l fra 0-255 
( 1 1 1 1 1 1 1 1  = 255). 

Fortvi l  ikke om du ikke forsto alt det
te, det kommer av seg selv etterhvert 
som du begynner å programmere for 
alvor.Hver maskinkodeinstruksjon tar 
opp fra 1 til 3 adresser i minnet. In
struksjonen LDA -$1 0  tar opp to by
tes, en for selve instruksjonen og en for 
tallet som kommer etterpå (kal les for 
"operanden"). Egentl ig så er en ma
skinkodeinstruksjon bare et tall som 
l igger i minnet ( instruksjonen i forrige 
eksempel l igger f.eks i minnet som tal
let 1 69). Derfor er det enklere å bruke 
en assembler når du programmerer. 
En assembler lar oss skrive inn ma
skinkodeinstruksjonene på en lettfor
ståelig måte, og oversetter etterpå d is
se til de tal lene som maskinen forstår. 

Maskinkodeinstruksjoner er veldig 
enkle, og hver instruksjon kan derfor 
ikke gjøre så veldig mye. En instruks
jon kan enten forandre innholdet i en 
adresse el ler innholdet i en av de inter
ne reg istre i mikroprosessoren. 

INTERNE 
REGISTRE 

AKKUMULATOREN 
Dette er det  viktigste reg isteret i mikro
prosessoren. Forskjel l ige maskinko
deinstruksjoner brukes ti l å kopiere 
innholdet av akkumulatoren t i l  minnet 
og omvendt, el ler forandre innholdet 
av akkumulatoren ved f.eks.add isjon. 
Akkumulatoren er det eneste reg istret 
som har instruksjoner for matematikk. 

x- OG V-REGISTERENE 
Disse to  reg istrene brukes blant annet 
som "tel lere". Registrene har også in
struksjoner for mye av det samme som 
akkumulatoren, f.eks kopiering av et 
reg ister ti l minnet el ler omvendt. 

STATUS-REGISTERET 
Dette registeret består av åtte såkalte 
"f lagg". Et flagg er noe som ind ikerer at 
noe har, el ler i kke har hendt, f.eks at re
su ltatet av en subtraksjon er negativt. 

PROGRAM-TELLEREN 
Dette reg isteret inneholder adressen 
til den maskinkodeinstruksjonen som 
utføres for øyebl ikket. Eks: basic-kom
mandoen SYS64738 vil forandre pro
gramtel leren t i l  64738 og starte det 
maskinkodeprogrammet som l igger 
her. Etter at prosessoren har utført en 
i nstruksjon økes programtel leren t i l  
adressen for neste instruksjon og pro
grammet fortsetter. 

STACK-PEKEREN 
Dette reg isteret viser hvor neste ledige 
posisjon på stacken er. Stacken består 
av 256 adresser ($01 00-$01 FF el ler 
256-5 1 1 )  som brukes som mid lertidig 
lagringsplass for maskinkodepro
grammer. 

HVORDAN BRUKES EN 
ASSEMBLER? 

La oss ta et eksempel på et maskinko
deprogram: 

tiske variabler.Prosedyrene som pre
senteres her utnytter Logo's tu rtle
grafikk ved blant annet å tegne opp re
gresjonsl inja på skjermen. De som har 
mer enn 9-årig grunnskole husker sik
kert noe av dette ( ikke det?). 

Kapitlet som omhandler "tegn ing av 
grafen t i l  d ifferensial l ign inger" er enda 
vanskel igere enn det foregående - her 
må man virkel ig konsentrere seg for å 
få med innholdet. Ti l  tross for dette be
står kapitlet av ikke mer enn 4 1 /2 �i
der! Dette er fordi at denne typen pro
blemer er meget enkle å programmere 
når en benytter seg av Logo's turtle
grafikk. Hvis du f.eks har en differensi
al l ign ing som ser sl ik ut dy/dx=x2/4 -
4x -5, kan du få tegnet opp grafen t i l  
denne l ign ingen ved hjelp av den korte 
rutinen som presenteres på d isse si
dene. Med andre ord, til stor hje lp når 
du skal gjøre hjemmeleksene! 

Helt  t i l  slutt i boka er det et t i l legg for 
alle lykkel ige (?) e iere av en Tiki 1 00 
(finnes de?). Her b l i r  de viktigste for
skjel lene på Dr.Logo for Tiki og logo for 
64 beskrevet i korte trekk. 

Etter å ha lest igjennom denne boka 
sitter jeg igjen med et meget positivt 
inntrykk. Deler av boka kan riktignok 
være svært vanskel ige å forstå for en
kelte, men d isse kapitlene kan man jo 
hoppe over ... Boka er IKKE skrevet for 
små barn, de vi l le i kke forstå en damn 
sh it... 

Etter min mening er Logo et mye 
mer egnet språk enn basic for folk som 
ønsker å lære seg å programmere en 
datamaskin for første gang. Logo har 
mange flere l ikheter med mer profes
jonelle språk som Cobol og Pascal enn 
det Basic har, programmene b l i r  mye 
enklere å forstå og man lærer seg go
de programmering svaner, noe man il<.
ke gjør med Basic ( l injenummer: fy!). 
Så derfor, kjøp Norsk Logo + denne bo
ken og sett igang å lære!Selv om bo
ken koster kr. 1 95,- får du mye for pen
gene! ' 

TITTEL: Commodore 64 - Norsk Logo 
FORLAG: Origo Forlag (fås kjøpt i bok
handelen) 
SIDER : 1 94 
PRIS : 1 95,-

" =49 1 52 
LOA #$01 
STA $D020 
RTS 
Jeg skal ikke gå inn på hva dette pro
grammet gjør, bare forklare l i tt om den 
første instruksjonen (*=491 52). *-teg
net er en beskjed til assembleren om at 
den skal legge det ferd ige programmet 
fra den etterfølgende adressen som er 
491 52. 491 52 er en passende adresse 
å legge de første maskinkodepro
grammer fra mens du driver å prøver 
deg fram. Etter at du har skrevet inn he
Ie programmet, må det kompi leres. 
Dette gjøres på forskjel l ige måter på 
forskjel l ige assemblere - derfor må du 
se i bruksanvisningen for å f inne den 
framgangsmåten som gjelder for ak
kurat din assembler.Og mens du alle
rede er igang med å lese bruksanvis
n ingen kan du jo l ikså godt lese HELE! 
Dette gjør det mye enklere for deg å 
følge med på dette kurset. (HAR du in
gen bruksanvisning? Jasså, har du en 
piratkopi? !  Ja, ja, det er ditt problem ... ) 

Det var det vi hadde for denne gang, 
neste gang vi l  vi blant annet gå igjen
nom det hexadesimale tallsystemet, 
og vi vil også så smått begynne med 
noen enkle maskinkodeinstruksjoner. 
Så mens du venter på neste nummer 
av Norsk Datormagazin  kan du jo lese 
igjennom alt en gang ti l ! Da v i l  alt sitte 
bedre .. 
Norsk Dator: Kurt Lekanger j, l 
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ommodore 64: 

SPI LL, SPI LL, SPI LL 
men i kke bare!�AA�(KJ< 

M(/�(t<J,< 
-
e 
e 

Gamle, gode C64 selger 
som aldri før. "Hol lywo
od-pack" kal les det siste 
framstøtet, med spi l l  og 
joysticks på kjøpet. Og 
god etter-ju l  ti l  alle nye 
brukere som fikk den 
linder treet. 

Men du skal ikke kim
se av C64! Dette er også 
en nytteboks. Så når du 
nå har spilt  fra deg i rom
julen: Her er en kort pre
sentasjon av mul ighete
ne for mul ighetenes ma
skin.  
Selv om gode,  gamle C 6 4  brukes mest 
til spi l l ,  er det i virke l igheten en ganske 
så avansert dator. Den har t i l  og med 
vært i bruk, og er  noen steder fortsatt i 
bruk,  i forretningsl ivet. Hos Gerh.  Lud
vigsen i Oslo bruker man en C64 t i l  
prosesskontro l l  av kjemien (fremkal
l i ngsvæskene) i " M i n i lab" .  

Reg nskapspakkene med fakture
ringsprogram er  fortsatt i bruk i f lere 
små bedrifter, og jeg vet o m  en selger 
sbm har med seg en C64 med d iskett
stasjon og skjerm i b i l e n  når han reiser 
land og strand rundt.En keramiker
venn har i mange år brukt C64 til å reg
ne ut sammensetn ingen av g lasurer 
og t i l  å skrive ut fakturaer på. Så fnys ik
ke av "gammern"!  

S iden C64 er  verdens mest utbredte 
'd ator, f innes det også en stor mengde 
med program og t i l leggsutstyr. C64 
kan faktisk løse de f leste oppgaver om 
e n n  ikke l ike elegant, l i ke raskt og med 
l ike stor oppløsning som de l i tt nyere 

askinene, men prisen - i nngangsbi l
letten er som regel  lavere både for da
tor og prog ramvare.  

G EOS 
C64 har et gammelt  operativsystem. 
CBM DOS (Disk Operati ng System) 
var egentl ig ikke e n  DOS, for det var 
utv iklet t i l  et annet lagringsmed ium 
kassettsp i l l e ren .  Etterhvert som te
knikken har gått f remover har k loke 

·mennesker utviklet nye systemer som 
tan legges utenpå den vanl ige DO
Sen. GEOS er et eksempel  på et s l ikt 
nytt system. 

G EOS l igger på d iskett og gjør det 
m u l ig for deg å betjene datoren ved 
hje l p  av ru l legard i n smenyer, mus og 
pekereDu trekker ned en meny og 
k l i kker når du skal k ikke på disket
æin nho ldet istedet for å skrive en kryp
'fisk kommando.GEOS gir deg også 
tekstbehand l i n g ,  teg nepro g ram,  no
tatblokk, kalku lator m m .  

G E O S  h a r  v isse begrensninger:  d u  
må al lt id lese inn  d isketten og GEOS 
fungerer best med egne program - dvs. 
prog ram som passer inn i syste met. 
Selv om G EOS har en turboloader løn
liler det seg ikke å lese inn et spi l l  ved 
hie l p  av GEOS. 

'l� 1 

THE FINAL 
CARTRIDG E  I I I  

Dette e r  en fryseboks, dvs. ,  e t  modul  
som d u  kan "fryse fast"  et prog ram 
med,  for så å kopiere det over på en an
nen diskett el ler kassett. 

I 
t i l legg gir 

The Final  Cartr idge deg ful l  menysty
r ing av d i n  64er i samt fastloader. 

V l rl d ushancJter ing  og mus gJor det  
mye lettere å bruke datoren.  Du s l ipper 
El skrive d i r , load , run osv. I t i l legg får du 
en egen notatb lokk hvor d u  kan skrive 
ned beskjeder som du skal huske, 
egen ka lku lator,  prog rammerbare 
funksjonstaster som g i r  deg t i lgang t i l  
kommandoer med ett  tastetrykk. En 

MtO '- fN!frzfÆE 
SAMP L.ER 

nyttig i n vester ing .  DataTronie har solgt 
over 1000 stk. av modulen I Norge og 
det sier vel noe om hvor brukbar den 
er l  

ANDRE FRYSEBOKSER 
Action Replay heter en annen f ryse
boks som egent l ig  ikke er l i ke avan
se rt. Den har  også tu rbo-saver/loader,  
formaterer d isketter raskt, men man
gler v ind uene og menyene. I stedet 
kan Action Replay ta et skjermbi lde og 
lag re det som en egen fil. Det betyr at 
du kan ta et b i ld e  fra et sp i l l ,  et tegne
program el ler et d ig i ta l isert bi lde og la
g re det sl i k at du siden kan putte det inn  
i et teg nepro g ram.  Det  er v isse be
g re nsn inger  her,  ikke alle sp i l l -skjerm
bi lder  lar  seg d u m pe på denne måten .  

Dette g i r  deg også mu l ighet t i l  å lage 
egne oppstart-b i lder  t i l  spi l l  og andre 
program. Action Rep lay kan også lage 
s l ide-show ved hje lp av et t i l leggsp ro
g ram.  

Geos e l ler  en f ryser-modul  er etter 
min mening "et m ust" for C64-bruke
ren.  

G RAFIKK 
D e t  f i n nes f lere g o d e  teg neprogram. 
Blazing Paddles heter et som jeg hol
der  en knapp på. Det er menystyrt, d u  
kan bol tre d e g  m e d  1 6  farger s o m  d u  
kan blande.  Du h a r  standard tegner
edskaper med sirkel ,  f i rkant, l injer og 
d u  kan skrive tekst med u l i ke fonter 
(bokstavtyper)Du har også en avan
sert f u n kSjon hvor d u  kan kopiere en 
del  av skjermen og plassere en kopi 
hvor du vil på skjermen,  lagre som en 
egen fi l  og bruke i en annen teg ning 
osv . .  

B lazing Paddles kan brukes t i l  å teg
ne videre på d i g ital iserte b i lder, og pro
g rammet egner seg utmerket t i l  å leg
ge tekst og g rafikk på video-f i l m .  

GeoPaint er  tegneprogrammet in
nenfor GEOS. Det har en meget suve
ren oppløsning ( 640x720) p u n kter. Det 
er menystyrt a la  Amiga. Du kan lage 
meget detaljerte b i lder ,  d u  har t i l  og 
med en zoom-funksjon som gjor det 
mul ig å teg ne p u n kt for pu nkt. GeoPa
int  gir deg mange f lotte fonter som du 
t i l  og med kan fylle med alt  fra murste
insmønster til ku ler .  GeoPai nt  egner 
seg best for utskrift på en skr iver og 
fungerer veldig bra sammen med 
tekstbehandl ingsprog rammene t i l  Ge
os. 

Det f in nes også eg ne program, s l ik  
som Chart-Pack, t i l  å lage g rafiske d ia
g ram og kurver. 

DIGI-DIGI  

Det er  også m u l ig heter f o r  C64-bruke
ren med d ig itale d rom mer, selv om de 
ikke er helt  b i l l ige.  A d ig ital isere et b i lde 
v i l  si å gjøre det om t i l  datakode. Når du 
vel har gjort  det. kan d u  bruke et teg ne
program t i l  å forand re bi ldet, du kan 
legge det inn i et sl ide-show osv. En d i
g i tizer t i l  C64 koster ca.  2000 kroner. 
Denne mod u len plugger d u  inn bak på 
C64, så forbinder du det med eri kame
ra-recorder  (e l ler  en videospi l ler  + et 
kamera) v ia en led n i ng fra videoutgan
gen ( ikke antenneutgangen - det går 
ikke) .  

Nå kan d u  d ig ital isere deg selv og 
and re og etterbehandle b i ldene, legge 
på farger,  te kst, f igurer - kort sagt :  s l ip
pe d i ne kreative evner løs. Det er mor
somt! DataTronic har hatt en d ig i t izer 
og kan m u l igens fortsatt skaffe - e l lers 
må man best i l le  i ut landet. 

TEKST 
Ja, som sagt: man kan også bruke C64 
i forretn i ngsl ivet. Beg rensningene l ig
ger  bla.  i "skjermstørre lsen",  antal l  teg n  
p å  skjermen. N å r  man bruker e n  dator 
profesjonelt  er  det vanl ig  med 80 teg n  i 
bredden. C64 og en van l i g  TV / m onitor 
klarer bare 40. Skal d u  ha f lere tegn så 
må skjermen "skro l le" fram og t i lbake 
mens du skriver. Det f innes mange bra 
tekstbehan d l i ngsprogram: 

Vizawrite 64 med egen norsk og e n
gelsk ord l iste, er e n kel t å bruke og et av 
d e  mest utbredte. JAMA-DAT A har 
overtatt V iza-agenturet og kan tilby Vi
zawrite 64 t i l  ca. 600 kroner for d i skett 
og ca. 800 for cartr idge. Easy Script 
fungerer  også bra. 

Storebror C 1 28 med en mon itor kla
rer 80 tegn,og bestykket med V izawri
te CIassic er  den en av de beste tekst
behand l i ngs-maskinene på markedet 
(+  mye mer da . . .  ! ) .  Prisen for  prog ram
met er  ca. 960 kroner. 

DATABASE 
Alle må jo  ha en database, e l ler  . . . .  ? Nå 
vel det kan j o  være g reit  å ha en d ata
base til å holde styr på navn, ad resser, 
bøker osv. Det er ikke få kundereg istre 
som h ar l igger lag ret i e n  C64. 

S u perbase 64 er berømt, mens 128-
versjonen ikke har så mye mer å by på 
(annet enn 80 teg n på skjermen da).  Vi
zastar 64 på cartr idge og d iskett er  og
så et meget brukbart a lternat iv - e n  hø
f l ig  e ngelskmann som gjør det meste 
du ber om. Det f innes store m u l ig h eter 
t i l  en  forholdsvis  r imel ig  penge, og sys
temene fungerer, det er  ikke snakk om 
krasj og G U R U  (det er  v isst noen Ami
ga-eiere som ser GURU MEDITATION 
ved høylys dag . . .  ! )  

Geos-systemet har også en databa-
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se som er veld ig morsom å arbeide 
med. Her kan d u  lage d i ne egne 
skjermbi lder  med stre kteg n i nger og 
fast tekst. 

DESKTOP 
Vi l  d u  være på høyden,  så må d u  dr ive 
l i tt DeskTop-publ ish ing ,  dvs. l age 
trykksaker, t rykkferd ige o rig i naler rett 
på skjermen. Men,  det kan du vel i kke 
med en C64? Se lvsagtlGeos g i r  deg 
faktisk et meget avansert DTP-pro
g ram.  Det er  fu l l t  på høyden med DTP
program til andre maskiner t i l  en  brøk
del  av prisen. Du blander tekst og g ra
f ikk,  merker av hvor d u  vil ha spalter, lar 
teksten f lyte fra spalte t i l  spalte. Du tar 
g rafikk fra andre program og brøyter 
plass midt i n ne i teksten for så å få den 
t i l  å f lyte rundt b i ldet. 

Vil  d u  lære DTP uten å vrenge pun
gen,  da bør d u  satse på GeoPubl ish .  
(Det sto mer o m  Geos i Norsk Dator 
n r.3/ 1 6-88). Begre nsningen l igger i 
kval iteten på den skriveren du bru
ker. E n  9 nåls matriseskriver gir  ikke 
verdens beste resu l tat. Kopierer du og 
formi nsker i kopimaskinen b l i r  i kke re
sultatet så verst l i keve.l 

DESKEN 
Newsroom er  kanskje det mest be
rømte DTP-prog rammet. Det er spesi
a l-sydd t i l  å lage avissider med.1  t i l legg 
er det et meget morsomt program. Du 
går i n n  i u l ike avdel i nger: foto-lab, re
daksjonen,  trykkeriet osv. for å få utført 
u l i ke oppdrag. T i l  sl utt syr du det he le 
sammen på paste-up-bordet gjennom 
å bestemme rekkefølgen av " modu le
ne". 

Du kan også lage d itt eget avishode 
"NyNytt" med tekst og teg n i n g .  Du har 
f lere teksttyper å velge mel lom og f lere 
t i l leggsd isketter med art ige strekteg 
n i n g e r  t i l  "ethvert behov". 

Print Shop, som også f i n nes t i l  PC, 
har sitt hovedområde l itt på siden av 
det v i  egent l ig kal ler  DTP. Plakater, i n 
vitasjonskort, oppslag osv. e r  hoved
områdene.Og så her har d u  e n  mengde 
i l lustrasjoner i t i l legg t i l  faste border 
som d u  kan smykke trykksakene med. 
Pr int  Shop bruker standard-oppset 
dvs. d u  har ikke så store f riheter som 
med feks. Newsroom. 

E n  f in  funksjo n  er at d u  kan lage et  
skjermbi lde f ritt for menyer. Det  betyr 
at du kan lage e n  skjerm med Pr int  
Shop og bruke den i et sl ide-show, e l ler  
i en videofi lm .  R i kt ignok bare i svart! 
hvit, men det f i n nes råde bot mot farge
løyse: konverter b i ldet med en modu l  
(Action replay feks.) o g  l e s  d e t  i n n  i et 
teg neprogram. 

REGNEARK 
Regneark e r  i kke verdens mest spen
nende prog·ram. Det tar ofte lang tid å 
sette opp et stort ark og det tar t id å tas
te inn tal lene.  Jeg har aldr i  vært spe
sielt g lad i s l ike program - jeg synes det 
er  lettere med ruteark og kalku lator for 
å lage b udsjett og bereg n i nger. Det 
kommer vel av at jeg ikke bru ker det så 
mye.Har du sansen, så f innes det f lere 
typer t i l  C64: Cal-K it, Hjemmebokfø
r ing,  Budsjett, Cale Resu l t, VizaStar 
mfl. Et av de som er  lettest å bruke er 
GeoCalc. Her kan d u  bruke mus og pe
ker, og på den måten hoppe fra celle t i l  
cel le og taste i n n  nye tal l ,  kopiere tal l  
og foreta bereg n inger .  Ligner mye på 
Macintosh og Amiga-prog ram i bru
kervenn l ig het. 

MUSI KK 
Også på dette området kan C64 være 
en ri mel ig i n ngangsport Det f innes 
mange musi kkprogram for den som vi l  
sitte "å k lunke på tastatu ret". Tonene 
som kom mer ut er  jo ikke helt  av mo
derne synth-kval i tet, man må av og til 
gjette om det er f løyte e l ler  fele . . .  1 

Det f in nes også en rekke "play
along-album" med kjente melodier 
som kan sp i l les for seg selv, el ler som 
d u kan øve sammen med. C 1 28 har en 
M usic Expander som fungerer forbau
sende bra, bra toner og med et eget 
piano-overlay bl ir  den e nkel å spi l le på. 
Egen tro mmemaskin - dig itale trom
mer - f i nnes det, og selvsagt kan du di
g i ta l isere lyd osgå. Ved hje l p  av Sam
pler64 kan d u  reg istrere lyd v ia m i kro
fon e l ler  kassett/cd osv. og lagre den 
d ig italt i d atoren. Deretter kan d u  for
andre lyden, spi l le  den av med 8 for
skje l l ige hastigheter forlengs e l ler  ba
klengs, d u  kan legge på ekko mm. Det
te gir deg m u l ig heter t i l  spesialeffekter 
a la " U ngdommens rad ioavis", s l ike 
som de bruker i s ine "trai lers". "Ra-ra
ra-ra-rad ioen for deeeeeeg !" Mor
somt! 

Har d u  sans for lydeffekter f in nes 
det også en del  prog ram til å "p looon
ge" med. C64/ 128 er faktisk bedre t i l  å 
lage sære og rare lyder med enn Ami
ga - den er l i tt  mer serios . . .  1 Det f innes 
også Mid i-interface t i l  C64, bare for å 
ha sag t det 

PROGRAMM ERING 
Mange har trådt s ine barnesko på tas
taturet til C64 . . . 1 Det har b l i tt mange f l in
ke programmerere og hackere fra den 
gjengen.  Du kan gjøre det meste på en 
C64.  Er  ønsket basic, så l igger det jo i 
maski nen ved o ppstart Du kan utvide 
t i l  Simons Basic som har mange nye 
kommandoer, og C 1 28 med basic 7.0 
er enda et stykke videre.  

Pascal har d u  i f lere var ianter fra Ox
ford til S ingapo re ( ? I ) ,  C kan d u  få osv. 
Mask inkode får d u  t i lgang til gjennom 
egne program. el ler v ia de nevnte mo
d u lene.  

ROBOT 
RoboTek 64 er beregnet t i l  styring av 
roboter, model ltog osv.Kanskje du kan 
bygge en robot til å klø deg på ryggen 
med etter mange t imer foran skjermen. 
Ca. 600 kroner v i l  selve styr ingsenhe
ten koste deg. Har d u  lyst ti l å prøve 
deg litt mere og har noen f lere store å 
legge i kassa, så har Lego et eget sys
tem. Det består av byggek losser, inter
face, transformator og et eget prog ram 
( Lego L ine) .  

Ved hjelp av dette kan d u  bygge 
mange forskje l l ige roboter som d u  kan 
styre fra d i n  64. Prisen i Danmark er ca. 
3500 kroner. Det vil foreløpig ikke sel
ges i N o rge, men har d u  lyst å høre mer 
kan du ta kontakt med Lego i Norge el
ler Danmark d i rekte (telefon 095/45 5 
331 1 88). Robot-settet er utviklet for 
sko ler  og i nstitusjoner av forskjel l ige 
s lag.  

G0 64! 
I t i l legg ti l a lt  det jeg har skrevet om kan 
d u  jo bruke C64 t i l  å styre strikkema
skiner ( lage mønster), sjekke kosthol
det d itt - spiser du for mye digg?, kon
trol lere formen d i n  (bru kes i noen hel
sestudioer) el ler forutsi fremtiden 
gjennom skriftanalyse eller astrolog i !  

S o m  d u  ser, i k k e  kast C 6 4  på skrap
haugen selv om d u  er lei av spi l lene!  
Du kan bruke datoren t i l  å utvide d ine 
kunnskaper og ferdigheterDu kan 
prøve mye av det dator er  bra til uten å 
måtte ut med en formue. C64 ser hel ler 
ikke ut t i l  å g å  verken av moten el ler 
markedet, for de selges som aldri  før. 
G0 641  

! . 
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ALLSIDIG PROGRAM· 
BUKET T 
WP's Library er, som al
le WP-programmer, 
profft, godt og dyrt, me
ner Norsk Datormaga
zins Jon Wol la. Dette er 
programmet for de på 
Business Class de 
som kan og vi l betale 
for effektiv administras
jon. 

Library heter ett av medlemmene i 
WordPerfect-fami l ien. Også denne 
lanseres nå for Amiga, om enn ikke i 
en hei lnorsk versjon. WP-l ibrary er, 
som navnet antyder, en saml ing på 
fem programmer t i l  ymse formål. I l ik
het med resten av WP-produktene er 
også Library et godt gjennomført pro
dukt. MEN: Jeg sti l ler l ikevel et stort 
spørsmåltegn ved nytteverd ien for 
hjemmebrukeren. Library er, med sin 
profil tydel ig "sydd" for næringsl ivet. 

Amiga-versjonen av Library i nne
holder totalt fem forskjel l ige program
mer: Kalkulator, Almanakk, Kartotek, 
Dokumentregister og Programed itor. I 
s in opprinnel ige støpn ing ( les: for PC) 
har Library to programmer ti l :Makroe
d itor og Sentral. S istnevnte er et me
nyprogram med en begrenset multi
tasking-funksjon, et t i lbud som Ami
ga-eiere bestandig har hatt. Makroe
d itor v i rker derimot som en ganske 
spiselig sak. Den lar deg redigere 'in
ne i programtaster (makroer). Men 
den er altså fjernet fra Amiga-versjo
nen, uvisst hvorfor. 

DOKUMENTREGISTER 
Fi le Manager, el ler dokumentreg ister 
på godt norsk, er  nok den delen av Li
brary som har mest å t i lby alle typer 
brukere.Programmet gjør deg i stand 
ti l å sjong lere med filer og disketter 
uten å taste inn tusenvis av kjedel ige 
DOS-kommandoer. Med dokumen
tregisteret kan du søke etter ord i f i le
ne, søke etter f i lnavn, kopiere. slette 
og merke f i ler, titte på dem, forandre 
navn, sortere, opprette kataloger, osv. 
Kort sagt: Det meste du trenger for å 
ha ful l  oversikt og kontroll i kataloger 
og på d isketter. Alle funksjoner styres 
med musa, og de fleste kan også kon
trol leres fra tastaturet om det kjennes 
mer behagel ig .  

Ikke la deg lure til å kjø
pe dette, advarer vår 
mc-ekspert Kurt Lekan
ger . Denne "norske" as
sembleren holder over
hodet ikke mål. 

M astereode Assembler er en 
kombinert monitor/editor og 
assembler.Programmet kom

mer på en kassett - en d iskettversjon 
f innes så vidt jeg vet ikke ( !). Med pro
grammet følger en 34-siders bruker
veiledning på NORSK.Høres dette bra 
ut? Det er det ikke - langt ifra! At bru
kerve i ledn ingen er  på norsk er meget 
bra - men man betaler jo også for pro
grammet, og da bør jo dette kunne 
brukes til noe fornuftig ! 

Etter å ha ventet i atski l l ige minut
ter på at programmet skal loade (tur
boload=luksus) må du svare på for
skjel l ige spørsmål om hvilke ut-enhe
ter du har (d isk, kassett og skriver). En 
t ing som er  rart er at Mastercode kan 

ALMANAKK 
Dette er utvi lsomt et nyttig redskap 
for stressa kontorfolk med proppful le 
møteplaner. Almanakken fores med 
møter, avtaler, gjøremål og gis tids
punkter og prioriteter for d isse.Pro
grammet sørger deretter for å vekke 
deg om du skul le sovne foran et viktig 
møte (? !), det flytter automatisk da
gens gjøremål t i l  imorgen om du ikke 
fikk dem unnagjort, det passer inn av
taler med andres almanakker, søker 
etter fremtidige avtaler osv. Program
met består av f ire separate vinduer; 
kalender, avtalebok, huskel iste og no
tatblokk som kan åpnes og flyttes 
uavhengig av hverandre. 

brukes med d iskett, men en d isket
tversjon av programmet f innes ikke å 
oppdrive! 

Når du er  ferdig med å velge ut-en
heter dukker det opp en meny på 
skjermen. Her har du følgende valg :  

O) Exit  to basic. Dette valget avslutter 
Mastereode. 

1 )  Memory modify. Her kan du foran
dre innholdet i hukommelsen på en 
meget tungvint og amatørmessig må
te. Du skriver først inn  startadressen 
du ønsker å forandre fra (i hex eLdes). 
Så skriver Mastercode ut adressen, 
innholdet og bokstavene "+", "-", " I" og 
"E" .  Ved å trykke på + e l ler - går du 
framover el ler t i lbake i hukommelsen. 
Hvis d u  ønsker å forandre en byte 
trykker du I ,  trykker du E retu rnerer du 
til menyen. 

2)  Memory dump. Dette menyvalget 
brukes for å få en utskrift av innholdet 
i hukommelsen. Etter å ha oppgitt 
startadressen og valgt om du ønsker 
utskrift til skriver eller skjerm, begyn-

KARTOTEK 
I denne delen av Library kan du 
skreddersy d ine kartotek-kort, avhen
gig av hva slags opplysninger du vil 
ha med. Et typisk eksempel kan være 
navn, adresse, telefonnummer, konto
numre og notater på alle d ine forbin
delser. Du velger selv hvi lke opplys
n inger som skal vises samtidig i ho
ved oversikten, og kan derfra lett titte 
på resten av opplsyningene for hvert 
"kartotek-kort". 

Er  du den lykkel ige eier av et mod
em, kan kartoteket ringe opp for deg. 
Alle opplysn ingene i kartoteket kan 
dessuten flettes inn i dokumenter 
skrevet i WordPerfect. Du kan altså 

ner utskriften. For hver side spør Mas
tercode om du ønsker enda en side. 

3) Machine code execute. Menyvalg 3 
brukes hvis du ønsker å starte opp et 
maskinkodeprogram. Hvis du skul le 
skrive fei l adresse, e l ler g lemme å 
kompilere programmet ditt s l ik at ma
skinen crasher, nytter det ikke å re
sette maskinen og starte opp på nytt 
igjen. Du må da spole t i lbake kasset
ten, skrive load og vente ørten min ut- . 
ter på at programmet skal loade. Hvis 
du atpåti l har g lemt å lag re - ja, da er 
det bare å starte på'n igjen . . .  

4) Load machine code. Hvis du øn
sker å lese inn et maskinkodepro-
g ram velger du 4 fra menyen. . 

5) Save machine code. Her kan du la
gre programmet d itt til d isk e l ler kas
sett. Du får først spørsmål om hvor du 
vil lag re programmet, samt første og 
siste adresse av det området i minnet 
du ønsker å lag re. 

skrive "person l ige" brev ti l 200 styk
ker automatisk, vel og merke om d u  
også har selve WordPerfect o g  e n  
skriver .. . 

KALKULATOR 
Kalkulatorprogrammet består av tre 
varianter; en programmerbar, en øko
nomisk og en vitenskapl ig variant. Det 
er neppe mange kalkulatorfunksjoner 
som ikke f innes i en av disse tre. Av 
de 99 minneposisjonene kan opptil 
29 vises samtidig i et eget vindu. Alle 
tal lene i m innet kan lagres, men bare i 
en fast f i l .  

6) Dissassembler.Dette menyvalget 
gir deg mul igheten til å d issassembIe
re deler av minnet. Du kan velge om 
utskriften skal skje t i l  skjerm eller skri
ver. En meget LAME dissassembier! 

7) Fi le editor. Hvis du velger dette fra 
menyen får du fram en undermeny. 
Det er  her du skriver inn maskinkode
programmene d ine. Velger du 1 )  fra 
undermenyen ( input l ines) kan du 
skriye inn Ijnjene i programmet ditt. 
Foran hver instruksjon må du oppgi et 
l i njenummer. Ed itoren fungerer som 
editoren i basic, men mye mer tung
vint.Source-koden kan også innehol
de maks 1 000 l injer! Det er ikke uvan
l ig med programmer som er langt len
gre enn dette .. . Du kan hel ler ikke leg
ge inn kommentarer i programmene. 

Istedet for komma mellom tal l 
(f.eks .byt $ 1 0,$20) brukes punktum. 
Dette er fordi (bel ieve it or not!) hele 
assembleren/editoren/mon itoren er 
skrevet i BASIC, og siden kompi lert !  I 
ed itoren vi l  du få fram det velkjente 
?-tegnet når du skriver inn l injenum
merene, og som al le vet kan ikke 
komma brukes i INPUT-setninger ... 

I t i l legg kan du regne i omvendt 
polsk notasjon, en slags "bakvendt" 
måte å taste inn beregninger, brukt 
bl .a. på HP-kalku latorene. 

PROGRAM EDITOR 
Den siste delen av Library er progra
meditoren, bygget mye over samme 
lest som WordPerfect. Mange av 
funksjonene, og plasseringen av 
funksjonstastene er de samme. Ho
vedforskjel len mellom WP og progra
meditoren er en mer fleksibel 
blokkhåndtering som ti l later def ine
ring av f lere blokker, samle blokker i 
en f i l ,  samt klon ing, "case-convert" og 
flytting av blokker. Hex-kode
editering er dessuten mu l ig i progra
meditoren. 

FÅ MANGLER 
Etter å ha brukt Library etpar ukers 
tid, er det vanskel ig å trekke fram sto
re mangler el ler negative ting .Stort 
sett funket alt som det skulle. Noen 
små minus ble det l ikeve l j  Ei  t i lsynela
tende uskyldig f i l  ved navn Floatl ibra
ry måtte instal leres på hardd iskens 
l ibs-di rectory for å få åpnet kalkulato
ren. Kartoteket kræsjet hver gang zo
om-funksjonen ble brukt. Kalku lato
ren manglet dessuten "papi r-ru l l "  for 
å vise bereg ningene skritt for skritt 
(funksjon som f innes på PC-versjo
nen). 

DYR, MEN BRA 
Alt i alt er WP Library en pakke pro
gramvare med solid kvalitet. Bruke
håndboken er også etter WP-stan-, 
dard, det vi l  si halvannen ki lo fyldig 
innføring der l ite el ler ingenting man
g ler. 

Og når det er sagt, er det bare to 
t ing som står igjen: Prisen. Og nytte
verdien. ' Som t idl igere nevnt trives 
nok Library best på kontorpulten, selv 
om et par av programmene nok kan 
være til nytte også for "hjemmefikle
ren". Den g lade amatør med begren
set investeringskonto kan l ikevel f in
ne de fleste Library-funksjonene i an
dre programpakker (eks. Gizmoz), 
selv om funksjonene er langt færre og 
dårligere. 

Prisen på Library er høy, men det 
er som nevnt også kvaliteten, og for. 
brukeren som kan f inne nytte i <;1e 
f�es��Jlrogrammerit �r det utv,i)� Tt 
Verd I vestenngen. . "Wfs' ) 

FAKTA 
om Library 

Innhold: Kalkulator, Almanakk, Karto
tek, Dokumentreg ister og Programe
d itor. 
Pris: ca. 1 3- 1 400 kr. 
Importør: WordPerfect Norge. Post
boks 6779, Rodeløkka. 0503 Oslo 5 
Norske tegn: Ja 
Brukermanual: Svært grundig 
POSITIVT: De fleste funksjoner sty
res både med mus(menyer) og tasta
tur. Almanakk og Kartotek genererer 
ikoner for fi ler som lagres. Gjennom
tenkt, fleksibel og al lsidig program
pakke. 
NEGATIVT: Mangler i manual for 
harddisk-installasjon. Programmet 
kræsjer i spesiel le ti lfel ler. (FY!) 

Amiga-versjonen-. mangler et par 
viktige funksjoner PC-versjonen har. 

LAAAAAME! 
Hvis du ønsker å l iste programmet 

d itt må du gå t i lbake ti l menyen og 
velge 2 - l ist l ines. Det er også egne 
menyvalg for slette l injer, renumme
rere, slette hele source-koden, i t i l
legg t i l  å loade og save source-kode. 

Når du endel ig etter mye strev har 
skrevet ferdig programmet ditt, må du 
helt t i lbake t i l  hovedmenyen for å få 
kompilert programmet d i tt. Dette gjø
res ved å velge menyvalg 8. Nå kan 
du velge om du ønsker å kompi lere 
direkte til minnet, kun fei lsjekking, 
kompi ler ing t i l  d isk, og om du ønsker 
utskrift av kun fe i lmeld inger, eller og
så en fu l lstendig utl isting av hele pro
grammet. I 

I brukermanualen skryter man hele 
tiden av hvor enkel og brukervennl ig} 

denne assembleren er i forhold t i l  
mange andre assemblere. La deg ik-! 
ke lure! Jeg har enda ikke vært borti" 
en assembler som har vært mer ubru
kel ig enn denne - en skul le tro at pro-': 
g rammet var laget på en kveld . . . 

Så dommen må bli : Kjøp ikke Mas
tercode assembler, Istedet kan jeg 
anbefale f.eks Edna (den beste), Tur
bo-Ass, M icro-assembler e l ler Laser
Genious. Disse gir langt mer for pen
gene! 

Mastereode Assembler ," 
Utg itt av: Origo Forlag l>! 

Pris: Kr 330,-
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.,.ange har lurt på hvor
dan Commodore vil tak
le markedsføringen og 
salget av Amiga - og 
ikke alle er sikre på at 
Commodore vil gjøre det 
beste for maskin og kun
der. Her summerer Atle 
Røijen sitt eget, og noen 
forhandleres, syn på ut
viklingen. Har du menin
ger om dette, hører vi 
gjerne fra deg! 

H va vil Ccmmodore med Amiga? 
Hvilken strategi jobber de etter i 
Brobekkveien i Oslo? Både bru

kere, forhandlere og programvare-im
portører som Norsk Dator Magazin har 
vært i kontakt med stiller seg dette 
spørsmålet. Særlig i økonomiske ned
gangstider er det viktig med et klart svar 
på spørsmålet. 

SITUASJONEN 

Amiga 500 er i utgangspunktet rettet 
mot hjemme- og spill-markedet, til for
skjell fra Amiga 2000, som er rettet mot 
mer profesjonell bruk. Dette til tross for 
at forskjellene mellom 500 og 2000 ikke 
er så store. Amiga 2000 har større in
tem-minne og mange utvidelsesmulig
heter (kort som kan plasseres i selve 
datoren). I utgangspunktet kan Amiga 
500 og 2000 også kjøre de samme 
programmene, men Amiga 500 møter 
taket før Amiga 2000. 51 2 Kb intemmin
ne er for lite hvis du skal kjøre avansert 
grafikk. 

,. 

Da Commodore kiør:te en reklame
kampanje for Amiga 500 tidligere i år, 
lanserte de Amiga 500 som en maskin 
som kunne klare alt fra DeskTop Publis
hing til animert film (tegnefilm) og avan
sert konstruksjon. Man skilte ikke her 
mellom de to maskin-variantene, og 
hvis man vil være snill kan man si at 
kampanjen var noe overdrevet. Folk 
som kjøpte maskinen etter å ha sett vi
deoen, måtte også oppleve maskinen 
som usigelig treig i forhold til det vi så på 
videoen. 

COMMODORE SETTER PRIS 

pA AMIGA 

Amiga er egentlig forholdsvis dyr, 
hvis du sammenlikner med Atari og 
PC'er. Nå sammenlikner Commodore 
seg ikke med disse maskinene, men 
med Macintosh - og da blir jo Amiga 
billig. På samme måte som med Com
mod re 64, ble Amiga lansert til en for
holdsvis høy pris, for så å synke. 

Idag kan du få en Amiga 500 til 5400 
kroner, med forholdsvis lav forhandler
avanse. Det betyr igjen at butikkene har 
liten mulighet til å gi support, holde prog
ramvare på lager osv. Det fins eksem
pler i Danmark på at en butikk har solgt 
Amiga 500 med 1 krone i fortjeneste pr. 
maskin! 

Commodore gir også store mengde
rabatter til butikker som tar inn mange 
maskiner på en gang. Noen av disse 
butikkene selger maskinene billigere til 
kunden enn hva andre butikker får ma
skinene for når de kjøper maskiner fra 
Commodore . . .  

Det resulterer i e n  veldig vanskelig 
konkurranse-situasjon, og fører til at det 
blir noen få forhandlere som selger et 
stort volum. Disse forhandlerne er dess
verre ikke kjent for å gi den beste sup
porten, noe du som kunde taper på. Det 
blir ikke bygget opp noen ekspertise 
rundt maskinen, det blir ikke drevet ak
tivt programvare-salg og få titler er på 
lager. Det blir på samme måte som in
nen radiolvideofTV-bransjen hvor 
.. Svartere-enn-nattacc-salg og ekstremt 
billige tilbud ødelegger markedet. 

DATORENE NÆRMER SEG 

HVERANDRE 

Neste problem blir at Amiga 500 med 
den nye harddisken begynner å nærme 
seg Amiga 2000. Du kan like gjerne bru
ke en Amiga 500 sammen med hard
disk og hukommelsesutvidelse hvis du 
ikke har behov for andre kort (kjøre MS-

Hvilken vei løper Amiga-musa? Det er 
spørsmålet mange stiller seg i dag, når 
Commodore på vanlig, hemmelig vis 
staker ut den videre kursen for AmIga
konseptet. 

C01l1InOdOli ·· . . . . . . ' / Personal �lTfr���fte�er wOr1\.S110p� 

DOS osv.) Løsningen blir billigere, og 
dermed truer Amiga 500 også 2000-
markedet. Hva skal de seriøse bedrifte
ne som er avhengig av en viss avanse 
for å kunne yte support, leve av da? 
Konklusjonen blir at færre forhandlere 
tør å satse bare på Amiga 2000. PC og 
Atari sniker seg inn. Forhandlerene får 
et større spekter av maskiner å forholde 
seg til og kjennskapen til hvert enkelt 
produkt blir dårligere. 

LITEN SATSING pA 
PROGRAMVARE 

Programvare-importører Norsk Dator 
Magazin har vært i kontakt med opple
ver at Commodore i liten grad satser på 
programvare. I forbindelse med Com
modore Personal Workshop satset 
Commodore på noen få program som 
ble solgt i en pakke sammen med dator 
og skriver. Det kan vanskelig sies å ha 
blitt noen suksess med den høye prisen 
pakken gikk for. 

Amiga er en .. all-round-maskincc på 
grafikk- og lyd-området samtidig som 
den har mulighet til å kjøre DeskTop 

Publishing, tekstbehandling osv. både 
under Amiga-DOS og under MS-DOS 
med ekstra kort. CPW-pakken var en 
all-round-pakke, men hvem har bruk for 
en slik? Utviklingen har gått mot mer 
spesialiserte maskiner i de større bedrif
tene. Dermed ble CPW et nisjeprodukt. 

Skal Amiga 2000 ha noen sjanse, må 
forhandler-nettet skoleres - de må kun
ne selge maskinen profesjonelt, kjenne 
til og vise hvilke muligheter som ligger i 
maskinen og hvilke programpakker som 
kan gjøre hva, og hvordan. Hvis ikke, vil 

markedet neppe ha maskinen. Dette 
gjelder særlig i en tid hvor bedriftene 
snur og vender på hver krone før de gjør 
en investering. 

Man må også bestemme seg for hvil
ken del av markedet man ønsker å job
be mot. 

ALT-l-ETT 

Konseptet bak Amiga 2000 med feks. 

• l 

PC-kort og harddisk er egentlig veldig 
smart for alt fra studenter, skoler, min
dre bedrifter som har behov for forskjel
lig type programvare ...,. kreative program 
og mer rutineprogram til folk som ønsker .. ) 
å løse kreative oppgaver samtidig som 
de vil ha tilgang til MS-DOS. Større or
ganisasjoner har mer spesialiserte opp
gaver og kan ha egne datorer for hver 
spesialoppgave. De kan ha en Rank 
Xerox til DeskTop Publishing, PC eller 
rene tekstbehandlings-maskiner til 
tekst, egne opplegg til regnskap, osv. 
De har ikke bruk for alt-i-ett-Iøsningen. 

AMIGA 500 I HACKER

BAKKE SKOGEN 

Amiga-SOO markedet »angripes« 
også av hackere. Amiga-programmene 
er i tillegg enkle å kopiere. Kopi-prog- -
rammene er mange og meget brukbare. 
Det norske markedet er lite, det betyr at 
få programpakker omsettes. Det blir få 
pakker å dele utgiftene på, de blir dyrere 
her enn i andre land. Det blir dyrt å over
sette programmene til norsk, selve pro
grammet og manualene. 

Importørene skal tross alt leve av det 
de importerer. Akkurat nå er importør
siden awentende. De mest populære 
pakkene fra utlandet kommer alltid, men 
det er bare en brøkdel av Amiga
markedet. 

Prisen blir selvsagt også en begrens
ning. Selv med flotte manualer og lovna
der om support i framtida blir det svært 
lønnsomt å kopiere programmer og prø
ve seg fram med POF-metoden (Prøv 
Og Feil) når program-pakkene koster 
fra 1 000 kroner og oppover. Den andre 
siden av saken er at næringslivet ikke 
har tro på for billige pakker! Kreativ Tek
nikkhadde problem med å selge Deluxe 
Paint I l ,  fordi næringslivet ikke hadde 
noen tro på et så billig program . . . ! 

SPILLMASKIN 

Commodore 64 er et lysende eksem-
pel på hvordan en dator med utrolig 
mange muligheter blir en spill-maskin. 
Det finnes veldig mye rart til den gamle 
64-ern. Du kan bruke datoren til å styre 1" il"
roboter og annen elektronikk, du kan di
gitalisere bilder og lyd, du kan drive med 
DeskTop Publishing, du kan bruke den 
iforbindelse med styrke-trening! osv. 

Men dette blir sjelden ri'Taskinen brukt 
til. Maskinen er nå så billigat den bare 
pøses ut på markedet i pakker, det fin
nes knapt support, og det selges nesten 
ikke annen programvare enn spill. Det 
er synd for maskinen har store mulighe
ter, mulighetene er rimelige, og det ut
vikles mye på verdensmarkedet. 

Tilbake blir noen få postordre-selska
per som også selger seriøs programva
re - eller som iallfall har det i listene 
sine. Skal det samme skje med Amiga }; SOO? Kanskje dette er det som er øn-
sket fra Commodores side? At Amiga 
500 blir spill-maskinen og at Amiga 
2000 tar »det seriøse markedet,,? Der-
med lages et kunstig skille for å begrun-
ne forskjellen i pris og beholde dyre 
programpakker. 

Kanskje vi vil oppdage Amiga500 i 
salg på bensinstasjoner, kiosker osv. på • , 
linje med billige kameraer og kassett
spillere? 

LYS I TUNELLEN? 

Forhandler-nettet er .awentende. 
Commodore har fått en nydirektør i le
delsen. Det ser også ut til at man vil l, 
satse på programvare til Amiga 2000 
gjennom at Tom Jahr, tidligere leder av 
Kreativ Teknikk, nå jobber hos Commo
dore med dette som oppgave. Derfor 
kan ting forandre seg, og det bør de. 
Amiga-konseptet er godt og Amiga er 
spennende maskiner som ikke bør hav-
ne på elektronikkens skraphaug - for /, 
raskt. 

Atle Røijen 
Og som sagt: Har du synspunkter på dette? Send oss et brev! 



I neste nummer 
blant annet om: 

. HEILNORSK 
HACKER· 
PROGRAM 
OG SPILL· 
NUMMER! 
MER M/C 
TIPS TIL C64! 
CRACKING: 
NAR KOMMER 
POLITIET , 

;1. TIL DEG?' � , � 

·ATARI VIL 
·SPISE· AV� 
AMIGA-
MARKEDET 

o ' ABONNER PA NORSK 
DATORMAGAZIN !  i I 

I 
I 
I 

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. 

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

med å måtte kjøpe i løssalg. I 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 . 

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

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

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

� -

Når du velger en ATARI ST 529 er 
�'SUPER-PACK" ink. i prisen . Super Pack 
er en programpakke med 4 nytteprogram 
og 21 nye originale spi l l , med verdi av 
ca . '5 .000. - .  Uslåe'l ig! Med Super Pack 
kommer du raskt i gang med din nye 
computer, og har med en gang skaffet 
deg de �iktigste og morsomste program
'mene du trenger for en .Iang tid fremover. 
Dette er virkelig å . kombinere nytt� med 
underholdning. - . .  

Smart! 
Forhandler: 
Arendal: P.M. Danielsen als (041) 25 453. Bergen: IQ Computer (05) 23 38 50. Vektertorget Data als (05) 96 00 95. 
Bergen Dataforum als ( 05) 31 39 63. Drammen: Laurizen Bokhandel (03) 83 14 22. Fredrikstad: Data Tech 
( 09) 31 47 35. Digicorp a/s ( 09) 14 06 69. Haugesund: Centro Data a/s (04) 72 40 28. Halden : Databua 
( 09)  18 69 30. Kristiansand: Computer Service (042) 24 292. Lakselv: Einar Sørnes a/s (084 ) 61 146. Lillestrøm: 
Spaceworld als (09) 8109 23. Molde: Dahls Bokhandel als (072) 55 699. Mosjøen: HObbysentret a/s (087 ) 70 170. 
Mjøndalen: S. Elektronikk (03) 87 40 60. Oslo: Famo a/s (02) 38 12 05. Spaceworld a/s (02) 42 68 89. Sandnes: 
Serad als (04) 62 36 81. Sarpsborg: Ole Halvorsen a/s (09) 15 75 33. Skien: Kjell Thorsen als (03) 52 31 33. 
Dagll Data (03) 52 44 56. Stavanger: Serad als (04) 56 15 71. Trondheim:  Brun's Bokhandel a/s (07) 51 00 22. 
Mox-Næss a/s (07) 53 11 20. Tromsø: Elektronikkservice (083) 86 185. Tønsberg: Delta Visjon a/s (033) 16 942. 
Ølen :  Futura Datasenter als (04) 76 88 66. 

Nytte 
Tekstbehandling. 
Med dette programmet blir det morsomere å skrive. 
På en enkel, rask og effektiv måte skriver du dine 
brev, stiler, særoppgaver osv. Rediger og forandre 
så mye du vil med enkle kommandoer. Velg mellom 
kursiv, fet og understreket stil . • 
Database; II I programmet legger du In f.eks. medlemmer eller vik
tig informasjon. Du bestemmer selv hvordan ditt 
register skal se ut. Du skriver f.eks. medlems adres- _\ 
ser i registret som du sparer. Dette kan du på et ' 
senere tidspunkt på en enkel måte hente frem Igjen. 
Informasjonen kan du med letthet overføre til tekst-
behandlingen, for så å skrive det hele ut. I Regneark. 
Med dette programmet, kan du lage avanserte utreg· 
ninger. Du får hjelp med alle tIdskrevende bereg
ninger som nå gjøres av computeren. Informasjonen 
fra regnearket overføres til tekstbehandlingen, for 
så å skrive det hele ut. 

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

underhOldning 
Mar:ble Madness 
Test- Dfive 
Beyond The' lee Palace 
Buggy Soy 
Eddie .Edwards 

Super Ski 
Ikari warriors 
Thundercats 
Ranarama. 
Zynaps 
Quadralien 

Starquake 
Chopper 
Roadwars 
Xenon 
Arkanoid Il 
Wizball 
BIaek Lamp 
Genesis 
Thrust 
Seconds Out 
Mouse Trap 

5io STM leveres med norsk tastatur, svensk bruker 
håndbok, 512 Kb Ram, 192 Kb Rom, RF modulator, 
Midi interface, GEM , ST-Basic, Mus og ekstern dob
beltsidig diskettstasjon på 720 Kb. 

ATARI 
c O .M P U T E R 

Postboks 2 2 . 1414 Tro l lasen . 
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