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V
år alles kjære .redaktør 
Terje Øygard er på repor
tasjereise i utlandet, og 
derfor har jeg , Kurt Le
kanger, fått den store 

æren av å skrive lederen denne 
gangen . . .  
Den tekniske utvikl ingen fortsetter 
- det vil den gjøre så lenge denne 
kloden består. Men i takt med utvik
l ingen blir samfunnet stadig mer 
sårbart, noe vi flere ganQer har bl itt 
gjort oppmerksomme pa gjennom 
massemedia. Ta for eksempel ti lfel
let for en tid t i lbake da en ung data
freak plasserte et datavirus i en av 
USA's databaser. I løpet av kort tid 
hadde viruset spredd seg til data
maskiner over hele verden som var 
t i lkoblet denne basen .  Heldigvis ble 
viruset oppdaget i tide sl ik at man 
rakk å reagere før skaden ble altfor 
stor. 
Det f innes også flere eksempler på 

DATAMARKEDET 

HC INKL.MVA. 

AMIGAPAKKE 6.990,00 
(AMIGA 1,3 + FARGEMONITOR + 

TEKSTBEH + JOYST. + SPILL) 

AMIGA 500 1,3 4.799,00 

MONITOR 1084S 2.949,00 

FARGEMONITOR AMIGA 2.490,00 

FARGEPR.MPS 150OC 2.999,00 

PRINTER MPS 1250 2.399,00 

PRINTER MPS 1200 2.399,00 

1010 DISK.STASJON 1.490,,00 

512 K/RAM EXP. 1.390,00 

COMMODORE 64 1.475,00 

1541 Il DISK.ST. 1.885,00 

1581 DISK.ST. 1.195,00 

FINAL CARTR. 111 435,00 

REKVISITA INKL. MVA. 

DISKETTER: 
10 STK.5,25"DS/DD NØY.39,50 
10 STK.5,25"DS/DD 3M 59,50 
10 STK.5,25"DS/HD 3M 120,00 
10 STK.3,5" DS/DD 3M 119,50 
10 STK.3,5" DS/HD 3M 285,00 

DISK.BOX 3,5" M/LAS 
DISK.BOX 5,25" M/LAS 
MUSUNDERLAG 

BISLET MUSIKK & FOTO 
THERESESGT.52B 

79,00 
79,00 
89,50 

(RUNDKJØRING V/BISLET) 
TLF.02-69 48 23 
APNINGST:10.00-18.00(14.00) 

POSTORDRE: 
TESS A ELECTRONICS A/S 
BOKS 32, 2650 KVAM 
TELEFONBEST: 062 - 94500 
HVERDAGER: 17.00 - 21.00 
LØRDAGER 10.00 - 14.00 

A M I G  A S 
-EN KLUBB FOR AMIGABRUKERE. 

Vi er i ferd med å starte en 
klubb for Amigabrukere. Gjennom 
et uforpliktende medlemskap 
vil du'med jevne mellomrom 
motta gode tilbud på utstyr, 
spill og rekvisita for Amiga. 
SKRIV ELLER RING TIL: 
AMIGAS, BOKS 31, 2650 KVAM 
TELEFON: 062 - 94500 

51KK RT 
50 D� 
hackere som har kommet seg forbi 
alle sikkerhetssperrer og rett inn i 
blant annet det amerikanske for
svarets dataanlegg . Heldigvis har 
ingen utløst noen atomkrig enda ... 

I Norsk Datormagazin nr .  2/89 
skrev vi om såkalte EM P-generato
rer som kunne ødelegge alt dataut
styr i mi ls omkrets ved å sende 
elektromagnetiske pulser trådløst 
gjennom luften . Det er ganske 
skremmende å tenke på, men en 
terrorist med de rette kunnskapene 
kan på kort tid sette hele samfun
net ut av spil l! 
I kke en gang vi vanl ige hjemmeda
tabru kere bør føle oss FOR trygge. 
Virus har som kjent blitt et meget 
stort problem for Amiga-eiere. Den 
Amigaeieren som aldri har blitt ut
satt for et virusangrep f innes knapt 
nok ikke. Verden formelig kryr av 
ondskapsfulle hackere som elsker 
å gjøre l ivet vanskelig for oss and
re. 
I kke før har man funnet en kur t i l  
en type virus, før et nytt dukker opp 
enda mer utspekulert enn det forri
ge. Ifølge enkelte forståsegpåere 
inneholder Amigaens Agnus-chip 
såkalt «statisk ram . .  , det vi l  si minne 
som holder på informasjonen etter 
at strømmen er slått av. Her skal 
det etter sigende være mul ig å leg
ge et virus, og dette vil ikke forsvin
ne fordi om du slår av maskinen! 
Jeg garanterer ikke for sannhets
gehalten i dette, men det kreves 
ikke mye intel l igens for å forstå hva 

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 

som ville skje om et sl ikt virus ble' 
spredd . . .  
Såkalte «trojanske hester» kan og
så være ganske skumle. En «tro
jansk hest .. er et program som ut
gir seg for å være noe det ikke er. 
Vi her i NOM har vært borti blant 
annet virus-fjernere som isteden for 
å fjerne virus l ike godt legger et 
virus inn på disketten! For ikke å 
snakke om kopieringsprogrammer 
som formaterer disketten isteden 
for å kopiere den! 
Hva får folk  til å lage virus, trojans
ke hester og hva det nå heter alt 
sammen? Kan det være for mye 
video? Eller har de bl itt slått av fa
ren sin som barn? Ikke vet jeg . En 
ting er i hvertfall sikkert, og det er 
at de i virkeligheten ødelegger for 
seg selv. På grunn av virus og an
nen djevelskap har Amigaen bl itt 
beryktet. Mange har sikkert uteluk
ket Amigaen for profesjonelt bruk 
på grunn av dette. Jeg forstår dem 
godt - hvem vil  vel risikere å miste 
alle data på harddisken helt plutse
l ig? 

I USA er det ikke mi lde straffer for 
å lage virus, eller på andre måter 
ødelegge verdifulle data for andre. 
Er skaden stor kan man regne med 
å bli sittende bak et gitter en god 
stu nd. Men uansett hvor man er fra 
i verden bør man ikke føle seg for 
trygg. Hvis et stort firma fJlutselig 
skulle tape 100 mil l ioner på gru nn 
av et v irus DU .har laget, ja da tror 

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 

Adresse: Darresgt. 3, 0175 OSLO 1 
Postboks 9934 Ila, 0132 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. 
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jeg du trenger en meget god advo
kat. . .  
Datasikkerhet e r  - o g  vil nok al ltid 
være et stort problem . Men data
teknologien er kommet for å bli, det 
vil være umu lig å snu utvikl ingen 

å gå ut med en liste i den forste norske 
utgave':" og venter til nummer to eller tre 
er ute. Arsaken til dette er at vi vil gi alle 
litt tid på seg, og at vi her en relativt lang 
produksjonstid. 

så langt som vi er kommet i dag. 
Datakrim inal iteten vi l  man aldri 
greie å utrydde, men man må l ike
vel ikke gi opp! 

Kurt Lekanger 

ting å tape, og alt å vinne' 
Fyll ut så mange opplysninger du kla

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

IDette gjelder : ." .. BBS .... User group Enkelt-person! 
Denne lille »katalogen« bør gjøre det 

lettere å holde kontakten med »gamle« 
forbindelser, samt at nye kan skaffes, 
Det er også gratis, så dere har ingen 

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

Navn gruppe/BBS: ,'., .... . . . 
Adresse: .. , .. . .... , .... , 

Kontaktperson: .: .... , .. .. . , ...... . 
Telefon: .... , .. . . . .  , ...... , Antall medlemmer 

Startet år: .. . . .. Dator(er) 

Aktiviteter/spesialiteter: , , 

Andre opplysninger: 

L·· 
Commodore 64 

SUPERT PAKKETILBUD 

1 Commodore 64 - 1 Kassettspiller - 1 Joystick - 75 

spill - 2 års garanti· Norsk bruksanvisning - Kobles 
direkte til TV, Klar til bruk. 

Navn 

Adresse __ --:-_________ _ 

. Postnr.Sled __________ __ _ 

"" � 
D Ja! Jeg vil melde 

meg inn i 
programklubben 

C = 64. Jeg mottar 12 
diskettsider eller 6 

kassetter i år, stapp 
fulle av spill og nytte

programmer . For dette 
betaler jeg kun Kr. 350,-

Innbetalingskort blir 
sendt med første 

diskett/kassett. Når 
denne er betalt, vil 

resten ali 
diSkettene/kassettene 
bli tilsendt etter hvert 

som de utkommer. 
Jeg ønsker 

programklubben 
tilsendt på: 

O Diskett 
O Kassett. 

Bestillingen sendes til: 

(DATA-TROMle) 
Boks 108 

1450 NESODDTANGEN 

a (02)960010 
Telefax (02) 960901 

JEG BESTI LLER: 
__ Commodore 64 pakketilbud Kr. 1995,-

TILBEHOR TIL COMMODORE 64 
----Kassettspiller + 75 spill vol 1 " . .......... " Kr. 395,* 
--15 spill på kassett VOl 1 .  .. ........ ......... Kr. 195,· 
__ 75 spill på 3 diskettsider vol 1 . . . . . . . . . . . . . .. Kr. 195,· 
----Diskettstasjon 1 541 \I. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. Kr. 1 990,-
--Matriseskriver til CBM 64 m/skjenskrift .... ... Kr, 1 990,· 
-----Fargemonitor 1802 til Commodore 64 ....... Kr. 1990,· 
----Disketter 10 pakning 5,25" DS/DO GARANTI! . . Kr. 69,· 
----Diskettang diskdobler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kr. 59,· 
----Diskettboks til 100 stk. 5,25" lås ... . . . . ... . .. Kr. 1 38,-
__ The final Cartrldge III Norsk bruksanvisning. . Kr. 475,· 
----..Action replay 5 fra OATEl med svensk bruksanv. Kr. 570,
__ 10 disketter med over 220 programmer. USA C64 Kr, 290,
__ 10 disketter med over 220 programmer .CBM 1 28 Kr. 290,
----1.yspenn med 1 2  programmer på diskett. . . . .. Kr. 385,-
---.Joystlck Quick shoot 1 m/sugekopper . . . . . . .. Kr. 99,· 
---.Joystick Quick shoot 2 Turbo sugek. og autofire Kr. 185,· 
---.Joystick PrOfeSjOnal 2  m / 2 års garanti ... , ... Kr, 275,· 
--.Hele programldubben 1 987 12 diskettsider .. , Kr. 290,-
--.Hele programklubben 1988 m/maskinkodekurs . Kr. 290,-

Program klubben 1987 og 1 988 er kun disketter! 
__ GRATIS KATALOG. 
__ GRATIS! HURTISVARPREMIE. DISKETT MED 

MANGE PROGRAMMER TIL COMMODORE 64. 

Varene sendes i postoppkrav, Ekspedislonsgebyr på Kr. 15.' kommer i 
tillegg til postverkets porto og oppkravsgebyr 
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Datonnagazin var der: 

ELITE 
Av Kurt Lekanger 

Software-kanoner til 
Norge for å lage Ami
ga-spill? Ja, dette 
hendte faktisk for et 
par måneder siden, da 
Howard Marks fra TOe 
var på Sara Hotel'i Oslo 
for a besøke Bjørn Ry
bakken og de to tysker
ne Rolf Dieter Klein og 
Martin Ulrich. Rybak
ken står for grafikken i 
det nye spillet, må vi
te ... 

F or ikke så lenge siden var de 
to tyske programmererne av 
det populære strategispillet 
«Ports of Call» i Norge . "Ports 
of Call» er et meget bra stra-

tegispill til Amiga, etter min mening et 
av de beste. I spillet er du en skipsrede' 
som skal kjøpe og selge skip, frakte 
varer med mest mulig fortjeneste osv -
og forhåpentligvis tjene så mye penger 
som mulig. 
Spillet har vært på markedet i over et 
år og selger fortsatt bra, noe som er 
svært uvanlig for et dataspill. Disse to 
tyskerne lyder navnet Rolf Dieter Klein 
og Martin Ulrich, og er henholdsvis fra 
Munchen og Bremen i Vest-Tyskland . 
Klein og Ulrich var ikke de eneste som 
var tilstede da Norsk Datormagazin kom 
på besk. Tilstede på det lille hotell
rommet var også blant andre Bjørn Ry
bakken (kjent norsk grafiker) og ikke 
minst sjefen for The Disk Company, 
Howard Marks. 

FORMULA 1 MANAGER 
Hva i svarte gjør så mange «celebre» 
personligheter på ett og samme sted, 
og attpåtil i Norge?!? Jeg spurte Howard 
Marks om dette, og han kunne fortelle 
at han hadde s�mlet sammen eliten av 
Amiga-programmerere og grafikere for 
å lage et nytt strategispill til Amiga. Spil
let kommer til hete «FORMULA 1 MA
NAGER •• , og er et slags bilspill. Men, 
ikke noe vanlig bilspill! I motsetning til 
vanlige bilspill styrer ikke spilleren bilen. 
Istedet skal spilleren gjøre alle taktiske 
og strategiske bestemmelser for sjåfø
ren, dekktype skal bestemmes ut fra 
veigrepet, og du skal gjøre alt for å set
te konkurrentene ut av spill. Under løpe
ne kan du følge alt sammen som under 
en tv-sending - du kan se løpet fra for
skjellige vinkler, fra et annet kamera 
osv. Spillet er laget for å være så virke
lighetsnært som mulig,  og med regler 
som i virkeligheten. 
Martin Ulrich, som er en av personene 
bak spillet har lang erfaring som film
regissør i tv, og er godt kjent i formel 
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1-miljøet. Han har laget flere filmer om 
formel 1 og sammen med blant annet 
Rolf Dieter Klein og grafikeren Bjørn 
Rybakken skulle de utgjøre et uslåelig 
team. Jeg har sett noe av grafikken til 
spillet, og jeg må si det lover bra . . .  Det
te er noe Howard Marks har satset vel
dig på, nem li!;! å bruke kun de aller bes
te til lage spillet - ikke noe slurv her i 
gården nei! Noen utgivelsesdato er enn 
ikke bestemt, det meste er bare i plan
leggingsstadiet. 

HVORDAN PORTS OF 
CALL BLE TIL 
Det hele begynte med a t  Rolf Dieter 
Klein (ingeniør) 09., Martin Ulrich (film
regissør) begynte a interessere seg for 
dataspill. Dette endte til slutt med at de 
spurte hverandre: hvorfor ikke lage vårt 
eget dataspill? Javel, men hva slags 
spill skal vi lage? De bestemte seg fort 
for at det måtte bli en eller annen form 
for strategispill der spilleren måtte bruke 
hodet - noe shoot'em-up spill var ikke 
aktuelt. 
Martin Ulrich hadde akkurat laget en 
dokumentarfilm om skipsfart, og Klein 
var enig i at dette var et ganske bra ut
gangspunkt for et spil l .  Mange andre 
programmerere ville kanskje allerede nå 
begynt å mekke ihop et spill som ikke 
hadde noe med virkeligheten å gjøre i 
det hele tatt, men Ulrich og Klein er av 
den sorten som skal gjøre alt grundig .  
Derfor begynte Ulrich gjøre en masse 
undersøkelser, han var innom skips
rederier/eiere og pratet med folk der, 
besøkte havner rundt omkring og snap
pet opp informasjon l itt over alt. Han var 
også mre ombord på skip, også på skip 
som seilte under skalte «beKvemmelig
hetsflagg» eller «flag of convenience» 
på engelsk. Dette vil si at skipene var 
registrert i et annet land, f.eks Panama 
eller Liberia for å unngå skatter (disse 
skipene var ofte i elendig stand). 

VINNERE AV DATOR-LOTTO NR 4 
Vi orker i kke mer - nå er det slutt! Faktum er at vi har fått så enorm 
respons på DATOR-LOTTO at hele porto-budsjettet for 1989 allere
de er brukt opp! 
Men fortvil i kke - flere konku rranser kommer snart, med bedre (dy
rere?) premier og ting og tang.  I mel lomtiden kan du jo trøste deg 
med å lese navnene på vinnerne av DATOR-LOTTO 4: 
AMIGA: 
Lasse Drageset, Lovik City, Loen .  
Eivind Nordseth , Postboks 127, Bogen . 
Andreas Hellesøy, Ekraveien 75 A, 0510. 
Karl Robert B Karlsson,  Fredheimvn. 12 B, Oslo . 
ATARI: 
Geir Ewassen,  Fægfjord , Kvavsund . 
C64 DISK: 
Cato Fagermo, Sigerfjord. 
Jon Grandalen,  Holsetgt. 12, Hamar. 
Jens Erik Kri ngberg, Fallergård 79, Fetsund. 
C64 KASSETT: 
Atle Rishaug ,  Arnes, Bal langen.  
Thor Hardarson , Festeråsen 358, Olsvik .  
Kurt Lekanger (autorisert Lotto-trekker) og Terje Øygard (autorisert 
gratulant) gratulerer! 
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GE! 

Først da all nødvendig informasjon var 
samlet, begynte arbeidet med selve spil
let. Da både U lrich og Klein har annen 
jobb ved siden av tok dette naturlig nok 
tid, men etter 9 måneder var den første 
versjonen av spillet ferdig. Ifølge Klein 
var dette ikke noen god versjon, tvert 
imot. De kontaktet allikevel et software
firma for å prøve å få solgt spillet. Det 
første firmaet de kontaktet var ikke inte
resserte i det hele tatt, så de gikk til et 
annet firma. Dette firmaet var svært in
teressert i spillet, men var ikke villige til 
å betale det Ulrich og Klein ønsket i roy
alties. 

Få maksimalt 
ut av din 

LURT AV AEGIS? 
Firmaet som til slutt kjøpte «Ports of 
Call» var Aegis. Før spillet ble utgitt «fik
set .. Aegis' grafiker Jim Sachs litt på 
grafikken i spillet, og en del småiusterin
ger ble gjort. Nå er det over et ar siden 
«Ports of Call» ble lansert med brask og 
bram, og spillet er fortsatt i salg. Til 
sammen ble det solgt ca 9500 eksem
plarer av spillet på litt under et år. Hvor 
mange eksemplarer av spillet som er 
solgt totalt vet verken Ulrich eller Klein . 
Arsaken til dette er visse problemer med 
Aegis. Aegis har hele tiden unnlatt å 
oppgi salgstall, og Ulrich og Klein har 

heller ikke fått det de mener å ha krav 
på i royalties/betaling. På grunn av alle 
uoverensstemmelsene med Aegis har 
de nå sagt opp avtalen med firmaet. 

SAMARBEID MED THE' 
DISK COM PANY 
Ulrich og Klein traff etter en stund Ho
ward Marks i the Disk Company, og 
Marks ble interessert i deres program
meringsferdigheter. Faktisk ble han så 
interessert at han inviterte dem med seg 
til Paris hvor han holder til. Ifølge Ulrich. 
og Klein er the Disk Company det enes
te amerikanske softwarefirmaet som 
tenker «europeisk» og satser på produk
ter som har interesse i Europa� Dette 
har kanskje noe å gjøre med ar Howard 
Marks er amerikaner, men bor i Paris? 
Ihvertfall likte Ulrich og Klein så godt 
det de ble tilbudt av the Disk Company, 
at de ble enige om å arbeide for dem i 
fremtiden . Og det første resultatet av 
dette samarbeidet blir altså .. FORMULA 
1 MANAGER» . 

PIRATKOPIERING -
ET PROBLEM 
Den programmereren som aldri har hatt 
problemer med piratkopiering finnes ik
ke . Dette er et onde som heller ikke 
Ulrich og Klein har sluppet fra. Over en 
måned før «Ports of Call>. ble gitt ut fan
tes det piratkopier på markedet! Det er 
forståelig nok ganske irriterende når du 
har brukt en masse tid og penger på å 
utvikle et spill, og så taper tusenvis av 
kroner på piratkopiering . . .  En gang ble 
det faktisk testet en pirat-versjon av spil
let i et datablad . . .  Dette kunne de se på 
skjermbilde-fotoene i bladet, bildene 
hadde et serienummer som ikke eksi
sterte! Ved nærmere undersøkelser vis
te det seg at et firma hadde sendt en 
piratkopi av spillet til bladet for å få en 
test før spillet kom \?å markedet! Ja, ja, 
slik kan det altså ga. . .  

. 
Det ser ihvertfall ut til at the Disk Com
pany har fått samlet eliten av Amiga
programmerere/grafikere, så det blir 
spennende å se hva som kommer ut av 
dette samarbeidet. Følg med i Norsk 
Datormagazin så går du ikke glipp av 
noe . . .  

ENDELIG , 
• 

-- AMIGOSHARDDISK FORAMIGA 500-1000-2000 

AMIGA! Få system 1 sakene - Amigos er vest-Tysk kvalitetsvare. 
Fast file kompatibeL 

TEKNISKE 
DATA: 
Chassis: 
Farge: 
Størrelse: 

Effektforbruk.: 
Tilkobling: 
Errorkorrektur: 

Correctlon 
capabllity: 

metall 
Amiga beige 
65 x 330 x 330 
SOW 
80 cm rundkabel 
32 bit error correctlon 
code' 
for h�ader and data Relds. 
Polynomtnal 
"computer generated" 

S bits 

JA TAKKI SEND MEG 

Amlgos 20 MB hard disk 6.750,-

DelecUon 
capabtllty: 
Overføring: 

Lesehastighet: 

Skrlvehasttghet: 

Kun kr. 
Inkl. mva. fritt lev. Norge 

Hard disken leveres tilkoblingsklar , 
med tnstallasjonssoftware. Amigos 
er kompatibel med alle Amiga 
modellene, og for Amiga 2000 kan 
lntem-version leveres. 

19btts 
8 bU paralell 
(hardwarehandshakeJ 
100 KB max 1,7 sek. 
(programavhenØg) 
100 KB max. 2,9 sek. 
(m/vertfy) 

• Gjermomført bus 
• Installasjonssoftware 
• Parkeringsprogram 
• Partionsoppde1ing 

(DH(}-DH7) 
• Klar til bruk 

B ........ stk. 20 MB Amigas Hard disk a kr. 6.750,- frttt levert. 
Mer informasjon om Amigos Hardware. 

SEND KUPONGEN TIL: 

ø�;-:� Jeg har O A 500 O A 100J O A '1OOJ 

Navn: 

Adresse: ______ � __________________________________ ___ 

Postnr.: Pos�: ____________________ __ 

c/o DLlV 
Tollbugt. 39 
Pb. 2201 SI1WMsø 
3003 DRAMMEN 

TIf. 03 -834218 



4 

����i�--------------�---------------

A IGO 
YHAR 

T A 
C ommodore er ikke alene 

om å produsere harddis
ker for Amiga 500, det 
finnes allerede en rekke 
alternativer på markedet 

i Norge. Drammens-firmaet Data
Vice er blant de første med Amigos 
20, en tyskprodusert harddisk som 
også leveres i Amiga 2000-versjon. 
Amigos 20 leveres ferdig Fast-File 
formatert og med Workbench 1.3. 
Men i motsetning til Commodores 
A590 har Amigos foreløpig ikke 
muligheten til Autoboot med Kick
start 1.3. Den medfølgende tyske 
dokumentasjon mener at Kickstart 
1.1 til 1.3 ikke kan autoboote hard
disker, men at dette vil bli rettet på 
i Kickstart 1.4. I følge importøren 
jobber den tyske produsenten med 
en oppgradering slik at autoboot 
blir mulig også med Kickstart 1.3. 
Amigos 20 er som navnet tilsier en 
20 Mbyte harddisk, i tillegg finnes 
den i 30, 40 og 60 Mbyte-variant�r. 
Amigos benytter seg av en vanlig 
XTkontroller og kan maks håndtere 
2 harddisker, mens SCSlkontrolle
ren i A590 kan håndtere opptil 7. 
Ingen SCSIharddisker, altsa. 
Selve harddiskenheten er lik i hen
holdsvis 20/30 og ,40/60modellen, 
forskjellen ligger i kontrolleren, 
som i 30 og 60utgave er en såkalt 
RLL-kontroller som pakker mer da
ta inn på samme plass (26 i stedet 
for 17 sektoren pr spor). Importøren 
vil også markedsføre både 3 1/2," 
og S 1/4" Amigos diskettstasjone�. 
Amigos-harddisken er svært så s� 
lid bygget og leveres i en firkant t 
metall kasse med omtrent samm 
dimensjoner som Amiga SOO. De 
rommer såvel strømforsyning so 
plass for en ekstra harddisk, o 
kassen skal i følge importøren by! 
på gode kjøleegenskaper. Den eg-\ 
ner seg i hvert fall ypperlig som\ 
skjermstøtte. 

AMIGADOS OG \ LESE- \ 
FEIL. .. \ I tillegg til WB 1.3 leveres Amigos 
20 også med programmet «Ship
disk,) som parkerer lese hodet på \ 
et sikkert sted. Dette er først og 
fremst viktig når maskinen skal \ 
fraktes, men erfaringer fra PC- \ 
verdenen viser at man faktisk bør 
gjøre dette hver eneste gang man 
slår av maskinen. Årsaken er at 

lesehodene gir fra seg et strøm
sjokk hver gang harddisken slås 
på. Man risikerer da at området 
som tilfeldigvis skulle befinne seg 
under lesehodene får seg et realt 
hukommelsestap. Personlig har jeg 
aldri opplevet å miste data på den
ne måten med min antikvariatiske 
Commodore PC 20 Ill. 
På en rekke nyere harddisker par
kerer lesehodet automatisk når 
strømmen slås av og denne mulig
heten finnes da også på Amigos 
40 og 60. Vår Amigos 20 krevet 
imidlertid en runde «Shipdisk», og 
det står klart og tydelig i manualen 
at man MÅ kjøre dette før man frak
ter harddisken. Dette «glemte» vi 
ved et tilfelle og fikk svi for det: 
Lese/skrive-feilene stod nærmest i 
kø for å slippe til. (Dette har forres
ten heller aldri skjedd med min tid
ligere nevnte museumsgjenstand, 
som ikke har vært bortskjemt med 
parkering av lesehodet.) Takket 
være de elendige feilhåndterings
rutinene til AmigaDOS ble enden 
på visa reformatering og de gleder 
som er forbundet med dette (sterkt 
hjulpet av akutt diskettmangel). 
Det er helt utrolig at et operativsy
stem ikke skal klare å håndtere le
se/skrive-feil på en fornuftig måte! 
Spesielt nå som harddisker etter
hvert vil bli allemanns-eie også for 
såvel hjemmebrukere som profe
sjonelle, MÅ dette forbedres. I dag 

kan man med div-erse hjelpemidler 
og en stø hånd nesten kløyve en 
PC-harddisk i to med øks og frem
deles redde innholdet. Hvorfor 
skulle det da være så forbannet 
vanskelig å fikse en enkel lesefeil? 
Amigos 20 kobles til Amiga SOO via 
et adapter som plugges inn eks
pansjonsporten. Produsenten har 
klokelig nok utstyrt adapteret med 
en ekstra ekspansjonsport. I mot
setning til AS90 har man dessverre 
ikl<e muligheten til montere ekstra 
ram-brikker i adapteret. Fordi kon
trolleren ikke kan håndtere mer enn 
to harddisker, og den ekstra hard
disken har plass inne i boksen, har 
adapteret heller ingen ekstra porter 
for eksterne harddisker. A590 var 
også konstruert slik at den ble slått 
av sammen med selve maskinen 
(til tross for egen strømforsyning), 
en mulighet jeg savnet på Amigos 
20. Noen sjanse for å glemme å slå 
den av var det allikevel ikke, den 
var absolutt hørbar. Herdet av PC
vifter og gamle harddisker, plaget 
det meg imidlertid ikke. 
Et problem som ofte oppstod under 
kaldstart av maskin og harddisk var 
at AmigaDOS ikke fant Amigos 20 
på første forsøket, dette må man ta 
hensyn til på oppstartsdisketten. 
Hvis det blir aktuelt med autoboot 
må produsenten sørge for at vente
tiden på at harddisken skal starte 
opp blir lenger, på AS90 kan man 

Revolusjon innen bildesign: 

BMW på· EDB! 
Av Kurt Lekanger 

EDB-teknologien har i løpet 
av meget kort tid fått svært 
stor betydning på mange 
områder.Bilbransjen har på 

få år gjennomgått nærmest en re
volusjon takket være denne tekno
lo�ien. Den rålekre kjerra du ser 
pa forsiden er en BMW 329 fra 
1936 med Drauz karosseri. Bilen 
er designet på «den gamle måten», 
det vil si med papir og blyant, og 
deretter montert sammen for hånd. 
Ikke noe dårlig resultat for det, spør 
du meg! 
Illustrasjonene på denne siden vi
ser en litt mer moderne utgave av 

BMW, nemlig BMW Z1 (ikke min, 
dessverre!). Likheten mellom de 
gamle veteranbilene og dagens 
strømlinjeformede biler er ikke stor. 
Alle detaljer er laget for å minske 
luftmotstanden så mye som over
hodet mulig. Dette er hovedårsa
ken til at dagens biler stadig blir 
mer og mer like, man begynner å 
nærme seg den formen som gir 
den minst mulige luftmotstand. 
Dagens biler blir designet ved hjelp 
av avanserte EDBsystemer - og in
genting blir overlatt til tilfeldighete
ne! Datamaskinen brukes til alt fra 
design av karosseri til beregning 
av hvor stor materialstyrke man 
trenger på de forskjellige deler av 
bilen. For ikke å glemme selve pro
duksjonen av bilen! Bilen blir selv-

følgelig satt sammen av datastyrte 
roboter ... 
Vindtunnelen har lenge vært et flit
ti� benyttet hjelpemiddel for å opp
na en minst mulig luftmotstand på 
bilene. Ved hjelp, av store vindtun
neler og røk kunne man se hvilke 
retninger luftstrømmene tok når bi
len var i fart, og man kunne måle 
luftmotstanden. Nå blir det mer og 
mer vanlig at man tar i bruk EDB
teknologien isteden for å bygge 
kostbare vindtunneler. På denne 
måten kan bildesignerne,prøve seg 
fram på skjermen med nere for
skjellige alternativer, uten å måtte 
bygge dyre modeller og teste disse 
i vindtunnel! 
Sikkerhet er også et punkt dagens 
bilindustri har blitt mer og mer opp-

• 

AMIGOS er stor og klumpete, 
bråker en del , og har ikke så 
mange muligheter som «origina
len». Likevel gjør ikke minst pri
sen at den vil være et godt alter
nativ. 

velge lang eller kort ventetid. 
En ting som imponerte meg litt var 
selve oppstartsfilene til Amigos
systemet. De inneholdt svært fan'cy 
batch-programrr.ering og demon
strerte for meg uante muligheter, 
bl a signalering mellom to parallelt 
kjørende kommando-filer. Man sat
te også opp Shell (elegant CLI
alternativ) på �n avansert måte. 
Fullt så imponert ble jeg ikke, da 
jeg oppdaget at de hadde rappet 
hele opplegget fra Aegis Audio
master Il-diskettene. Aegisgjengen 
vet hva de gjør ... 
Amigos 20 er som nevnt klargjort 
når den kjøpes, men fikleren har 
muligheten til å konfigurere hard
disken etter eget hode. To pro
grammer lar deg dele opp harddis
ken i flere logiske enheter, samt 
lavnivå-formatere den. Disse kom
mer dessverre ikke i nærheten av 
mulighetene PREP-programmet til 
AS90 gir deg, men de færreste 
'kommer allikevel til å ha bruk for 
dette. 

AMIGOS 20 I PRAKSIS ' 
I testperioden benyttet vi en Amiga 
SOO med Kickstart 1.3 med 1 Mbyte 

,hukommelse. Den programvaren 
vi kjørte oppførte seg som den skul-

merksomme på. Også dette gjøres 
mye ved hjelp av EDB. Ved hjelp 
av avansert datautstyr kan kon
struktørene beregne seg fram til 
hvilke materialtyper, tykkelser osv. 
som er mest hensiktsmessig og 
som gir størst mulig sikkerhet i for-

le, inkludert DPaint, WordPerfect, 
SuperBack og Audiomaster Il. Til 
og med Soundtracker i diverse vari
antet fungerte etter sjonglering 
med ASSIGN, til tross for mye «dir
ty» programmering. ALLE som an
skaffer harddisk bør først som sist 
sette i gang med å studere denne 
kommandoen. Minus autoboot var 
det en nytelse å bruke Amigos 20, 
de som har prøvet Soundtracker 
både med og uten harddisk vet hva 
jeg snakker om. Noen brukbare 
benchmark-tester fikk vi ikke kjørt 
(skal prøve å bøte på det om en 
stund. -red.), men Amigos 20 føltes 
en anelse raskere enn AS90. 
Prisen på Amigos 20 er 67S0 kro
ner INKLUDERT moms, en del billi
gere enn Commodores egen AS90 
på 7900 PLUSS moms (Ny pris pr 
1S.04 er 7200 inkl. mva. -red). Rent 
teknisk er imidlertid Amigos 20 
langt enklere og har ikke på langt 
nær så mange utvidelsesmulighe
ter. Allikevel vil Amigos 20 dekke 
behovet for de aller fleste og vil 
være et interessant alternativ når 
produsenten for stablet autoboot
muligheten på beina. 

PRODUKT: AMIGaS 20 PRODU
SENT: FLESH & H RNEMANN 
GbR IMPORTØR: DATA-VICE, 
POSTBOKS 2201 STRØMSØ, 
3003 DRAMMEN. TLF. :  03833684 
PRIS: 6750 INKL. MVA. 

hold til vekt, pris osv. Fortsatt be
nyttes kollisjonstester for å teste en 
bils kollisjonssikkerhet, men det vil 
nok .ikke ta lang tid før dette faller 
helt bort. Alt takket være datama
skinen! 

/ 



Av David Elboth 

Da MC68000-serien ble 
introdusert i 1979, fikk vi 
en ny standard for ekse
kveringstider. Kompakte 
og eff�ktive kommando
er gjorde at maskiner 
med CPUer fra 
MC68000-serien .fikk me
get gode resultater på 
flastlghetstester. MC-
68000familien har en 
bedre yteevne og større 
adresseringskapasitet 
enn hovedkonkurrentene 
som Zilog, Intel, National 
etc. 

Kjente hjemmedatamaskiner 
som bruker MC68000-serien 
er blant annet Amiga 500, 
Amiga 2000, Atari 520ST, Atari 

1 024 ST, Sinclair al etc. 
MC68000-serien er opprinnelig utviklet 
fra 8-bits prosessorserien MC6800. 
MC68000-serien er derfor konstruert 
slik at den kan brukes sammen med 
prosessorer i MC6800serien. Idag fin
nes det foreløpig fem prosessorer i 
MC68000serien, og de er MC68000, 
MC68008, MC6801 0, MC68020 og 
MC68030. MC68040 ventes å komme i 
løpet av 1 989. 

MINSTEMANN MC68000 
Prosessoren MC68000 er en 1 6-bits pro
sessor med 32-bits intern arkitektur, 
dvs.. åtte 32-bits d?-taregistre og åtte 
32blters adresseregistre. Dataene i da
taregistrene kan være av bitgruppe, ord 
eller langt ord. Adresseregistrene kan 
ikke behandle bitgruppeverdier. Proses
soren kan adressere totalt 1 6  MB dvs. 
adressebussen er 24 biter bred. 
MC68000 har lagerorganisert l/O, femti
seks instruksjonstyper og fjorten for
skjellige adresseringsmåter. Operasjo
nene utføres på datatyper med 1 ,  4, 8, 
1 6  og 32 biter. Unntatt i de tilfeller inJlen 
operand er spesifisert, vil skrivematen 
for instruksjonen vise størrelsen på ope
randen. Vi har for eksempel MOVE
instruksjonen, som kan utføre en opera
sjon med størrelsene bitgruppe, ord el
ler langt ord (32 biter). H uskesymbolet 
med MOVE kan uttrykkes som MOVE.B, 
MOVE.w eller MOVE.L. Når størrelsene 
en operasjon behandler, ikke er spesifi
sert, er de satt til W. Bitmanipulasjoner 
og binærkodete desimaloperasjoner, 
blir utført på data som blir adressert som 
bitgruppeoperander . 
M C68000 har to typer brukerregistre: 
dataregistre og adresseregistre. I tillegg 
til dette har vi en stakkpeker, en pro
gramteller og et statusregister. 

Kjente maskiner som bruker MC68000 
er blant annet Amiga 500, Amiga 2000. 
på større Unix-maskiner brukes ofte 
MC68000 som en l /O-prosessor. 

SINClAIR Ol
P ROSESSOREN MC68008 
I hjemmedatamaskinen Sinclair al fin
ner vi MC68008. Dette er en redusert 
versjon av MC6800-prosessoren, men 
den reduserte praktiske ytelsen er mini
m .al . MC68008 skiller seg fra MC68000 
pa en del punkter. 
Databussen på MC68008 består av bare 
åtte biter i stedet for 16. Dette resulterer 
i at de fleste operasjoner tar dobbelt så 
lang tid her som på MC68000. Adresse
bussen på M C68008 er på 20 adresse
linjer, noe som begrenser maksimalmin
ne til 1MB. Adressebussen til MC68000 
er 24 linjer, noe som tillater et maksimal
minne på 16 M B. Alle adresser utenfor 
20 biter blir automatisk avkortet av 
MC68008. 
MC68000 har tre avbruddsinnganger. 
På MC68008 finnes det bare to. Resul
tatet er at den ene avbruddsinngangen 
på MC68008 har fått betegnelsen 
IPl2/IPlO. Internt i prosessoren er den
ne pinne koblet til både I Pl2-inngangen 
og IPlO-inngangen. Prosessoren 
MC68008 skjelner bare mellom fire prio
ritetskoder for avbrudd, nemlig O, 2, 5 
og 7. MC68000 kan til gjengjeld behand
le åtte prioritetstkoder fra O til 7. 

PC-prosessoren intel 8088 har også en 
databuss på bare åtte biter, derfor blir 
dette flaskehalsen. Internt er intel 8088 
16-bits, mens MC68008 er 32-bits! Beg
ge prosessorene har bare 20 bits adres
sebuss. 

MC6801 0 
Med MC6801 0 fikk vi i tillegg til det vi 
har i MC68000prosessoren, muligheten 
til å bruke et virtuelt lager, dvs. at pro
sessoren har tilgang til data som ikke 
er i RAM. Dette gjøres ved å stoppe le
sing og skriving mens data blir hentet 
fra en ·annen l/O-enhet som f.eks. hard
disk og plassert i RAM . For å kunne 
bruke MC68010s muligeter til å håndte
re virtuelt lager, kreves et operativsy
stem som er tilpasset disse egenskape
ne. Nye instruksjoner med MC6801 0 er 
instruksjonene MOVEC, MOVES og 
MOVE fra CCR - ellers er instruksjons
settet det samme. Med MC68010 kan 
vektortabellen for unntak plasseres hvor 
som helst i lageret, og nye vektortabel
ler kan også lages. Et nytt register er 
tatt med, der den nødvendige vektorad
res en blir plassert. Det er viktig å merke 
seg at instruksjonene for multiplikasjon 
og divisjon blir utført mye raskere på en 
MC68010 enn MC68000. 

MC68020 OG MC68030 
MC68020 er en full 32 bits implementa-

MASKINKODEHJØRNET 
Av Kurt Lekanger 

E tter at vi avsluttet maskinkode
kurset har vi fått brev fra mange 
som har ønsket seg flere eks
empler på hvordan man kan 

bruke maskinkode i praksis. Som dere 
vil! Her er noen råd og tips som sikkert 
kan være til hjelp for nybegynnere. 
64'ns basic/kernal inneholder en rekke 
rutiner som du kan benytte deg av når 
du programmerer. Her er en oversikt 
over noen av de som gjelder utskrift til 
skjerm: 
$AS1 E = skriv ut en tekst $E544 = 
blank skjerm $E566 = home cursor 
$FFFO = sett cursor x/y posisjon $FFD2 
= skriv ut tegn i akkumulatoren 
la oss først ta en titt på en rutine som 
først blanker skjermen og deretter skri
ver ut en tekst fra linje 1 0, kolonne 20: 
JSR $E544 
LDX *1 0 
lDV *20 
ClC 
JSR $FFFO 
LDA -:;:. <text 
lOV * >text 
JSR $AB1E 
RTS 
text . byt 'HEI'  
.byt O 
Først blanker vi altså skjermen med JSR 
$E544. Så legger vi linjenummeret i X
registeret og kolonnenummeret i V
registeret, sletter CARRVFLAGGET 
med ClC og hopper til $FFFO. Cursoren 
vil nå plassere seg på linje 1 0, kolonne 
20. Deretter legger vi lowbyte og high
byte av tekstens startadresse i A respek
tive V registeret, og hopper til utskrifts
rutinen på $AS1 E. Teksten som skal 

skrives ut kan ikke være på mer enn 256 
te.9n. Det er også mulig å skrive ut tekst 
pa andre måter, f.eks slik som dette: 
lDX -:;:.0 
loop lDA text ,X 
BEa end 
JSR $FFD2 
INX 
BNE loop 
end RTS 
text .byt «dette er en test" 
.byt O 
Rutinen på $FFD2 heter CHROUT og 
skriver ut det tegnet som ligger i akku
m ulatoren (se ascii-oversikten i dato
rens manual). 
FARGER 
For å bestemme skjerm og tekstfarge 
brukes disse adressene: $0020 = ram
mefarge $D021 = skjermfarge $0286 = 
tekstfarge 
I tillegg kan fargen -på et bestemt tegn 
på skjermen forandres ved å legge ver
dien for fargen inn i $D800-$DBFF. Pro
grammet under forandrer rammefargen 
til blå (6), skjermfargen til svart (O) og 
tekstfargen til cyan (3): 
lDA *6 
LDX *0 
LDV *3 
STA $D020 
STX $0021 
STV $0286 
RTS 
VENTE pA EN TAST 
På adressen $FFE4 ligger en rutine som 
heter GETIN. Den tar imot et tastetrykk 
og lagrer ascii-verdien av dette i akku
mulatoren. Denne rutinen vil vente til 
du trykker en tast og deretter skrive 
dette tegnet ut på skjermen: 
loop JSR $FFE4 
SEa loop 
JSR $FFD2 
RTS 

For å vente på at du skal trykke space 
kan programmet se slik ut: 
loop JSR $FFE4 
CMP *" 
SNE loop RTS 
N S! Vær oppmerksom på at noen ass
emblere ikke forstår formen CMP , '. 
Istedet må du skrive CMP *$20, da $20 
er ascii-verdien for space (32 i desimal). 

INN MATING AV TEKST Noe du ofte 
kommer til å få bruk for er en rutine for 
å lese inn en tekst fra tastaturet. Da er 
CHRIN-rutinen på adresse $FFCF tin
gen. 
Eksempel: 

lDX *0 
loop JSR $FFCF 
STA $1 000,x 
I N X  
CMP -:;:. 1 3  ;return 
SNE loop 
RTS 
Rutinen over fungerer omtrent som IN
PUT i basic, den leser inn tekst fra tasta
turet helt til du trykker return. Teksten 
blir i tilfellet over lagret fra $1 000 og 
utover (STA $1 000,x). Mer avanserte 
rutiner kan selvfølgelig lages, slik at ruti
nen kun tar imot bokstaver og tall - og 
slik at cursortastene, clr/home etc ikke 
fungerer. Da kan du ikke bruke $FFCF, 
men bør istedet lage en rutine som tar 
imot et tegn med GETIN ($FFE4), sjek
ker om dette er et «gyldig» tegn, og skri
ver ut dette med CHROUT {$FFD2) hvis 
dette er tilfelle. Du må og sa sørge for å 
skrive ut en cursor på skjermen, og 
eventuelt få denne til å blinke. Prøv å 
lag en slik rutine! Du lærer utrolig mye 
av å løse slike problemer. Og greier du 
det ikke så har du sikkert lært mye av 
dine feil likevel! Jeg kommer tilbake 
med flere tips en annen gang - vi ses! 

sjon av MC68000familien med interne 
32-bits registre, 32-bits databuss og 
32-bits adressebuss. MC68020 har et 
meget kraftig instruksjonssett med man
ge adresseringsmodier (18 modier og 7 
datatyper). MC68020 er selvfølgelig 
objektkode-kompatibel med de tidligere 
MC68xxx modellene. MC68020 støtter 
virtuelle minne og virtuelle maskiner. 
Med en 32-bits adressebuss kan proses
soren håndtere opptil 4 GB. 
Den siste modellen i Motorola serien er 
MC68030 som er en 2generasjons 
32-bits prosessor med pipeline, inne
bygd 256 byte data og instruksjon cache 
etc. Kjente maskiner idag som bruker 
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disse to kraftige prosessorene er Macin
tosh SE og Ilx. 
Siden alle prosessorene i Motorola-seri
en MC68000 har det samme grunn
leggende instruksjonsettet, vil program
mer skrevet for MC68000 kunne kjøres 
på en MC68010 eller en MC68020 ba
sert maskin. Programmet trenges derfor 
ikke endres ved bytte til en prosessor 
med større kapasitet. Forskjellen med å 
kjøre programmene på de forskjellige 
medlemmene i Motorolaserien, blir der
for bare synlilil når det gjelder hastighet. 
Ønsker du a vite mer om MC68000-
serien, kan du kjøpe boka: «68000-ser�
en» av Robert Erskine. Origo Forlag. 

J!llM.9l 
1) -Z!1.�TroØ/S 

Telefon: (02) 80 60 51. 

DET BESTE INNEN 
PROGRAMMER OG 

TILBEHØR TIL AMIGA 
AMIGA brukerprogram 

på norsk 
AMIGABok 

(bokføringsprogram) 
Kr. 1.990,-

Superbase Personal 
(database) 
Kr. 695,-

Be om produktoversikt 
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Commodore 64/1 28 Hack-Pack: kes kommandoen OPEN1 ,9, 1 5, Il 

> 1 , 1 00, 1 30, 1 40 .. 1 55 " :CLOSE 1 .  Det 
første 1 -tallet sier fra at vi ønsker å 
bruke bank nr 1 .  Deretter sier vi fra 
at vi skal reservere sidene 1 00, 1 30, 
samt sidene 140 til og rped 1 55. Som 
du ser er denne kommandoen mye 
mer lettvint enn 64-versjonens kom
mando. 1 28-versjonen har også en 
kommando for å velge start/slutt av 
ram-disken. Eks: OPEN1 ,9, 1 5, Il BO, 
1 28,200 Il :CLOSE1. Denne komman
doen vil si fra at vi ønsker å bruke 
side 1 28-200 i bank nr O som ram
disk. 

BRUKBAR 
UTILITY ·PAKKE Ram-disken har også kommandoer 

for å velge enhetsnummer og koble 
ut ram-disken, samt to kommandoer 
for å slå av eller på en såkalt «DE
BUG,>-modus. Du vil vanligvis ikke få 
feilmeldinger fra ram-disken slik du 
gjør med en vanlig diskettstasjon. 
Hvis du derimot kobler inn debug
modusen vil feilmeldinger automatisk 
komme fram på skjermen hver gang 
noe går i dass . .  , 

Kurt Lekanger har sett 
på Hack Pack - en uti
lity-pakke med Too/kil, 
mange muligheter. 
Den får absolutt god
kjent, men med noen 
minus i margen . . .  

D
ette er egentlig en test av 
to versjoner av samme 
program, nemlig 64 og 
1 28-versjonen. Siden dis
se to versjonene er ganske 

like, har jeg slått de to sammen til en 
test. 64-versjonen kommer i et prak
tisk plast-cover med lommer for dis
kett og manual, mens 1 28-versjonen 
kommer i en plastpqse! Hvorfor man 
ikke har spandert på seg et cover til 
1 28-versjonen også er for meg en 
gåte... 1 28-versjonen fungerer imid
lertid både i 80 og 40 kolonners mo
dus. 
En fordel med Hack-Pack er at den 
ikke er kopi-beskyttet, slik at du kan 
ta back-ups. For å forhindre at folk 
kopierer programmet og sprer det 
ulovlig, har man tatt i bruk en spesi
ell beskyttelse: Sammen med pro
grammet følger det et fargekart som 
består av en rekke fargesirkler i et 
X/Y -koordinat. Etter at du har startet 
opp programmet får du spørsmål om 
hvilken farge f.eks koordinat L-1 4  har. 
Etter å ha svart på tre slike spørsmål, 
starter programmet. Svarer du galt på 
et av spørsmålene, må du loade pro
grammet på nytt igjen. Ulempen med 
en slik beskyttelse er at det er ganske 
tidkrevende, og kan bli ganske irrite
rende i lengden. Men - det er ihvert
faIr bedre enn kopi-beskyttede disket
ter! 
Hack-Pack består av en basic-toolkit 
(ekstra kommandoer), en ram-disk og 

_.en basic-compressor. Det første som 
møter deg når du har startet program
met er en meny. Her velger du om 
du vil starte opp ram-disk, toolkit, beg
ge deler, eller kompressoren. På 1 28-
versjonen kan du velge om du vil bru
ke bank 1 eller O som ram-disk. 

TOOLKIT 
T oolkit består av noen nyttige ekstra
-kommandoer som egentlig burde 
vært standard fra begynnelsen, men 
som av en eller annen grunn ikke er 
det... Her kommer en kort presenta
sjon av de nye kommandoene: 
FIND er en nyttig kommando som du 
blant annet finner igjen i Final Cartrid
ge (men ikke så god som Hack
Pack's). Den brukes til å søke gjenn
om et basic-program etter en tekst
streng eller en kommando. F.eks 
FIND /POKEI, 1 00-200 vil søke gjenn
Orry�'�'!;me 1 00-200 ' eHor I..-n�manno-[,1'.> " 1 0. I !wE' . '  I" )'''' f�"�I�\l -' IfjY'rf.,1 ,'" h" �<-'J�fl.! '1 � og rste ,a I� JlnJene vor 
dette . forekommer.- fIND' -«TEST" vil 
søke gjennom programmet og liste 
alle linjer hvor TEST forekommer i 
REM, DATA eller print-setnJ[lger (inni 
,�I;*�r�elstegn). Da.-jeg,te�tet.ut denne 
.kommandoen oppdaget, , jeg en liten 

:;t>Ug;�lIer hva jeg s��I:�aIJe det::Hvis 
jeg fot eksempel søker: ett,er PRINT i 
et program og denne kO,mmandoen 

. forekommer flere ganger i en linje, vil 
Hack-Pack liste denne linjen like man
ge ganger som teksten forekommer. 
Jeg sier bare: Hva er vitsen? 
Hvor ofte har du ikke hatt bruk for å 
forandre et variabel navn til et annet, 
f.eks alle A$ til B$? Da er løsningen: 
CHANGE. Med denne kommandoen 
kan du forandre både tekst, variabel
navn eller instruksjoner i et basic
program. Meget nyttig! 
Med kommandoen DUMP kan du liste 
alle variabel navn som er i bruk. Dette 
kan være nyttig hvis du har mange 
variabel navn og ikke husker hvilke du 
har brukt, eller ønsker, å· vite hvilke 
�erdier de forskjellige -nar på et \flsst 
tfdspunkt i programkjøringen. Tenk 

deg at det har oppstått en bug (feil) i 
et av dine fantastiske basic-program
mer, MEN - du finner ikke feilen, 
uansett hvor lenge du sitter og klør 
deg i hodet... Legg da inn en STOP
kommando i programmet der hvor 
feilen oppstår og skriv DUMP. Du vil 
da få fram alle variablenes verdier på 
akkurat dette tidspunktet, noe som 
ofte kan være til hjelp ... 
Kommandoen INFO viser hvor mye 
minne du har ledig, hvor mye du har 
brukt til basic-sourcecode, hvor mye 
du har brukt til variabler, strenger, 
arrays etc. Ofte nyttig! En annen nyt
tig kommando som også finnes i Final 
Cartridge under navnet DAPPEND er: 
MERGE. Denne kommandoen skiller 
seg fra en vanlig LOAD på den måten 
at programmet som loades inn vil leg
ges ETTER det programmet som alle
rede ligger i minnet fra før. På denne 
.måten kaR. !du ._skjøte sammen flere 
programmer. til et. Det eneste du tren
ger å passe p'å ' er at de forskjellige 
programdelene ikke har Jike linjenum
mer, eller at linjenummerene i _den 
delen. du MERGER er lavere enn linje
nummerene i det programmet som 
allerede finnes i minnet. Denne kom
l)1andoen har jeg _selv . hatt nytte av 
ma:nge ganget. . 
De som har vært borti en PC eller en 
Amiga vet sikkert hva kommandoen 
TYPE gjør, Du har kanskje før eller 
siden hatt bruk for å kunne lese inn
holdet i en tekstfil på en diskett uten 
å loade filen inn i minnet? Da er den
ne kommandoen redningen. Bare 
skriv TYPE og filnavnet, og teksten 
flimrer over skjermen .. . uten at noe i 
minnet blir ødelagt. 
SIZE-kommandoen brukes for å vise 
lengden i antall bytes på en hvilken 
som helst diskettfil. Ulempen ved den
ne kommandoen er at den tar så for
bannet mye tid! Den tar faktisk like 
mye tid som om du hadde loadet filen 
inn ,i minnet! · Dette kan gjør�s mye 
raskere, jeg 'ha'i et prog�am som heter 
DiskDoctor som finner _den nyaktige 

lengden på et hvilket som helst pro
gram i løpet av et sekund eller trel 
For å koble ut Hack-Pack skriver du 
aUIT. Hack-Pack kan kobles inn igjen 
med en SYS-kommando. Hack-Pack 
har også to kommandoer som bare 
finnes i 64-versjonen, nemlig DELETE 
og RENUMBER. DELETE sletter et 
visst antall linjer, f.eks DELETE 
1 00-200 vil slette linje 1 00-200, RE
NUMBER brukes for renummerere et 
basic-program. Renumber -funksjonen 
i Hack-Pack er langt bedre enn F.eks 
Final Cartridge, da du kan renummere 
f.eks bare enkelte 'deler av program
met, f.eks linje 1 00-200. Bra! 

RAM-DISK 
Både 64-; og, 128�versjonen. av Hack
Pack har en innebygd ram-disk, dvs 
at du kan bruke deler av minnet som 
en slags diskettstasjon der du kan lag
re og senere hente fram igjen fiI�r. 
Ram-disken fungerer ,på samme måte 
som diskettstasjonen, det vil si at du 
kan bruke alle disk-kommandoene på 
samme måte som vanlig, men med 
enhetsnummeret 9 istedet for 8. Dette 
nummeret kan imidlertid forandres 
etter ønske_ Fordelen med 1 28 fram
for 64 er selvfølgelig den store hukom
meisen. Du kan jo også få en ram
utvidelse til 1 28'en (1 28K ekstra - fra 
Commodore). 128K vil si det samme 
som 512  blokker på en diskett. Jeg 
har imidlertid ikke testet Hack-Pack 
med en slik ram-utvidelse. 
I tillegg til at alle vanlige basic
kommandoer som LOAD, SAVE, CA
TALOG (1 28) etc. kan brukes, finnes 
det en del ekstra kommandoer som 
fungerer bare med Hack-Pack's ram
disk. Disse må sendes til ram-disken 
med OPEN1 ,9, 1 5,ukommando,,: 
CLOSE1 .� . �<?8 �11J jeg fan�, . 'yt var 
meget nyttlij. var kommandoene som 
brukes for a velge hvilke områder i 

HACK-PACK har mange nyttige og 
tidsparende finesser, og er absolutt 
et brukbart program. Det er heller' 
ikke kopi beskyttet, noe som er en 
stor fordel .  

hukommelsen du ønsker bruke som 
ram-disk. Her var 64- og 128-kom
mandoene noe forskjellige. I 64-ver
sjonen brukes kommandoen OPEN-
1 ,9,1 5, " > Il + CHR$(P):CLOSE1 ,  der 
P er hvilken side i minnet du ønsker 
å reservere for ram-disken. Hvis side
nummeret (P) f.eks er 1 92, vil adres
sen være 256-192* 49152 til 
49152 + 255. Det finnes . også en til
svarende kommando for å frigjøre en 
reservert side. På 1 28-versjon�n bru-

Hva er så vitsen med en ram-disk? 
Jo, for det første er den % :t $'&_man
ge ganger raskere enn vanlig disk (du 
rekker knapt trykke retum før filen er 
savet). For det andre kan en ram-disk 
være nyttig å ha mens du sitter o� 
programmerer og ønsker å lagre sma 
programdeler etc. raskt. Husk bare å 
lagre til diskett med jevne mellomrom 
- går strømmen er alt arbeidet gone 
forever ... 

COMPRESSOR 
Hack-Pack består i tillegg til toolkit'en 
og ram-disken av en skalt «kompres
sor", også kalt «packer», «cruncher», 
etc . . .  etc... Hack-Pack's kompressor 
er imidlertid ingen vanlig kompressor 
som kan crunche alle programmer, 
men en BASIC-KOMPRESSOR som 
er beregnet til å gjøre basic-program
mer kortere. Dette gjøres ved først å 
fjerne alle mellomrom og REM-set
ninger i programmet. Deretter prøver 
kompressoren å stappe så mange 
tegn som mulig inn i hvert linjenum
mer. Når kompressoren er ferdig er 
programmet ditt mye kortere enn det 
var ... Ganske nyttig egentlig! 

KONKLUSJON 
Selv om Hack-Pack egentlig har gans
ke mange nyttige funksjoner som bur
de vært standard fra Commodore fra 
begynnelsen, så må jeg si at jeg er 
noe skeptisk til programmet. Bruker
manualen er middels god, og du slip
per å lese deg i hjel for finne det du 
leter etter. Men (etter min mening) får 
du mye mer for pengene hvis du kjper 
en god cartridge, f.eks Final Cartridge 
" eller Ill. Med en slik cartridge plug
get inn slipper du å hente inn pro
gramvaren fra diskett og kjøre denne 
for hver gang du slår pa maskinen . .  
En slik cartridge har også vanligvis 
en rekke andre nyttige funksjoner, 
som f.eks en reset-bryter og en ma
skinkodemonitor. 
Programmerer du i maskinkode mins
ker nytten av Hack-Pack enda mer, 
da de fleste kommandoer er beregnet 
hovedsaklig for basic-programmerere. 
Så derfor, hvis du gar med tanker om 
å kjøpe Hack-Pack eller andre lignen
de programmer: be om å få prøve 
programmet i butikken før du kjøper 
det! 
PROGRAM: Hack-Pack 64/128 
FIRMA: Systems Software (Oxford) 
Ltd. 
IMPORTØR: Scandomatic NS og 
Compu-Prog 
PRIS: (C64) 295,- , (C1 28) 270,-

ENDELIG! 
Nå f innes det som du har ventet på! Brevkurs i mas
kinkodeprogrammering på AMIGA! Totalt er det 1 2  
informasjonsrike brev. 
Her lærer du maskinkode fra den spede begynnelse 
ti l  ekspertnivå. Her lærer du hvordan AMIGA fungerer 
helt ned på grunn-nivå. Ved hjelp av dette kurset bl i r  
du hurtig og greit i stand t i l  å skrive dine egne pro
gram, enten det nå bl i r  et enkelt LOna-program eller 
et avansert spi l l  som utnytter AMIGA'ens mul ig
heter t i l  det maksimale. 

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

Forskuddsbetal ing = porto- og oppkravsfritt. 
Best i l l  NÅ ! fra : 

ARCUS 
Postboks 336. 6401 MOLDE - Postgiro : 460 05 99 



U S E R G R O U P S/ K  L U B 
GRATIS ANNONSE! Her kan alle 
dataklubber/usergroups jnfonnere 
om seg selv. Send info til: Norsk 
Datonnagazin, Postboks 9934 - Ila, 
0132 Oslo 1. Merk konvolutten: 
User Group. Redaksionen forbehol
der seg retten til å redigere innkom
met materiale. 
NB! Forsikre deg at klubben/user
groupen eksisterer FØR du sender 
penger, disketter, programmer og 
lignende. Vi tar ikke ansvar for virk
somhet/seriøsitet. 

C64/C128/AMIGA 
ALTA 
DATAKLUBBEN NORD er en dataklubb med ca. 
65 medlemmer for C64/C1 28 og Amiga. Vi er 
stadig på jakt etter flere. Vil du vite mer om oss, 
skriv til : DATAKLUBBEN NORD, postboks 1 1 57, 
9501 ALTA 

ASKER 
BAL TIMORElICON er en C64 klubb med 7 med
lemmer. Deres store interesse er demoer. Kon
takt Baltimore/lcon, boks 360, 1 371 ASKER, tlf 
02 786050 (Øystein) . 

BERGEN 
FANZIN DEMOKLUBB består av 4 helfrelste 
Amiga-freaks som digger demoer. Nå søker vi li
kesinnede, både unge og gamle. Skriv til : FAN
ZIN DEMOKLUBB, c/o Rune Langøen, Rugdevei
en 40, 5000 BERGEN. Telefon: 05-283623. 

BLOMMENHOLM 
SYNT AX 3001 søker tegnere og kodere på Amiga 
500. Skriv til Syntax 3001 , Stasjonsveien 51 , 1 3 1 0  
BLOMMENHOLM, eller ring 0 2  542926 (Lars) . 

BREVIK 
ARABIAN OG THE ISLANDER ønsker å swappe 
spill og demoer med kuule folk. De lager egne 
mc-demoer til C64. Det de har på lager er aldri 
mer enn 14 dager gammelt. Skriv til : Jon Erik
sen, Blekebakken 25, 3950 BREVIK. Eller ring 
03 571373 (Jon). 
VIP driver mest med bytte av spill, mUSikk og 
demoer på C64 med diskettstasjon. Klubben har 
masse kontakter rundt om i verden. Nå ønsker 
de kontakt med programmerere som kan pro
grammere musikk, grafikk eller noe annet kult. 
NO LAMERS' Kontakt Glen Gusfre, Haakonsgt. 
1 5, 3950 BREVIK Tlf 03 571242. 

BRVNE 
PRIDE CREW INT. - ønsker ' seg flere med
lemmer som lager deomer. Vi har 1 1  til nå. Er 
du god i MC - ta kontakt med ZEMIC/PRIDE, 
Tyttebærhalen 1 6, 4340 BRYNE. 

BØ i Telemarit 
CCG startet i 1987' med C64 og har nå gått over 
til Amiga. Derfor søker CCG Amiga-freaks for ut
veksling av tips/programmer _ osv. ,,100% disk 
back>...garanti. Hvis du er interessert: CCG, Post
boks 1 40, 3801 BØ i Telemark. 

BØNES 
Jeg ønsker å høre fra Amigaeiere for bytte av 
programmer. Skriv til : Hans T. Liland, Bøjarnes
veien 7, 5062 BØNES. 
FULL FORCE snekrer demoer og swapper. De 
har 8 medlemmer og startet opp i 1 988. ·.om ikke 
de beste, så er vi de kuuleste» . Skriv eller ring 
til: Snorre Marcum, Våkleivskogen 1 50, 5062 
BØNES - Tlf: 05 1 21 8 1 8. 

DAL . 
Jeg ønsker å swappe nye AmigaprograrTimer. 
Send brev eller disketter ti l . Torgeir Rui, ØsUi 2a, 
2072 DAL. 

DVERBERG 
RUDY er en klubb for C64/128 eiere. Som med
lem vil du hver 14 .  dag få tilsendt to disketter, 
en medlemSavis med hints and tips osv. De 1 0  
første medlemmene får e n  diskett med' spill på. 
Skriv etter mere informasjon: Rudy, Boks 28, 
8485 DVERBERG ANDØY A 

ELLINGSØV 
AMIOlGA Dator User Group søker medlemmer 
worldwide. Medlemskapet er gratis. Vi driver d: 
MB3�MIDI SEQUENSING MUSIKK, sampling, 
demas, . bytting, spill selger DrTs KCS vl .6 og 
SoundScape Pro Midi Studio. Kontakt: Olav And
reas Randen, 6057 ELLINGsøy - Tlf: 071 36396. 

FLORØ 
WARLOCK fra PANTHER SQUAD ønsker å kom-
11)9 i kontakt med andre user groups for C64 og 
Amiga. User grops som er intere�rt i å bytte 
demos og programmer, skriv til: WARLOCK, 
Vestnesveien 1 2, 6900 FLORØ eller ring: 057 
43627 (Roger). 
RONNY, alias STARBLASTER, vil ha flere data
venner. Han har en. Amiga 500 som han .hoyed
saklig bruker til grafikk. Swapping er også av inte
resse. Kontakt: Starblaster, Ronny C., Vestnesve
gen 26, '6900 FLORØ. Tlf 057 42473. 

FONNES 
TEAM'88 ønsker seg mange flere kontakter. De 
er tilsammen 10 medlemmer og driver blandt 
annet med bytte av programmer, demoer og 
musikk på C64 og Amiga. Vi cracker ALDRI!! 
Brev uten disk besvares ikke. Det vil med andre 
ord si : NO LAMERS! Skriv eller ring til: 
C64/Amiga: EddieffEAM'88, postboks 4, 5153 
FONNES. Tlf 05 368552 (Tom). Amiga: Marve/ 
TEAM'88, postboks 8, 5 1 53 FONNES. Tlf 05 
368708 (Gunnar). 

FREDRIKST AD 
THE VIP-CREW er en nyoppstartet klubb som 
swapper Amiga stuH. De ønsker kontakt med 
andre swappere, codere, grafikere, musikere. Pla
nen er at dette skal bli en klubb for VIP's, d.v.s. 
alle som virkelig kan bruke Amigaen . Send din 
beste demo til oss, men ønsker du disketten i 
retur så vedlegg svarporto. Du blir da med i vår 
demokonkurranse. Skriv til The Vi�Crew, c/o 
Runde Fredriksen, Teglverksveien 47, 1 600 
FREDRIKSTAD. 

FØRDE 
BLACKBIRD, Hjortefaret 44, 6800 FØRDE ønsker 
seg flere Amigakontakter. Alle får svar!! 

GJØVIK 
C64 COMMANDO FORCE søker medlemmer 
(med diskdrive) fra hele skandinavia. Medlems
blad 6ggr/år og medlemsdisk kr. 35,- ' (kan av
bestilles)., Vi kjøper/selger nesten alt mulig. Avgift 
kr. 1 0,- pr. halvår. Skriv til: Sondre Dagstuen, 
Tranebergveien 6, 2800 GJØVIK eller ring: 061 
73756. 
Jeg vil høre fra andre Amiga-eiere for bytte av 
programmer. Prøver også å lære meg assembler 
og er derfor intressert i rutiner osv. Alle får svar. 
Skriv til: Anders Dybdahl, Bjørkestien 2, 2800 
GJØVIK eller ring: 061 7729. 

GRANVIN 
FLOPPYKLUBBEN har 7 medlemmer som har 
C64/128 som hobby. I klubben bytter de spill og 
programmer. I tillegg har de en medlemsavis som 
utkommer 6 ggr/år. Medlemsavgiften er på kr. 
35.- pr. år. Nå vil de ha flere medlemmer. Skriv 
for mere informasjon. Floppyklubben, 5736 
GRANVIN. 

GRAVDAL 
THE SILENT SERVICE INT. AVD NORGE er en 
internasjonal spillekontaktklubb som formidler 
spill og demoer. De driver bytting, kjøp og salg i 
enormt format. Send noen disketter med spill til 
dem, og du får noen mye bedre tilbake. Skriv til 
Tl1e Silent Sercice Int., Hornsbakken 20, 8370 
GRAVDAL 

GRIMSTAD 
PROTON SURVIVORS leter etter nye med
lemmer som kan være med å programmere de
moer/musikk på Amiga. Klubben består i dag av 
4 medlemmer. Skriv til: Osmund Grov, Svanevei
en 16 B, 4890 GRIMSTAD. 

HAFRSFJORD 
THE COBRA CREW ønsker å k�mme i kontakt 
med andre Amigaeiere. Klubben består i dag av 
3 personer som har hver sin Amiga. Kontakt: 
Trond Arild Tjøstheim, Grytingsgt. 1 1 ,  4042 
HAFRSFJORD. 

HARSTAD 
NORWEGIAN LIGHT FORCE INC. søker codere, 
grafikkere, musikere for Amiga. Vi har 7 med
lemmer. Skriv til: Ole Pedersen, Solgryveien 1 4  
B, 9400 HARSTAD. 

HELLESYLT 
THE GIANTS søker flere gode kontakter (Amiga). 
De har fra før kontakter som IT, Acker Light og 
X-man. PS: NO LAMERS! De holder nå på med 
enda flere demoer enn før, så tei kontakt med: 
THE GIANTS, Postboks 22, 6218 HELLESYLT 
eller ring 071 65147 (Mr. Pride)/071 65187 (T.C). 
Jeg har alt nytt "hot stuH» til C64. Ønsker nå å 
komme i kontakt med andre C64 grupper. Disk 
only. No lamers. Send "hot stuH» til TOK, c/o 
Gunnar Fivelstad, 621 8  HELLESYLT. 

HOV 
PUBLIC SOFTWARE formidler PD software til 
Amiga/IBM, og har ca. 40p disketter med pro
grammer. Klubben har 90 medlemmer og gode 
kontakter i utlandet, og derfor mye ny software 
hele tiden. Ta kontakt med: Dan Lilletvedt, Has
selvn. 1 ,  2860 HOV, H 061 23002. 

HOVIN 
THE RIPPER, Hovinåsen, 7093 HOVIN ønsker 
seg flere swappe-venner. Hot stuH: GREAT! La
mers: Sorry! 

JAKOBSLI 
NETWORK, the closest thing til perfect (sier de 
i alle fall selv) ønsker flere kontakter. Send C64 

- disketter til: Stig Husby, Konglev. 7e, 7058 JA
KOBSLI. Send Amigadiskelter til Martin Lie, Odd 
Sø"rlisv. 27, 7058. JAKOBSLI. 

JESSHEIM 
THE CRAZY LOVERS, Algarheimsveien , 2050 
Jessheim trenger flere medlemmer. Kontakter av 
alle slag er også velkommen. ' De har pr. i dag 3 
medlemmer som har hver sin C64 og påstår å 
være raske swappere. Skriv til overståenae adres
se eller ring 06 97091 7  (Roy). 

KABELVAG 
THE GENNESIS MEGA CREW har 32 med
lemmer og ønsker kontakt med CM-eiere over 
hele verden for salg/kjøp av spill/demoer. GMC 
søker også gode musikk/grafikk/codere. Gratis 
medlemsqlad gies ut 1 ggr/mnd. Skriv til THE 
GENNESIS MEGA CREW, Postbok 6, 831 0  KAB
ELVAG. 
BENGT NILSEN, Rekøyvn. 26, 8310 KABELVAG 
vil ai alle kuuuuuule grupper skal kontakte han 
for bytte av programmer, rutiner .etc. Han kan det 
meste om maskinen, men har litt prOblemer med 
mc. Han programmeredlåd� i 64 og i 1 28 mo
dus, og vil gjerne bli medlem i en kuuuul gruppe, 
helst med crackere. Ring tlf 088 78313. "Er alltid 
hjemme! SEE YA:. 
Jeg vil QJ9fne ha kontakt med Cl 28164 (disk) eiere -
lor bytting av spill, demoer o.l .  Hvis du er interes
sert, skriv til: Sturla Såstad Solberg, 8310 KABEL-
VAG. PS. Alle får svar. . 

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

KJERRGARDEN 
AQUA driver mest med swapping av spill og pain
ting med DPII + . 
Gruppen, som består av 2 personer til nå, har 2 
Amigaer. 
Dessuten har de et modem som de kanskje vil 
bruke på sin egen BBS. Mere inlormasjon lår du 
fra: Arnfinn Berland, 5320 KJERRGARDEN . Tlf 
05 1 47182 (Arnfinn). 

KLOKKARSTUA 
BREAKOUT beskjeftiger seg med koding, musikk 
og swapping på Amiga. Dette er en nystartet 
klubb med 3 medlemmer, men de vil nå utvide 
sitt kontaktnett med flere hundre prosent. For å 
komme i betraktning som nytt medlem må du 
vedlegge noe du har laget (demo, musikk etc). 
Sorry, NO LAMERS! Skriv til : Thor Bjarne H. 

Thoresen, 3490 KLOKKARSTUA eller ring 03 
798169 (Thor). 

KNARREVIK 
AXONIAN/FALCONS ønsker flere kontakter med 
C64. Ring til Erlend på tlf 05 331927, eller skriv 
til Axonian/Falcons, Søre Knappen 46, 5355 
KNARREVIK. All lelters answered. 

KOLBU 
COMMODORE DIVISION NORWAY har 7 med
lemmer som driver med C64 og Amiga. Amiga 
er det de driver mest med, og nå prøver de å 
lære seg ALT om maskinen. De ønsker kontakt 
med likesinnede. Skriv til Odd Tore Bøe, Boks 
56, 2847 KOLBU, eller ring 061 96607. 

KRISTIANSAND 
STARLINE består av 5 personer og 5 datorer. (2 
A5oo, 3 A2OOO). Dette er en gruppe lor deg som 
ikke først og fremst vil swappe, men som og.så 
har interesser innen programmering (demoer, 
spill etc). Ta kontakt med: Starline, Hellemyrlia 
1 2, 4637 KRISTIANSAND. Tlf 042 45964 (Jan). 
SHOCKWAVE søker nye kontakter. Gruppen har 
5 medlemmer (Vindicator, Superkid, Mr. Bas, Mr. 
Vision og G. I .  Joe.) Masse hot stull på lager. Ring 
Superkid 042 46254, eller skriv til Bjarte Breiteig, 
Fuglevikkleiva 60, 4637 KRISTIANSAND . •  ...Jeg 
skal prøve å svare lamers også!» 

KRAKERØY 
ANTI-MEGAWAD GROUP, Verkstedveien 33a, 
1 670 KRAKERØY driver med cracking, lager 
demoer, skaffer spill og programmerer på 
C64/128. For kr 25.- pr. 1/2 år lår du tilsendt 
spill, tips, demoer og muligens en medlemsavis. 
Skriv eller ring for mere opplysninger. Tlf 09 
340245 (Paulsen). 

KVISVIK 
på grunn av st9r interesse for GOLDEN FALCON 
søker vi hjelp fra Amigaeiere som er interessert i 
å lede en aktuell spalte for medlemmer som er 
interessert i grafikk, musikk, programmering, de
moer, spill etc. i vårt medlemsblad. Vi ønsker 
også kontakt med annonsører. Send demoer, 
grafikk og/eller musikk som du har laget, til opp
setting av TOP 10 lister. Øyvind Grimstad, 6674 
KVISVIK 

LANDAs 
THE NORWEGIAN DEP. OF FREEDOM-FORCE 
(Finland) søker flere medlemmer' og kontakter. 
Ring: 05 200243 eller skriv til: Knut-Gunnar Wal
le, Natlandsveien 24, 5030 LANDÅS. 
Jeg ønsker å komme i kontakt med crews og 
enkeltpersoner som har Amiga. Skriv til Sturia 
Olsen, Kolstien 90 B, 5030 LANDAs. 

LANGHUS 
TEAMWORK er en nyoppstartet gruppe i fra 
Langhus ved Ski. De driver med demoer og pro
gram, og bytter gjerne tips, demoer o.l .  Nå søker 
de etter codere, grafikere, musikere og tekst skri
vere. Need contacts as soon as possible! ! !  Skriv 
eller ring til Edwin Solheim, Gullivn. 5, 1405 
LANGHUS. Tlf 02 868 1 89. 

LARVIK 
MR. EINSTEIN ønsker å bytte både nye, gamle, 
hjemmelagede eller proffe demo's til Amiga. Tips 
og triks i MC er også ønskelig. Skriv til : MR. 
EINSTEIN, Postboks 1 426, 3251 LARVIK. 

LILLESTRØM 
TRAS DATA er en 1 år gammel dataklubb for 
C64/C1 28 eiere som gjerne vil utvide sin viten
skap om sin datamaskin, Vi gir ut medlemsblad 
6 ggr/år. Det inneholder spi lltester , «MC .... og 
BASIC-kurs, tips, brevsiaer og mye annet. Med
lemskapet kosier kr. 75,-. Skriv til: TRAS DATA, 
Elvegaten 1 7, 2000 LILLESTRØM. 

LVNGDAL 
Jeg vil gjerne bli med i en gruppe/klubb for C64 
eiere. Jeg kan bidra med endel MC programme
ring, Raymond Njerve, Rosljord, 4580 LYNGDAL. . 

LØRENSKOG 
Jeg ønsker å høre fra Amigaeiere for bytte av 
programmer. Skriv til: Nicolai Jensen, Kornstien 
59, 2006 LØRENSKOG. 

MADLA 
PLATOON (64) er en gruppe for folk med C-54. 
Gruppen har i dag 3 medlemmer, og har masse 
·<coool. software på lager (maks en uke gam
melt.) Hvis du ikke er en lamer, kan du skrive til 
PLATOON (64). Haakonsheteligsgt. 8, 4040 
MAD,LA eller ring 04 557873. 
MALVIK 
SUPER-SOFT, dataklubb for C64 og Amiga. 
Medlemsblad 6 ggr/år. Avgift kr. 25 pr. år. Vi dri
ver mest med bytte av spill og ·programmer. Kon
takt: SUPER-SOFT, Betaniaveien 10, 7563 MAL
VIK. 

MOSJØEN 
NDGiNORW!=GIAN GAM ES DESI�N i Mosjøen 

' har 2 Amiga-frelste medlemmer, Spesialiteten 
deres er spi", programmering og demo's. Tid
ligere erfaring fra C64 og Vic 20. Veteran i bran:
sjen, har hoidt på siden 1 985. Kontakt NGD, 
Halsmovegen 35, 8650 OSJØEN - Tlf. :  087 
72640/7301 8 (Thor eller Geir). ' 
KILLER DRILLER TEAM vil'gjerne komme i kon
takt med flere Amiga eiere for swapping av spill/ 
programmer. Skriv til MOONRAKER, Kummer
mo, 8650 MOSJØEN. 

MOSS 
SAVAGE, Karlstadveien 1 7, 1 500 MOSS startet 
opp i 1 988 og driver med sampling, demoer og 
bytting av programmer til Amiga. De er 6 stykker 
og ønsker å bli flere. Ta kontakt med: Christian 
Wangberb på telefon 09 271487 eller �kriv til over
stående adresse. 

NAMDALSEID 
Jarle Skogheim, 1733 NAMDALSEID ønsker kon
takt med Amiga-eiere for bytte av spill, demos ol. 

NAMSOS 
aMEGA vil gjerne ha en god del kontakter, men 
kun Amigabrukere. Klubben driver med mere enn 
å spille. Til høsten vil de slippe ut sin første de
mo. Dessyten lager de 'private Mega trainers'. 
Skriv til aMEGA, Skytterhusveien 2, 7800 NAM
SOS. Tlf 017 74903 (Rune). 

NOTODDEN 
PLATOON, usergroup for Amiga-eiere som ikke 
er .<spill-freaks». De startet opp i 1 988 og har 2 
medlemmer. Deres spesialitet er programmering, 
musikk og grafikk. ,,100% Disk Back Guarantee" 
loves, skriv til: PLA TOON, Rute 20-1 4, 3670 
NOTODDEN elelr ring: 03 957457 - Morten 
Amundsen. 

OSLO 
KILL ønsker flere kontakter og medlemmer. Vi 
er tilsammen et sted mellom 50 og 100 med
lemmer. If you are lame, then stay that way - if 
not contact or join KILL today! Ring: 02 302135 
(Kevin) eller 02 302753 (Richard - ikke i rushtida). 
STARCOM lager demoer på C64, men de skulle 
gjerne hatt flere kontakter. ZAX og ZIP kan nås 
på telefon 02 304860 (Lasse) og 02 302165 (Tor
ø.) 
NORSK DAT AAMTØRKLUBB N.DK har etter 
kun 2 måneders eksistens fått over 50 med
lemmer fra hele scandinavia. Vi satser på de som 
ikke er prolle. Gratis medlemskap. Husk svarpor
to. Alle aldre velkommen. Vi skal bli best! Skriv 
til N.D.K. , Boks 34 Klementsrud, 1 2 1 2  OSLO 1 2. 

RANDABERG 
ZAPPA ønsker å utvide sitt kontaktnett. I dag er 
8 stykker medlem i denne gruppen som konsent
rerer seg mest om brukerprogrammer til C64. 
Kontakt: Knut Arne Strømme, Randabergveien 
313, 4070 RANDABERG. Tlf 04 417696. 
RANHEIM 
TURBO-KIDS søker nye medlemmer. Klubben 
er for Amiga-eiere i alle aldre. Medlemsblad ca. 
6 ggr/år med spørsmål/svar fra medlemmene, tips 
om spill. Send liste over dine spill/programmer 
og klubben distribuerer den til alle medlemmene. 
Avgift pr. år er kr. 50,-. Skriv til :  Knut Marius Thor
valdsen, Fjordgløttveien 1 1  B, 7053 RANHEIM. 

RISØVHAMN 
ATARI ST/AMIGA-klubb med 5 medlemmer som 
har programmering, grafikk og musikk som ho
vedinteresse. Ta kontakt med Van Straaten, Ase, 
'8484 RiSØYHAMN eller telefon 088 47198 (Eirik). 

RØVSE 
SOKRATES ønsker flere kontakter for rask swap
ping av nye programmer, demoer m.m. 1 00% 
garantert svar' Skriv i dag t i l :  Reimar Vetne, TVS, 
3506 RØYSE. 

SAND 
SAILMON SOFT er en klubb (startet 1 988) med 
3 medlemmer som har C64 og Amstrad. De er 
meget intressert i demoer. Skriv eller ring til : Svei
nung Rørvig, 4230 SAND - tlf. : 04 797554 

SANDSHAMN 
Billig hard/software fra NordVest Amiga i Sands
hamn. Denne klubben har 15 medlemmer. Rask 
service. Kontakt NordVest Amiga, 6089 SANDS
HAMN eller telefon 070 29 1 40. 

SARPSBORG 
SATURDAY NIGHT CRACKERS består av 6 · 
personer som driver Il1€d musikk og grafikk på 
Amiga. De ønsker kontakt med flere codere. Skriv 
til: Geir Paulsen, Harebakkv. 61 , 1 700 SARPS
BORG. Tlf 09 1 55289 (Geir). 

SKIEN 
SNAP SHOT, dataklubben for C64/C1 28 og Atari 
ST. Klubblad 6-8 ggr/år. Medlemsavgift kr. 70. 
For m�r informasjon, skriv til: SNAP SHOT c/o 
Jostein B. Kristiansen, Håvundveien 294, 3700 
SKIEN. 

SKJETTEN 
ALMB3BAMIGA USER! Do ya wanna swap new 
stuH on. the Amiga? Contacl: THE DISK FIXER, 
Postboks 74, 20 1 3  SKJEDEN. 
ZONE 3 - har du mange, store og kjente kontak
ter?????? Skriv til meg for swapping av maks 1 
uke gammelt stoff (Amiga): Zulu Of Zone 3, box 
3, 201 3  SKJEDEN. NO LAMERS!! ! !  
PANTHERS, Tømtesvingen 15,  2013 SKJEDEN 
med Black Pant her (Lennart) i spissen, ønsker 
nye kontakter for bytting av spill og dessuten flere 
medlemmer. De fire medlemmene igruppen dri
ver med Amiga spill og demoer (lager demoer). 
Skriv eller ring. 06 853861 (Lennart). 

SKJÆRHAUGEN 
THE SOFTWARE SWAPPERS swapper demoer, 
nytteprogram og·annen software til A500 og C64. 
1 000/0 disk back garanti. Mange kontakter, nytt 
stoff. KI.ubben har 1 0  medlemmer, Skriv til The 
Software Swappers, boks 8, 1680 SKJÆRHAL
LEN. Tlf 09 379414 (David). 

SKODJE 
THE FIGHTING FALCONS har 5 medlemmer 
som programmerer i MC. C, BASIC & PASCAL. 
De ønsker nye kontakter innenfor Norges gren
ser. Du bør kunne programmere (på Amiga) eller 
tegne/kOmponere. Send inn 6 disketter (bør helst 
inneholde noe du har laget: demoer. bilder osv) 
og få 4 tilbåke i ·form av klubbavis. legg ved sl/ar
porto. Skriv til: THE FIGHTING FALCONS. 6260 
SKODJE eller ring 071 7531 1 (Finn). 

SOLBERGELVA 
ANIMALlZE.a9 ønsker nye medlemmer for bytte 
av programmer, spill og ideer. De er kun to styk
ker pr i dag og driver utelukkende med Amiga. 
Alle brev besvares. Skriv til: THE RED STAR, 
Gml.Riksvei 1 1 0, 3057 SOLBERGELVA. 

SOLBERGMOEN 
PENTHOUSE, Sandvollen 60, 3058 SOLBERG
MOEN består i dag av 3 medlemmer og driver 
med utveksling av programmer pluss programme
ring. De startet opp i 1 986 med C64, men holder 
nå på med Amiga. Kontakt Sven Deutschmann 
på telefon: 03 871 627 eller skriv til overstående 
adresse. Alle får svar. 

SORTLAND 
Terje Lehn Karlsen vil swappe Amiga-program
mer med hvem om helst. Liker svært avanserte 
programmer. Skriv eller ring: Terje Lehn Karlsen, 
Snorresvei _ 42, 8400 SORTLAND (088 21809) 
INFERNO har to medlemmer som jobber med 
Amiga. De ønsker flere medlemmer. Ta kontakt 
med: Yngvar Natland, Postboks 42, 8401 SORT
LAND - til: 088 21 1 18. 

7 

B re R 
SPYDEBERG 
THE SOD TEAM er en nystartet klubb for Amiga 
og C64. Klubben driver mest med bytte av spill 
og program, men har også eget medlemsblad. I 
dag er 5 medlemmer, men de vil gjerne ha flere. 
Medlemmsavg. kr 50.- pr. år. ALLE FAR SVAR. 
,,100% disk back guarantee" loves. Kontakt: The 
SOD Team, Dragonvn. 22, 1 820 SPYDEBERG. 

STAVANGER 
COMPUTING SCANDINAVlA er en nystartet 
klubb for C64/C1 2fHliere med diskettstasjon. 
Klubben består i dag av 2 mediemmer og har en 
kontigent på 25 kr./år. De driver med programme
ring i maskinkode og vil gjerne bytte t;ps, klubb
avis vil komme 6- 1 2  ggr/år. Klubben kan nåes 
på telefon: 04 531 284, Morten Salthe/Karkan 
Baukop eller skriv til COMPUTING SCANDINA
VIA, Tanke Svilandsgate 1 1 ,  4007 STAVANGER. 
DANISH DREAM LINE er en internasjonal klubb 
med hovedsete i Danmark. De startet opp i 1 986, 
og i Norge i 1 987. Vi vil gjerne utvide vårt crew 
og søker derfor etter codere, musikere eller grafi
kere. Skriv til: DANISH DREAM LINE INT. Post
boks 4534, 4004 STAVANGER. 
SCANNERS søker medlemmer til klubben sin . 
Vi bytter, selger spill og demos til C64/C 1 28 (disk). 
Medlemsavgift kr. 25,- pr. år. Medlemsblad hver 
måned. Skriv til: SCANNERS v/Kar Kan Baukop, 
Tankesvilandsgate 1 1 ,  4007 STAVANGER eller 
ring: 04 531284. 

STEINKJER 
MET AL programmerer i mc, lager demoer, swapi 
per m.m. Nå ønsker de mange nye C64 kontak
ter (no lamers). Svarer alle brev. Skriv til Metal, 
Lerkeveien 22, 7700 STEINKJER, eller ring Uf 017 
47649 (Ramses). 

. 

Haakon Dybdahl har hold på med datorer i 5 år. 
Det siste året har han hatt Amiga. Nå vil han 
lære seg mc, og ønsker derlor å komme i kon
takt med likesinnede. Ring 077 63754. 

STJØRDAL 
POWEREOGE INC. er en C64/1 28 klubb som 
gir ut medlemsblad 3-4 ggr/år. I klubben bytter 
de tips og pokes. Det meste foregår på diskett', 
men også lirt på kasett. Medlemskontigent kr. 
50.- Skriv til Poweredge Inc, 7500 STJØRDAL, 
eller ring 07 827044 og spør etter TERRA8YTE. 

STRAUMSGREND 
FULL FORCE driver med swapping av ny softwa
re til C64 og Amiga. Demos er også en høyt els
ket aktivitet. Kontakt SVENTY på telefon: 05 
1 2 1 407 eller skriv til : FULL FORCE, Rekdalsve
gen 32, 5064 STRAUMSGREND. 

STRVN 
THE GUILTIES startet i september 1 988 og har 
to medlemmer med sånn passe erfaring. Vi er 
nå på jakt demo/cracker-i:rews på C64-disk - alle 
får svar! Vi har alltid hot-stull. Skriv til: THE GUIL
TIES, Kiperveien 22, 6880 STRYN. 

TROMSDALEN 
SIL VERFOX er en dataklubb som driver med 
import av spill til C64/C 1 28. De er 4 stykker som 
etter hvert håper og komme i gang på Amiga. 
Skriv til: SILVERFOX, Stjerneveien 48, 9020 
TROMSDALEN eller ring: 083 36299 - Espen 
Rikstad. 

TRONDHEIM 
Roy Egil (07 865320) og Rune ' (07 865578) vil 
gjerne ha kontakt med andre Amiga brukere, 
helst fra Trondheim, men alle er velkommen til ,å 
ringe. ' 

ULSTEINVIK 
SYSTEM 10 søker flere kontakter for bytting av 
spill/demoer og musikk. Kontakt Helge Haslund, 
6065 ULSTEINVIK. Tlf 070 1 1 0474. 

VEDAVAGEN 

\ 

HI-VOLTAGE startet opp sommeren 1 988 og 
består av 4 Amiga-frelste. De trenger flere kontak
ter (helst som kan programmere, men alle er 

. garant!;lrt svar). Skriv til: Eivind Vea, Vea øst, 
4276 VEDAVAGEN eller ring: 94 82461 1 . 

VADSØ 
Jeg ønsker å bytte demoer, ideer m.m på C64 
(disk). Jeg kan maskinkode. No lamers. Jeg har 
alltid det nyeste. Skriv til Bjørn Richardsen, Skog
holtet, 9800 VADsø. 

ØRSTAD 
ST-KLUBBEN, Bjørkeveien 1 9, 61 50 ØRSTAD 
er en landsomfattende' dataklubb for Atari ST
eiere, Hovedmålet med klubben er å skape entu
siasme blandt ST -eierne i Norge. Klubben vil ha 
salg av blandt annet programmer, disketter og 
Public Domain. Send disk + returporto for første 
nummer av PD Disk Magasin. Skriv til overståen
de adresse 'eller ring til Ronny HaUemark - 070 
66462 for mere informasjon. 

AKREHAMN . 
WEST -COMPUTEf:l-CLUB (WCC) ønsker å kom
me i kontakt nied C641Amiga og ST -eiere. NO 
lAMERS and only hot stutt. Kontakt: Viggo Vea 
Centrum> 4270 AKREHAMN. Tlf 04 816855 
ELEKTRONIC ARTISTS er ei gruppe på 1 0  med
lemmer som lager demoer på Amiga. De ønsker 
å komme i kontakt med flere Amiga-groups for 
bytting av programmer på Amiga. Kontakt: wrzz
KlO IEOA, Tore Snørteland, 4270 AKREKAMN. 
Tlf 04 8 1 5261 . NO LOOSERS, please!!! !  
Jeg ønsker kontakter med swappere av Amiga
programmer/demoer. 1000/0 disk back garanti. 
Rask swapping. Vil du swappe spilVdemoer. må 
du sende disketter. Kontakt Arne Ferkingstad, 
Falkenhaugv. 37, 4270 AKREHAMN . TIl 04 
816089. 
Lars-Even Nilsen, Tjøsvold-Øst, 4270 AKRE
HAMN swapper spill og demoer. Alle får svar. 
100% disk back garanti! Har du en Amiga, så 
skriv eller ring til WILLOW. Tlf 04 81 6327 (Lars
Even.) 

ALESUND 
DISKHUNTERS søker nye medlemmer til sin 
C641C1281Amiga + klubb. Har ca. 120 med
lemmer. Klubbmedlemskapet koster kr. 100,- pr 
år. Skriv til oss: DISKHUNTERS, Henning Kart
sen, 6090 FOSNAVAG. 



8 Dogblodet 

Produsentene vet ikke hvor de . taper penger: 

HER E P KOP ER 
BIG BIS ESS! 
Mens programvare
husene i Europa og 
USA skriker seg hese 
over crackere som byt
ter og kopierer spil l  og 
nytteprogrammer , fin-

- ne,s det i Asia store 
konserner som selger 
�roduktene deres 
apenlyst til mi l lioner av 
mennesker. Omset
ningen går strykende, 
og industrien er enorm. 
Men da Norsk Datorma
gazin ringte og spurte 
om rrOdusentene kjen
te ti dette, visste de 
ikke et dugg om' det! 

Av Terje Øygard 

T " hai land står deL Hong Kong 
og Malaysia står der. Singa
pore er nettopp strøket, mens 
Taiwan står der fremdeles. 
Hva vi snakker om, er en 

amerikansk svarteliste over land hvor 
piratkopiering er til stort besvær for pro
dusenter av merkevare og åndsverk. De 
fleste av disse landene holder ti l  i Asia, 
og sørger for at fortrinnsvis amerikanske 
og europeiske bedrifter taper mil l iardbe-
løp årlig. . 
For her kopieres nemlig alt: Bøker, klær, 
klokker, smykker, tannbørster (Blant 
annet Jordan!), og til og med whisky! 
Er en t ing mulig å kopiere, kan du ban
n e  på at en eller annen i Asia gjør det, 
og tjener store penger på det. Med fare 
for liv, lemmer, og i kke minst reisebud
sjettet, har Norsk Datormagazin sett 
nærmere på kopieringen av software i 
disse landene . . .  

P ROFFE KOPIER . 
April 1 988. Jeg vandrer gjennom et 
enormt butikksenter på Kowloon-siden i 
Hong Kong. Senteret bærer navnet Asia 
Computer Plaza, slett ikke et dårlig valgt 
navn. For her kan du nemlig kjøpe det 
aller meste som har med datorer å gjø
re. Fra de minste 64-bokser t i l  råsterke 
IBM-kloner, og periferutstyr og program
mer som får øyet til å bl i : stort og vått. 
Et femtitalls butikker konkurrerer om 
kundene, og prisene er lave, meget lave 
i forhold til prisene her på berget. Den 
som hadde råd til å fylle en container 
med saker og t ing herfra! 
Men det er en hake ved mye av det som 
selges her. Riktignok er det en del saker 
som er originale (les: amerikanske), 
men det aller meste er snekret i hop av 
mer eller mindre seriøse produsenter i 
Thailand, Hong Kong og Taiwan. Til og 
med mye av maskinvaren er egentlig 
piratkopier. 
Det gir nå jeg personlig selvfølgelig blaf-

fen i ,  men jeg gir Ikke blaffen i at mye 
er av en laber kvalitet: Kobl inger rasler 
illevarslande, og noen av disk-drivene 
høres ut ti l å ha fått halskatarr. Jeg bl ir  
skeptisk. 
Men se! Her står spill og programmer 
på rekke og rad. Word Perfect 4.2 t i l  
PC, med full manual, kanskje det kunne 
være noe? JeQ sjekker prisen - 400 kro
ner! ! !  Dette ma da være feil? 
- Neida, sier Choy i butikken. - Vely 
good, oliginal copy, forklarer han. - Best 
in the malket! 
Det er rett og slett ikke mulig å se for
skjell på piratversjonen av WP og, origi
nal-boksen som koster nærmere 4.000 
her. Han har den også, men mest for 
syns skyld . 

50 MILL. DOLLAR! 
På sjokk-selgere inne i butikken stå� de 
al ler siste spillene; d isketter og pIrat
manual i farger er pakket pent i plast , 
og selges for omkring 30-40 kroner styk
ket - en tidel av original-prisen. Jeg blar 
gjennom en av manualene som jeg kjen
ner fra før. Den er helt identisk med ori
ginalen . på originalen hadde de trykket 
et stort rødt symbol over teksten på hver 
side, slik at man ikke skulle kunne ta 
kopier av den. Men dette har kineserne 
klart med glans: De har ti l og med tryk
ket det røde merket oppå igjen, sl ik at 
ikke andre pirater skal kunne ta pirat
kopi av deres egen. Utrolig! 
Vel, en liten forskjell er det på denne 
manualen og den originale. Der hvor det 
før sto «Copyright by Origin Systems» 
står det nå «Copied right by Cho Sae 
Wong". . .  . 
Da jeg kommer hjem med noen eksem
pler på østens forretningssans, virker 
bare halvparten av spillene. Det kan ha 
vært dårl ig kvalitet pa dem, men det kan 
også ha vært noen av de uendelige sik
kerhetskontrollene som var på flyplasse
ne på den tiden som hadde ødelagt 

dem. Men skitt. au, jeg betalte jo om
trent bare for tomdiskene . . .  
En måned etter leser jeg i avisene at 
politiet har foretatt razzia i senteret, og 
beslaglagt piratkopier til den nette s�m 
av 50 mil lioner dollar! Hong Kong Vi l le 
på denne måten vise at de satset alt på 
å bli «stue-rene» i det i nternasjonale 
selskap. Men de står altså enda på den 
før omtalte l isten.  

DÅRLIGE TIDER . . .  
Ett år senere e r  jeg igjen i Asia Compu
ter Plaz�. Maskinvaren har biitt d�rere 
og bedre, og mykvare er knapt a se. 
Noen butikker har, nærmest for syns 
skyld, plassert noen originale program
mer i hyllene. Et tykt støvlag viser at 
omsetningen av dem ikke er å skryte 
av . . .  
- Har dere ikke noen bil lgere program
mer, spør jeg lavt og fortrolig. 
- Neeeei . . .  Ekspeditøren drar på det og 
vurderer med opp og ned .  Han ser en 
nokså vanlig turist med turistkameraet 
over skulderen. 
- I kke her i butikken, sier han omsider. 
- Hva hadde du tenkt deg? Jeg ramser 
opp: - Ultima V, WP til Amiga, Comic 
Setter . . .  
V i  blir enige o m  prisen,  o g  jeg betaler 
halvparten I?å forskudd. Med manualer 
er prisen na nesten en tredel av origi
nal-pris, vesentlig dyrere enn i fjor. 
Etter en time er varene på plass, og jeg 
sjekker at alt virker Det gjør det. Men 
manualene har dårlig trykk, og noen er 
bare fotokopiert. - Dette var labert, sier 
jeg. - I fjor var det bedre kvalitet. 
- Det har blitt vanskeligere, forklarer 
han, og jeg ·n ikker. I kke lett å være pirat 
i Hong Kong når regjeringen vil leke 
med de store gutta og må holde seg til 
lov og orden. 

ACTION REPLA Y MK V professional 
ARHUNDRETS CARTRIDGE FOR CO_ODORE 64/1 28 
Markedets absol utt mest avanserte cart ridge. 
M K V er oppbygd på 32 Kb Rom og 8 Kb Ram og kom
binasjonen av Ram og Rom gjør MK V t i l  markedets 
beste backup-cartri?ge. 

Spesifikasjoner: 
• Loader 200 blokker på 6 sekunder ! 
• Fryser a l le program ved hjelp av freezeknappen 
• Warp 25 Diskturbo, verdens raskeste ! 
• Legg inn  pokes m.m. ved hjelp av resetknappen 
• Sprite kontro l l  
• Poke F inder g i r  deg evig l iv på spi l l  
• Kassettfunksjoner med kass.turbo 
• Avansert maskinkodemoni tor, markedets beste 
• Best i test i en rekke datablader 

Nå t i l  Skandinavias beste pris, kun 549 . 
Tilleggsdisker: . 

. 
. ' 

Enhancement d isk m. param. for mu l t i loadspi l l  kun 149,
Graph ics support d i sk m. b l .a. demomaker kun 149,. 

ece - billigst på det beste 

City 
Computer Center 
Lybekkergt. 1 , 01 84 Oslo 1 

Amigaspesia l isten i Sentrum 
Ordretelefon: (02) 1 7 05 03 
Apni ngstider Man. - F re. :  1 0  - 1 8  
i but ikk : Tors. 1 0  - 20 

Lør. 9 - 1 5  

ÅPENL VST SALG 
Neste stopp er Singapore. Lite å hente , 
bortsett fra noen bakgårds-butikker som 
kan skaffe på besti l l ing. Sin�apore er 
det reneste stedet i østen pa mer enn 
en måte. Nå er de jo også strøket av lis
ten . . .  
Deretter går turen t i l  Taiwan, Republic 
Of China. Her f inner du 19 mil l ioner ki
nesere som ikke hadde særlig lyst til å 
marsjere i takt med Mao, og flyktet ti l  
denne øya som er på størrelse med 
Nederland. 
Jeg går forbi en bok- og musikkhandel 
i Taipeis beste handlestrøk da noen 
kassetter fanger oppmerksonheten. Her 
er ti, nei hundre,  nei nesten tusen data
spil l ,  oppmarsjert i spesial-lagde hyller. 
Unge og gamle lar seg lokke til spillene, 
og titter gjennom de siste nyhetene. Her 
står Roger Rabbit, og jeg far vite at den 
kom ut her allerede i fjor(!) ,  og Ultima V 
var her i september, samtid i� som den 
ble lansert for første gang pa Personal 
Computer Fair i London . . .  
Spillene er i første rekke beregnet på 
hjemme-markedet, og manualene er 
oversatt til kinesisk. Men det viser seg 
at det ikke er noe problem å bruke dem: 
Alle stikkord-lister, koder og så videre, 
er på engelsk, akkurat som programme
ne. Og prisen l igger på omkring 1 0-20 
prosent av hva de koster i Norge. Alt 
er så profft laget at jeg i mange tilfeller 
faktisk vil le foretrekke å kjøpe kopien 
fremfor originalen - selv om prisen var 
den samme! 
I området rundt jernbanestasjonen i 
Taipei ligger databutikkene på rekke og 
rad. Kanksje er det til sammen rundt 
1 00 av dem, og de aller fleste har også 
spillene utstilt. I en butikk talte jeg over 
500 titler. 
Men hvor er de «tunge» programmene? 
Jeg spør. 
- Det kunne du få mye lettere i fjor, sva
rer en ekspeditør. Na er folk mer forsikti-

ge med eksporten .  Det er bare spil l  for 
hjemmemarkedet som selges åpent . . .  
O g  detøal det være sikkert a t  d e  gjør. 
Piratene står også fram med fullt navn 
på papp-eskene og disk-kassettene av 
plast, og je� finner fire forskjellige av 
dem . Den apenbart største piraten er 
også den frekkeste. Der hvor produsen
tens navn skal stå, har de konsekvent 
byttet det ut med sitt eget: SOFT
WORLD RESEARCH CENTRE. De har 
egne salgs-stativer, og annonserer for 
spi ll fra andre produsenter inne i spill
pakkene. Det virker helt profft og ti lforla
tel ig, hvis man ikke vet at dette sannsyn
l igvis er den frekKeste piratkopieringen 
som foregår på dette området i dag. 

- HVA SIER DU??? 
Jeg ringer til salgs-koordinator Alexa 
Czechowski i US GOLD, som distribue
rer Official Advanced Dungeons & Dra
gonsspillene. Har hun hørt om SOFT 
WORLD RESEARCH CENTRE før? 
- Nei,  hvem er det? 
- Det er en distributør av spillene deres 
i Taiwan. 
- Hva sier du? 
- Det er en distributør. . .  
- V i  har ikke e n  distributør som heter 
det. I hvert fall ikke som jeg kjenner t i l .  
Etter at jeg har forklart henne stå a på 
andre siden av kloden, bl ir det sti l le i 
den andre enden en laaang stund. 
- Kan du sende med en kopi av et spill? 

VI KAN SKAFFE . . .  
Også fire andre software-hus som jeg 
kontaktet, hadde ikke den fjerneste pei
l ing på hva som foregår i Taiwan. Jeg 
kunne formelig høre hvordan haken datt 
ned forbi telefonrøret og ned på brystet 
til de jeg snakket med. En av dem trod
de meg ikke, og de andre fikk det tra
velt med å notere. Disse store bedrifte
ne hadde ikke klart å finne ut av en 
mi l l iardsvindel som Norsk Datormaga
zin avdekket på en halv dag. 
På pi rat-fabrikken i Taiwan, som opere· 
rer kun med postboksadresse på spille· 
ne, var de lite interessert i å snakke med 
meg da jeg endelig fikk tak i telefon
nummeret deres. Selv når jeg sa at jeg 
ville kjøpe, var det ikke lett å få vite 
noe: Til slutt snakket de overhodet ikke 
engelsk lenger, og siden jeg ikke forstår 
mandarin-språket særlig godt, la jeg på. 
Men en annen fyr jeg traff var lettere å 
få på kroken. Det var en agent for ma
skinvare som representerer minst fire 
store pordusenter i Europa og USA. 
EttE:r en times fortrolig prat over gruful l  
kinesisk te, ymtet jeg frampå om pi rat
software . Da trodde han at jeg var repre
sentant for en data-kjede i Skandinavia. 
- Det har blitt vanskeligere, og produ
sentene er skeptiske til alle som kom
mer fra Vesten. Men om du faxer over 
en liste over programmer du er interes
sert i når du kommer hjem, skal jeg 
sende deg prisene, og også sende noen 
prøver. Prisen vil sannsynligvis ligge på 
en tidel av hva du betaler i Norge, pluss 
frakt. 
Nå er faxen sendt, og de rettmessige 
produsentene er altså informert av «for
ræderene» i Norsk Datormagazin. Der
for er det ganske sikkert at dette bare 
er første kapittel i en lang, handlingsfylt 
føUetong. 
Sa følg med, følg med! 

ENDELIG! 
Nå fi nnes det som d u  har ventet på! Brevkurs i mas
kinkodeprogrammering på AMIGA! Totalt er det 1 2  
i nformasjonsrike brev. 
Her lærer du maskinkode fra den spede begynnelse 
t i l  ekspertnivå. Her lærer du hvordan AMIGA fungerer 
helt ned på grunn-nivå. Ved hjelp av dette kurset blir 
du hurtig og greit i stand ti l å skrive dine egne pro
gram, enten det nå bl ir et enkelt LOTTO-program el ler 
et avansert spi l l  som utnytter ' AMIGA'ens mul ig
heter ti l det maksimale . 

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

Forskuddsbetaling = porto- og oppkravsfritt. 
Besti l l  NÅ ! fra : 

ARCUS 
Postboks 336, 6401 MOLDE - Postgiro :  4 60 05 99 
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MED A590 DISK FÅR DU 
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ENDA MER UT AV DIN AMIGA 500 
Skaff deg den nye harddisken fra Commodore, AS90 20 MB, og unngå hyppige 
diskettskift og lagring av mange disketter. Din Amiga SOO vil bli enda mer 
brukervennlig og sikkerheten blir også større. Dessuten får du en meget rask 
overføringshastighet og tilgangstid på dine programmer og data. AS90 20 MB 
Harddisk har plass til 2 MB RAM, som gir mer datakraft enn mange fullt 
konfigurerte PC'er. 

AS90 20 MB byr på hele 10.000 A4 sider, sam
tidig som den gir deg mulighet til å koble inntil 

7 SCSI harddisker  i tillegg. Enkel og grei 
brukerveiledning n1ed en rekke eksempler på 

de forskjellige operasjoner følger med i pakken. 

veil. pris 
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Fremdeles en pest og en plage: 

I GA-VI RUS! 
i Det kan aldri bli skrevet 

nok om virus-plagen -
desverre. Den eneste 
måten vi kan begrense 
problemet på, er å ha 
mest mulig info om I dem, og være på vakt. 
For ikke vil vel du ha 
skylden for å ha spredd 
dem - bare fordi du var 
litt sløv? Torkel Lod
berg - sysop på Amiga 
BBS - tar for seg det 
grøvste om virus. 

D
atavirus er mer aktuelt enn 

noen gang, og da særlig 
på Amiga. Virusprodusen
tene blir stadig mer opp
finnsomme, til ergrelse og 

skade for mange Amigaeiere. De fles
te Amiga * maskiner har allerede blitt 
hjemsøkt av et eller flere virus, noe 
som skulle si det meste om utbredel
sen. 
Datavirusene har unektelig gjort mye 
skade. En utgave av et annet norsk
produsert datablad skal ha avgått ved 
døden da et datavirus slo til. Selv om 
dette kan høres ille nok ut, har nok 
datavirusene først og fremst skadet 
Amigaens gode rykte. Heldigvis er 
dagens virus nokså ufarlige, men in
gen vet hva neste generasjon virus 
vil bringe. Her kommer derfor en kort 
presentasjon av hva du bør vite om 
virus. 

RASK SPREDNING De fleste 
Amiga-virus sprer seg ved at de leg
ger seg inn pa en oppstartblokk på 
diskettene. Denne oppstartblokken 
leses hver gang du starter opp din 
Amiga, enten ved at du skrur på 
strømmen eller ved at du foretar en 
såkalt "reset» ved hjelp av tastaturet. 
Hvis du har undret deg over at enkel
te programmer starter opp før du vet . '  
ordet a'J det, er årsaken at denne 
blokken kan utnyttes til å legge inn 
programmer av mindre størrelse. Det
te blir utnyttet av virusprodusentene i 
stor skala. 

POPULÆR VIRUS-DATOR 
Arsaken til at AmiJJaen er en såpass 
populær maskin a lage virus på, er 
først og fremst måten den er konstru
ert på. I hver diskettstasjon sitter en 
føler som undersøker om stasjonen 
inneholder en diskett. Dette sender på enhver diskett som du starter opp 
stasjonen rapport om til Amigaens med. Viruset er totalt ufarlig så lenge 
operativsystem, og det er derfor enk- du ikke får det på en diskett med 
elt for et virus å undersøke om en nødvendige oppstartsrutiner på opp-
diskett har blitt installert. Når et virus startblokken. Viruset kan fjernes fra 
er plassert i maskinens hukommelse minnet ved å enten 'bruke en virus-
ligger det og venter på beskjed om dreper eller ved å holde nede venstre 
at en diskett har blitt installert. Hvis . musknapp samtidig som du foretar 
beskjeden mottas, kopierer viruset �n en ocreset ... Skjermen vil blinke grønt 
kopi av seg selv over på oppstart- , som bekreftelse på.at viruset er fjer- ' 
bIokken tildiskelten. net. ' ' ., . 
V�ruset.sender gjerne, måd en teller .. . BYTE BANDIT VIRUSET. Dette eLdet 
pa denne blokken. Denne telleren for- 'hlttil,farligste viruset for Amiga. Det 
teller hvilken ..generasjon,. dette er av sjekker diskettene som du installerer 
viruset. Viruset kan velge å slå til ved konStant, ikke bare ved oppstart, noe at denne telleren når et bestemt tall, som vil si at det også er tilstede mens 
eller ved at du har hatt din maskin du foretar programkjøring på Amiga-
på en bestemt tid. Virusene er nokså en. Det skriver en kopi av seg selv 
motstandsdyktige, da de fleste av på en hvilken som helst diskett som 
dem overlever en «reset». Den eneste blir installert, og kan spre seg som il-måten å få dem ut av hukommelsen debrann. Produsenten skal ha påstått på, er ved å enten benytte et program at viruset aldri var ment å komme ut, 
for å fjerne viruset (VIRUS-KILLER), men spredte seg så fort at flere av 
eller ved åskru av maskinen. hans egne disketter ble infisert. Det 

er ikke mulig å fjerne dette viruset fra 
en diskett samtidig som man har en 
kopi av viruset i minnet, noe som vil 
si at viruset først må fjernes fra min
net før man foretar fjerning av BYTE 
BANDIT viruset fra diskett. 

VIRUS· TYPER 
Dette er den mest vanlige måten viru
sene sprer seg på, men andre meto
der for å spre' seg er også brukt. Viru
senes skadelighet varierer også. Her 
er en liste over de vanligste virusene: 
SCA VIRUSET. Dette er det originale 
Amigaviruset. Viruset kjennetegnes 
ved sin etterhvert så velkjente beskjed 
.Your Am� is alive ... », og sprer seg 

Etter at man har hatt viruset i minnet 
en stund, kan det se ut som om ma
skinen har låst seg, da skjermen blan
kes og tastaturet ikke lenger har noen 
virkning, Mye arbeid har nok forsvun-

net ved at man har trodd at maskinen 
har låst seg. Heldigvis finnes det en 
måte å komme ut av uføret. Her er 
oppskriften: , ' 

Etter at viruset har slått til, kan du (fra 
venstre mot høyre) trykke ned vens
tre-ALT, venstre-AMIGA, SPACE, 

' høyre-AMIGA og høyre-ALT, slik at du 
til slutt holder alle de fem nederste 
tastene på t�aturet nede., Du vil da · 
få kontrollen Over maskinen igjen for 

' .  en kort stund. Benytt denne tiden til 
å lagre alt' arbeid på maskinen, og-
skru av: Med mindre du bruker en . 
virusdreper som har muiighet for å 
drepe viruset mens det ligger i hukom- . 
meisen, blir du nødt til å starte opp 
med en uinfisert diskett før du henter 
inn en virusdreper. 
IRQ VIRUSET. Dette er det nyeste til
skuddet til serien av Amigavirus. I 
motsetning til de andre virusene sprer 
dette viruset seg ikke ved å legge seg 
på oppstartblokken, men legger seg 
isteden i begynnelsen av en fil på dis
ketten. Viruset legger seg enten inn i 
kommandoen DIR i ccC:» skuffen, eller 
i den første kjørbare filen i oppstartse
kvensen «Startup-sequence» i «S:» 
skuffen. 
Viruset er først og fremst ment som 
en spøk, og er ufarlig. Det er mange 
måter å lokalisere dette viruset på, 
blant annet presenterer det seg ved å 
forandre teksten i ccCLI» vinduet som 

dukker opp ved oppstart. Dessuten 
er det svært så ivrig etter å få skrevet 
kopier av seg selv over på andre disk
etter. Skulle beskjeden .. Disk is write' 
prbtected» dukke opp uten noen 
egentlig grunn, er sannsynligheten ' 
stor for at du har viruset i minnet. Viru-

. set vil ikke overleve en «reset» og vil 
ikke fungere under versjon 1 .3 av' 
operativsystemet. Under versjon 1 .3 , 
av operativsystemet vil et. infisert pro
gram fremkalle en &ftware failur�.. : 
beskjed, noe som kan være tegn. pa 

'. at programmet er infisert. 

VIRUSDREPERE 
Det finnes et meget rikt utvalg av vi
rusdrepere til Amiga, men det er 
svært få av dem som holdes løpende 
oppdatert. Et annet aber ved mange, 
av virusdreperne er enten at de kun 
kan benyttes fra CLI eller at de ikke ' 
fungerer hvis man har ekstra hukom
melse installert, I tillegg stopper en 
del av programmene utføringen av 
andre programmer som måtte rusle 
og gå i systemet. Såpass mange vi
rusdrepere er laget at jeg har sluttet 
å telle dem, men her er noen av de 
mest aktuelle: 

VIRUS X 
En av de beste og mest populære 
virusdreperne er VirusX v3. 1 av Steve 

Tibbet. Programmet er fritt distribuer
bart. Nye versjoner av programmet 
dukker opp etterhvert som nye virus 
oppdages. Programmet kan benyttes 
både fra CLI og fra workbench, noe 
som absolutt må sies å være en for
del. Det kjøres som et lite vindu på 
workbench-skjermen og sjekker dis
kettene for virus ettersom de blir in
stallert. Dette er en fordel, da man 
ellers kan bruke maskinen som nor
malt. Programmet kan oppdage og 
drepe alle virus som er nevnt i denne 
artikkelen pluss en del andre. Med 
programmet kan man også fjerne vi
rus som måtte befinne seg i hukom
melsen, Programmet anbefales på 
det varmeste! . 
En annen løsning er såkalte «antivi
rus». Disse fungerer på samme måte 
som virus, men ligger hele tiden i 
hukommelsen og sjekker om et virus 
blir aktivisert. Hvis et virus blir aktivi
sert har man muligheten for å fjerne 
det fra hukommelse og diskett. En 
negativ side ved noen av antivirusene, 
er at de også sprer seg og kan legge 
seg oppå oppstartblokker som inne
holder nødvendig oppstartkode. En 
slik oppstartblokk finnes for eksempel 
på spillet «Barbarian», som vil bli øde
lagt ved at oppstartblokken blir over
skrevet Dessverre er også en del av 
antivirusene dårlig skrevet, noe som 
kan fremkalle et besøk av vår GURU, 
Dette er minst like ille som å få et vi
rus på besøk ... 

THE GUARDIAN 
En av de bedre antivirusene heter 
«The guardian» . Også dette program
met er fritt distribuerbart og kan an
befales til de som ikke selv vil bruke 
tid på å starte opp en virusdreper for 
å holde kontroll med virusene. 
Vær oppmerksom på at en del virus
drepere kun sammenligner opps�art-

, blokken med en normal oppstart
blokk, og rapporterer eventuelle for
skjeller, Selv om forskjeller eksisterer, 
betyr ikke dette at disketten er virusin
fisert. på disketten kan det for eksem
pel befinne seg et antivirus eller nød
vendige oppstartsrutiner. Sistnevnte 
må ikke fjernes, og da kan det være 
lurt å be om en utskrift av oppstart
blokken. I de fleste virusblokker kan 
man lett tyde at det dreier seg om et 
virus. Tekster som er vanlige å finne 
er «ByteBandit» og «Your Amiga is 
alive ... » Først når du finner. liQnende 
tekster kan du være sikker pa at det 
er trygt å bytte ut oppstartblokken 
med. eri normal oppstartblokk. 

. FORHOLDSREGLER 
Den beste måten å unngå virus på, 
er å ta følgende forholdsregler: 
* Ha alltid skrivebeskytteise på disket
tene med mindre noe annet er ab50- . 
lutt nødvendig - virusene klarer ikke å 
smitte på en skrivebeskyttet diskett .. , 

* Skru av maskinen istedenfor å bru-
. ke de magiske tastene CTRL-AMI
GA-AMIGA. Virusene i hukommelsen 
overlever en «reset», men ikke et 
strømbrudd ... . ' 

, * Sjekk alltid �is�etter du kopierer ", ' 
FØR du tar dem I bruk. Det kan spare 
deg for jobben å måtte sjekke alle 

. disketter for virus senere - virusene 
sprer Seg fort. Du gjør både deg selv 
og andre du eventuelt kopierer disket
tene til en tjeneste. * Bruk originalpro
grammer - selv om enkelte original
disketter kan inneholde virus, er sjan
sen for at du skal pådra deg virus på 
denne måten svært liten. 
Skulle dette være for mange regler å 
etterleve, så installer en antivirus opp
startblokk på dine mest brukte disket
ter. Husk at et virus ikke blir aktivisert 
ved at en virusinfisert diskett installe
res mens Amigaen allerede er startet 
opp. Virusene aktiviseres kun ved 
oppstart. 
Torkel Lodberg, System-operatør ved 
Amiga BBS (Tlf. 0249 32 10). 
NB! Virusdrepere er tilgjengelige ved 
de fleste Amiga-orienterte bulletin ba
ard systemer, og er også å finne på 
såkalte Public Domain disketter (fritt 
distribuetbare disketter, som for eks
empel fred Fish-samlingen). 



Desktop Guru er endelig blitt voksen: 

NESTEN FEILFRI 
VIZAWRITE 
Fra å være en ccGuru
produsent av de store, 
har Wizawrite nå ende
lig fått en skikkelig 
oppførsel. Vi testet den 
nye versjonen . . .  
AV ATLE RØIJEN 

Vzawrite har alltid hatt et godt 
ord hos Commodore-eiere. 
Vizawrite var et av de første 
virkelig seriøse tekstbehand

lingsprogrammene til C64. Da Vizaw
rite CIassic kom til C1 28, var program
met så godt at det i seg selv var en 
begrunnelse for å kjøpe maskinen! 
Derfor var også forventningene til 
Desktop Vizawrite til Amiga veldig sto
re. Det er alltid farlig med store for
ventninger, og Vizawrite v.1 til Amiga 
falt igjennom. Amiga-bladet Exec sat
te Vizawrite på «Guru-toppen» og flere 
tester vendte tommelen ned. Nå har 
versjon 2.0 kommet - greier den å 
redde ansiktet? 

DU FAR IKKE ALT! 
Ingen av tekstbehandlings-program
mene (for et ord . .. !) til Amiga har alt 
- ikke en gang Word Perfect til mange 
tusen kroner. Noen program har la�t 
vekt på grafikk-muligheter andre pa 
ord-bøker og enkelhet i bruk. Desktop 
Vizawrite har naturlig nok lagt vekt pa 
grafikken. Programmet und�rstøtter 
alle standard Amiga-fonter. Når 'd�"" 1 
leser inn programmet, kikker det førSt 
i font-skuffen på Workbench-diskette·n 
og leser inn fontene. Det vil si at du 
kan få '!leget pene utskrifter bare skri
veren og fontene er bra. I tillegg kan 
du skrive ut i high-modus og da får 
du en meget tett og pen utskrift - nes
ten av laser-kvalitet med 24 nålers 
skrivere. Selv.e programdisketten in
neholder 3 Ha-fonter i tillegg til stan
dard-fontene. Vizawrite kan skrive ut 
som grafikk, som tekst (med ulike
standardtegn - avhengig av skriveren 
i 10, 1 2, 1 5  punkter + proporsjonal
skrift) eller som en blanding. Det siste 
er veldig viktig. Vizawrite kan nemlig 
noe som de fleste andre tekstbehand
lere ikke greier: å blande grafikk med 
skikkelig utskrift av teksten. Du kan 
lage en tegning i Deluxe Paint f. eks. 
ditt eget brevhode, lese det inn i teks
ten som «image» og skrive dette ut 
som grafikk samtidig som teksten i 
brevet ditt blir av topp-kvalitet. Dette 
greier ikke Kind Words og ikke Excel
lence, her må du i tilfelle skrive ut alt 
som grafikk. 

Svakheten er at du ikke kan la teks
ten flyte rundt bildet. Et bilde, en 
brush eller et helt bilde benytter alltid 
hele bredden av dokumentet. Versjon 
2.0 kan lese inn fargebilder for så å 
presentere bildet i gråtoner (dvs. 
mønster). Vil du ha en enkel logo uten 
gråtoner må du se til at teghingeh lå- . 
ges i skikkelig svart og hvitt. Bildene 
kan forstørres/forminskes. 

MUS OG TASTATUR�KOM
MANDOER 
Du kan.�å tak i flere av menyene både 
med mus og taste-trykk, og du kan 
«kvittere» ved trykke return dersom 
innstillingene passer. Fint er det blant 
annet at utskrifts-menyen kommer 
fram med et enkelt trykk på funk
sjons-tast 4 (F4) og at du kan sette 
igang utskriften med et trykk på return 
i tillegg. Vizawrite bruker forøvrig sine 
egne printer-drivere og det gir en 
meget rask utskrift. Finner du ikke en 
printer-driver som passer kan du bru
ke den du pleier i .. Preferences» fra 
Workbench-disketten. Du kan for
håndsinnstille alle innstillinger, papir
lengde, skrivertype osv. i en egen fil. 

NOEN SAVN 
Vizawrite har ingen ordbok, men i ste
det kan du lage deg et adresseregis
ter eller en oppslagsbok. Her I�ger 
du inn enkeltord. feks: Atle. Når du 
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VIZ� 
SOFTWARE 

DesktoPVizawrite har tre 
High Quality-fonter: 

m �mmm 
. Helen .:.. . .. '1, ., 

og Carla� � ·  
. Med en 24 :-pins matriseskriver 

blir resultatet " nesten 'av 
. laser�kvalitet .. · . .  . 

Denne utskriften er skrevet 
med Commodore · MPS 2000. 

så <<slår opp» på Johnny i ordboken 
(via topp-menyen) kommer hele 
adressen med telefonnummer og alt, 
og blir kopiert inn i teksten. Meget 
smart. Ordboken kan oppdateres 
gjennom å kopiere tekst fra et doku
ment. Her kan du legge inn navn og 
adresse på slekt, venner og forbindel
ser. Du kan også legge inn andre ting 
som du ofte har bruk for (ordet dator 
f. eks.). 

Hos tekstbehandlere har det vært 

tradisjon å registrere hvor du befinner 
deg i dokumentet: linje 1 3  tegn 12 
feks. Dette gjør ikke Vizawrite - der
med mister du litt av oversikten over 
hvor langt du har skrevet Litt dumt 
for oss journalister som får betalt pr 
tegn .. .! I stedet har Vizawrite en egen 
meny kalt History. Her kan du lese 
ut anta" ord, setninger og. avsnitt do
kumentet har, og hvor stor plass det 
tar i bytes. I tillegg får du vite hvilken 
dato dokumentet ble opprettet, og 

hvilken versjon av originaldokumentet 
du holder pa med. 

IKKE FLERE SPALTER 
Vizawrite kan ikke skrive i spalter slik 
som Excellence, men programmet 
kan selvsagt skrive med rett høyre
marg, sentrere tekst osv. Skal du lage 
spalter må du skrive ut en spalte om 
gangen og etterpå lime dem ved si
den av hverandre på et ark. Skal du 
forandre formatet (marger, tabulatorer 
osv), må du hente fram en ny opp
sett-linje. Vizawrite formaterer så teks
ten på samme måte til neste gang du 
henter fram en ·oppsett-linje. 

Dette har fordeler o� uJemper. For
delen er at det blir lett a omformatere 
et helt dokument, ulempen blir at opp
sett-linjene «tar plass» på skjermbildet 
og du ser ikke dokumentet helt slik 
det blir. Heldigvis kan det avhjelpes 
med en egen funksjon for.-å�ltjtllei>_'l .J 

oppsettlirijeoe. Kind·Wards formaterer 
linje for linje, 'og har da den svakheten 
at du må- omformatere avsnitt for av
snitt. Må jeg velge så synes jeg Vizaw· 
rites metode funge:er best. . 

� • . .  _ .j I 

UTEN KOPI-BESKYTTELSE 
Vizawrite til Amiga koster i390.-, im- ; 
porteres av Jama-Ditta og er ikke ko
pi-beskyttet Du kan legge over pro
grammet sammen med andre pro
gram på en samlediskett med de 
mest brukte programmene. Praktisk! 
Programmet har engelske menyer. 
V.2 har fått en liten di�ital klokke på 
menylinjen. Du kan fa hode og fot
tekst sammen med automatisk side
nummerering. Du kan legge inn gra
fikk der også - ser profft ut! Velger du 
hode/fot-tekst får du det på alle sidene 
- du kan ikke velge å ha en førsteside 
uten det f. eks. 

Vizawrite bruker Amigaens vanlige 
cut, copy og paste-funksjoner ved at 
du belyser teksten ved hjelp av musa. 
Nytt er også at du kan velge hele 
dokumentet ved å klikke nederst til 
venstre på skjermen. Du kan ha opp 
til 6 dokumenter samtidig på skjermen 
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og kopiere. mellom disse .. Mailmerge 
er også en brukbar mulighet - dvs. flet
te inn navn, adresse ol. i standard- " : 
brev. Ypperlig til idrettsforeningen, in
vitasjoner til juleballet osv. Vizawrite · 
kan brukes sammen med data fra 
Superbase. Da får du en rask utskrift 
med grafikk-muli�heter og flette-:funk
sjon. Du har ogsa en finn/erstatt
funksjon for å forandre på ord. 

IKKE RASKEST, MEN . . .  
Desktop Vizawrite e r  ikke verdens ras
keste tekstbehandler, men heller ikke 
den sløveste. (Går utenpå Kind Words 
f. eks.) Problemet er egentlig Amiga
ens diskett-håndtering som tar tiiid! 
Versjon 2.0 er faktisk vesentlig raske
re enn v. 1 .x. Dette gjelder både når 
du skriver på side 1 og når du prøver 
å putte inn tekst på side 22. Mange 
av de svakhetene som v.1 .x hadde 
er faktisktbØrte, ';r �.gurutoppen») sføV;" 
heten';1ar{jeføsflelt#n (dvs, at aln)ar� 
kunne importere to-farg8iJrafikk ), . . 
Programmet står fram som en meget 
brukbar tekstbehandler som slett 1kke 
får guruen ti� å dukke opp titt og ofte l { 
og' som tidligere·fikk brukeren tWåg,å: 
fra kon�eptønE r(elier skifte tekstb&-n'�' ! 
handter). Deskt6p.Vizawrite er ptO�1,"1 
grammet for den som skriver brev� , 
lager enkle «trykksaker» hvor det. er ' 
behov for å importere grafikk i form 
av enkle strektegninger, av og til lage 
materiale med fine fonter osv. Selv 
har jeg brukt Vizawrite til å lage'enkle 
sma «aviser» - informasjonsskriv til 
borettslag o. L Det er denne tekst
behandleren jeg bruker til alle mine 
artikler. Utskriften går raskt og resulta
tet blir pent, særlig i High-modus. 

PRODUSENT: 
VIZA SOFTWARE ltd. 

IMPORTØR: 
JAMA-DATA, . 
Postboks 45, 1414 Trollåsen Tlf.: 
02806 051 
PRIS: 1 .390,-
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Skryt, skjenn, hummer, kanari, krangler, tips og historier - alt er velkommen til 
lesernes sider. Alt bl ir 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. . 

GRAFI KKSIDER? 
Hei, den-det-måtte-angå! 
For over fem år siden kjøpte jeg en 
Spectrum, men ble l iksom ikke helt 
fornøyd. Deretter gikk jeg gradene 
oppover til jeg for to år siden fikk meg 
en AMIGA. 
Det som trollbandt meg med «the 
hard machine» var den enorme grafik
ken .  Jeg vet at det fi nnes en mengde 
gode, norske grafikkdesignere mil lom 
bakkar og berg og ut med havet. 
Derfor synes jeg at dere burde arran
gere en side viet til innsendt grafikk. 
Selvfølgelig måtte sida være i farger! 
Nå, når DPAINT III m/64 farger har 
sluppet løs, tror jeg grafikkproduksjo
nen vil nå nye høyder. 
Til slutt vi l jeg si at Norsk Datormaga
zin er 1 0  ganger bedre enn den 
svenske delen! Norsk Datormagazin 
er den eneste blekka jeg vet om som 
IKKE har hevet seg over computer
freaker, men møtt dem på halvveien! 
(Sender en hi lsen ti l the Beast som 
har strandet i mi l itæret og sikkert sav
ner maskinen sin . . .  ) 
Hi lsen TCP 

SVAR: 
Tjenare grabben. 
Grafikksider . . .  hmm - høres ikke dumt 
ut. Det eneste problemet jeg kan se 
er vel å få trykket DP IlIanimasjone
ne . . .  Send gjerne inn disketter (IKKE 
PRINT-OUTS!) med bilder som dere 
har laget. Vil dere ha diskettene til
bake må dere legge ved en ferdig 
frankert konvolutt. Ideen er i alle fall 
under vurdering. 
Hilsen Johnny 

SPI LL-SENSUR 
Ærlig talt, n å  går det for langt! Staten 
skal bare prøve seg så vi mange nord
menn blir enda mer lovløse. Skal vi 
snart sitte i mørket, skule rundt og se 
om noen stygge menn ser deg? Hva 
vi gjør? Jo, vi sitter her og slapper'n 
med en video som er l itt på kanten ,  
samtidig som ungene sitter og spil ler 
forferdelige voldsspi ll så blodspruten 
står! 
Jeg trodde virkelig jeg leste fei l  da jeg 
hørte hva svenskene hadde rotet i 
sammen, og som vanlig ei kjerring 
som bare ser sitt snitt t i l  å håve inn 
penger og få ros fra gammelkaran! 
Og siden vi nordmenn er så fl inke ti l  
å etterl igne tar det vel ikke lang tid 
før vi også har det. Nå: Hvis alle acti
on- spil lene som avler vold skal bli 
ulovlige er det ikke mye igjen, hvem 
kjenner ikke den klassiske: du skal 
drepe fienden etc . . .  Hvem tar skade? 
Javel ,  men ta bort nyhetene fra TV, 
norsk eller finsk fjernsyn er av og ti l  
mer voldelig enn fi lmene som ti l  dags 
dato blir klippet istykker . . .  
Det er håpløst, for hvem vil ikke fort
sette å skaffe seg ulovlige spi l l? Soft
waremarkedet i Norge er dårlig ti l  
dags dato, cracking sørger for det, 
og hvis det i t i l legg skal komme en 
sensur på spillene bl ir det stopp, for 
det er nettopp de som selger best. 

Bet norske software-markedet vu bil 
ødelagt . Er det dette politikerne vil? 
Jeg vil nå si at jeg er av den typen 
som foretrekker avanserte spi l l  hvor 
du må tenke litt, men etter all denne 
gjennomgangen med video og spi l l
sensur i butikkene vil jeg stå klar med 
øksa og hugge til hvis noen stygge 
menn dukker opp, jeg har nemlig 
unnskyldn ingen: jeg er bl itt påvirket 
av Rambo I l l !  
Hva med sensur mot banning? Staten 
vil le tjene seg enda rikere og ha enda 
mer penger å sløse bort. Er det i det 
hele tatt rart at Norge går på dunken? 
Nei ,  denne gangen må vi protestere, 
jeg tror mer på en psykolog enn en 
politiker. 
E l lers synes jeg deres blad er meget 
bra, fortsett med det, men lag det l ike 
tykt som Sveriges. 

SVAR: 
Jeg er så enig, så enig . . .  Så vidt jeg 
vet llar ingen noen holdbare bevis for 
at folk tar skade av å spille datorspill, 
jeg håper virkelig at politikerne aldri 
gjør alvor av sine trusler - det ville 
vært virkelig synd ' for softwarebran
sjen. 
Det er sikkert mange andre av dere 
som har synspunkter på dette, la oss 
høre fra dere! 
Hilsen Kurt 

SKRYTHALS 1 
Heilo Dator! 
This is Trantor spik in' !  
(Real s leng, eh?) 
Grunnen ti l  at jeg skriver dette bre
vet, er at jeg vil at hele Norge skal få 
vite hvor feige Shape er mot meg. 
Det har nettopp hevet meg ut etter 
at jeg joinet når Unitrax ble med i 
Shadows. Grunnen t i l  at jeg ble hevet 
ut var at jeg ikke hadde gitt ut noen 
demo ennå. 
I ti lfel le noen lurte var jeg før Omega 
med de 25 små sideborderscrollene. 
Jeg laget dem tidl ig i '86, men Omega 
stjal disken fra meg på copypartyet i 
Askim ,  og brukte dem i sin elendige 
demo "Pimpleseeker 6» eller noe 
sånt. 
Jeg har nå laget en forbedret versjon 
av de 25 små borderscrollene, og de 
heter «25 små X 2 + 2». Det vil si at 
jeg har laget 52 små borderscroller 
(8 av dem går oppover). Jeg har også 
laget 1 2  små dycper i sideborderen 
med en dysp oppå. Jeg var også før 
Rawhead, Triton T. og alle de der 
med dysp og dycp. 
Jeg har også laget mange små scrol
ler som kommer ut av skjermens 
midtpunkt .  Nå må ihvertfall hele Nor
ge forstå at jeg er bedre enn noen 
annen i Norge, og kanskje i hele ver
den til å programmere (kan dere 
kanskje bruke alle mc-kommandoene 
på 64'en?). 
Fuckings to: Unitrax, Shape (spesielt 
Tuw!) ,  Kurt (Zoid), og Detor (for at du  
er så  dum). Greetings to :  Jappen,  
Kjet i l ,  Kenneth og Arve, leif Kåre, 
Odd Stian, Kjet i l ,  mor og far, Anti riad , 
Detor (for at du er så kuuul l ) ,  N ina (du 

er pen!), og aile mine Kontakter! 
Hi lsen Trantor 

SVAR: 
Stakkars deg. . .  Det er jo forferdelig 
at alle skal være så slemme mot deg, 
når du i virkeligheten er best i VER
DEN! 
Jeg skal ikke uttale meg noe om hvor
vidt Omega Supreme har stjålet dis
ken din. eller ikke - det vet jeg ingen
ting om. Omega Supreme ble jo i sin 
tid ganske kjent for sine fantastiske 
«sprite-sinus-formasjoner» på 64'n, 
men det viste seg jo etterhvert at det 
var faren hans (som er lege med høy 
utdannelse) som hadde laget formle
ne. . .  Men han er fortsatt en meget 
god programmerer. 
Nok utenomsnakk! For å være helt 
ærlig tror jeg ikke på alt det du sier. 
12 dyeper i sideborderen med en 
dysp oppå høres litt FOR utrolig ut for 
meg. Jeg så en demo for noen uker 
siden med 5 dyeper, men denne had
de ingen dysp oppå seg. Likevel er 
dette så vidt jeg vet rekorden hittil (?). 
Du kan jo sende oss en diskett med 
noen av dine beste rutiner på (hvorfor 
ikke sende dette med første brev? 
Ikke laget rutinene ennå ??). Er du så 
god som du utgir deg for skal vi til 
og med returnere disken din. . .  (Jeg 
skal til og med spandere portoen. 
Johnny) 
Hilsen Kurt 

FRIMERKE
TRØBBEL 
Heisan! 
Mitt navn er Thomas Eriksen, kaller 
meg for The Disk Fixer. Takk for en 
mega avis! Tenkte jeg skulle røpe 
hvordan jeg ble tatt av postverket da 
jeg brukte juksefrimerker! 
Jo, i slutten av desember i 1 988 fikk 
jeg noen lure t ips fra en av mine 
swappe-kontakter om noen smarte 
triks med frimerkene ,  sier ikke hvem 
det var, men jeg kan si at han er ??? 
of the Crusaders. Trikset med frimer
kene er passe gammelt nå, men det 
er fortsatt noen som bruker det! 
OK! Get to the point! Det utrolige tip
set var å ta l itt stearinlys eller no' lig
nende og legge på et tynt lag på fri
merkene, og i brevet skrev du bare 
STAMPS BACK. De du swapper med 
sender stampsen ti lbake og da kan 
du bare skrape av stempel-blekket til 
postfolka og bruke dem enda en 
gang.  
Men,  nå i mars begynte jeg å få  en 
god de l  swappe-kontakter (ca 90 stk.) 
rundt om i verden. Noen av de største 
er: World of Wonders, Mega-Force, 
Accession, X-Men og Freedom Force 
o.s.v. 
Etter hvert begynte jeg å få l itt dårlig 
tid , problemer med å rekke posthuset 
før det stengte o.s.v. For å være eks
tra rask tenkte jeg bare å slenge på 
litt tape på frimerkene. Men da la jeg 
egget! Etter at jeg hadde vært på jobb 
en dag ringte postfolka hjem ti l  meg 
- da forsto jeg ikke bæra! (hvor har 

ACTION REPlA Y MI V professional 
ARHUNDRETS CARTRIDGE FOR COMMODORE 64/1 28 
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de telelonnummeret mM Ha)j Men,  
etter hvert begynte jeg å forstå litt, 
postfolka vet sånn halvveis hvem jeg 
er fordi jeg søkte på postboks for litt 
siden.  
Ikke bare det - postfolka ringte først 
hjem til en annen med postboks og 
Amiga. Han var jo så full av djevel
skap at han sa det var meg . Postfolka 
sa at jeg skulle komme opp til posthu
set for å hente en god del sendinger 
jeg hadde juksa litt med.  Da jeg kom 
opp ti l  posthuset kom den kjerringa 
jeg aller mest ønska ikke skul le kom
me, hu kom bort ti l meg og slang en 
god del med brev som jeg hadde juk
sa med på disken,  også spurte hu hva 
dette var.  <<Jo dette er noen brev», sa 
jeg . Helt perverst! Det fantes ikke vits 
i å lure seg unna, så de sa bare: "En 
gang t i l ,  vi tar postboksen din og poli
tianmelder deg!» . «Ok - det er greit» , 
sa jeg og gikk - aldri vært så nervøs! 
So, freak! let's pay your stam ps . . .  
H i lsen The Disk Fixer 

SVAR: 
Til alle «frimerkesvindlere" rundt om
kring i landet kan jeg fortelle at post
verket etterhvert har begynt å bli 
ganske oppmerksomme på dette pro
blemet. Jeg har fått en drøss henven
delser fra folk som har blitt tatt på 
fersken. Og det er ikke sikkert at alle 
slipper unna like heldig som The Disk 
Fixer . . .  
Hilsen Kurt 

ET ROP FRA 
ØDEMARKA 
Jeg sitter her oppe på Toten og gna
ger på en potet og leser i NOM. Jeg 
har laget en l imerick som jeg tenkte 
kunne passe for dere: 
Amiga'n t i l  Per i fra Borgen ,  
fikk virus o g  Per ble p å  sorgen. 
Men legen hans sa: 
Det her går nok bra, 
gi 'n en dispri l og ring meg 

i morgen .  
Kanskje litt tynn den  der, så  jeg får 
si Hayes-modem, interface, multi
tasking og hard-disk for å heve nivået 
litt igjen. Jeg kan dessuten skryte litt 
av blekka deres så kanskje ti l  og med 
dere trykker dette her. Fortsett i spo
ret dere har kommet inn på, for det 
er meget bra! (Bra blekke esse!) 
Det har vært mye snakk om "nakna 
tjejer» i bladet (det svenSke), så hva 
med noen deil ige, velproporsjonerte 
nakne disketter i NOM (sikle, slu rp!). 
Visste dere forresten at Fist of ABN-
ROMLA, sorry. . .  ABNORMAl's ' 
dysp-rutine er rippet rett ut fra 
lACC's «Andy's revenge»? Og ikke 
bare det , han har rippa utregnings
rutina også! !  (fy, fy . . .  lam er!). 
Jeg har også en gledelig melding ti l 
SMUK: 
Jeg kjenner en fyr som har hørt om 
ei dame som er gift med en kar som 
har en nevø med en kamerat som 
visstnok har kun originale program
mer! (De finnes altså, selv om Green
peace har satt dem opp på lista over 
truede dyrearter.) 
En ting jeg ville satt pris på var om 
NDM kunne finne ut hva som har 
skjedd med ccgamlekara» på 64'en. 
Fyrer som Rob Hubbard, James Gal
way, David Crane, Ben Daglish, 
Chuck Benton og sist, men ikke minst 
Jeff Minter (Tony Crowther også for
resten . . .  ). Lag en reportasje om det! 
Ti�slutt en kjempe-greet ti l  alle SHA
PE-members. Forresten også. . . Er 
det noen som har 1 00.000,- kroner 
l[ggende å slenge eller ubegrenset 
ti lgang på Øl (og nakne disketter) så 
ti lkall meg. 
ZIP OF SHAPE 

SVAR: 
Ha ...  ha .. .  Nok en lustigkurre. En gle
delig melding til deg er at NOM fra 
og med neste nummer kommer til å 
presentere «månedens diskett» over 
midtsidene - naken! Fra spøk til alvor 
- det er fortsatt liv i «gamlekara" på 
64'en. Noen driver på Amiga, mens 
andre fortsatt holder på med 64'en 
(eller beg ge deler). Det kommer fak
tisk et nytt spill med Rob Hubbards 
musikk om ikke så altfor lenge. Spil
lets navn er «Populus». Hubbard job-

ber Tor ;'aen nos blecrrome Ans, og 
er bosatt i California. Følg med i NOM 
så er du up-to-date . . .  
Hilsen Kurt 

SKRYTHALS' 2 
Hei, Dator! 
Dette er XPand of Zetrex, en av disse 
ST-Iamerene. Jeg vil bare notere at 
jeg ikke er noen lamer. Og at både 
64 og Amiga er noen drittmaskiner. 
Du ser at jeg lagde noen demoer på -
Atari 'en, og både på 64'n og Amiga'-
en kom folk og stjal ideen min .  
Du ser  at  det var f.eks. jeg som opp
fant Tech-Tech'en. På ST'en er lyden 
mye bedre enn på Amiga'en . på 
ST'en er det den samme lydchipen 
som det er i pac-man automaten. Den 
lydchipen som sitter i Amiga'en er 
verre enn den som er i PC'ene og den 
som er i ZX Spectrum.  Og lyden i C64 
er til å spy av. 
De verste demoene jeg har sett på 
64'en er: "Pimplesqueezer 1 -6» og 
I kari og Sargon partydemoene. De 
beste jeg har sett: "New Image virus 
demo», «Drunk and cool 1 og 2» og 
"Pivi's revenge» . 
Som(m)e(r) greetings: lamers (usa), 
Trantor (Hey, man), Reidar, Lil l ian 
(Hei, søster) og mor (ser deg i kveld) . 
H i lsen Ivar Jensen, Hommersaak 

SVAR: 
Skal det aldri bli slutt på den evige 
krangelen mellom Amiga og Atari
eiere? Virker ikke sånn. Vi får inn 
bøtte vis med brev fra sinte Atari/ 
Amiga-eiere som påstår at deres ma
skin er BEST. Mange har tydeligvis 
problemer med å finne saklige argu
menter (se eksempel ovenfor!). Vi 
mottar gjerne brev fra. folk som har 
gode argumenter å komme med, men 
å si at Amiga og 64 er dårlige maski
ner fordi at noen stjal ideen din til en 
demo, det er toppen av usaklighet! 
Du utnevnes herved til ARETS 
(U)SAKLIGSTE PERSON. . . GRA T U
LERER! 
Hilsen Kurt 

EN SYNDERS 
BEKJENNELSER 
Hei! 
Jeg har nettopp lest leserinnleggene 
i Datormagazin 5/89. Jeg må le når 
jeg leser alle reaksjonene på brevet 
til Kjetil Arsland. Og dere undres vel 
hvorfor? Jo dette er årsaken. Dere 
skjønner at jeg og Kjetil har en l iten 
krig på gang. Der hvor det gjelder å 
drite ut hverandre. (Det var han som 
begynte.) Så jeg tenkte en dag å skri
ve et brev til dere der hvor jeg skulle 
skrive negativt om blekka deres, og 
om Amiga. Dette lyktes svært. Grun
nen ti l  at jeg skrev også adressen ti l  
Kjetil var at han skul le få sinte reak
sjoner i posten . Og det lyktes også! !  
(HE HE) 
Men nå synes jeg litt synd på gutten, 
og skriver dette brevet for å tilstå det 
hele. Faktum var vel at jeg lurte hele 
CBMNorge. Og det som er enda mor
sommere er at jeg l iker blekka deres 
og sitter selv og skriver på en Amiga! 
(Topp maskin.)  Men hvordan skal jeg 
få bevist dette er et problem. Dere 
kan jo sammenligne underskriftene til 
meg og Kjetil Arsland. Jeg er sikker 
på at brevene er stemplet en plass 
her i Bergen (postnummer 50xx) og 
ikke i Egersund. Så tår dere ha meg 
unnskyldt bryderiet. (Er dere tøffe nok 
til å trykke dette da??) 
Vennl ig hi lsen 
Knut Eirik Hollund 
Vestlundveien 1 9  
5033 FYLLINGSDALEN 
05 1 62593 

SVAR: 
Joda, det er nok riktig at vi  har fått 
en masse svar på tiltale når vi trykket 
brevet. De reaksjonene vi har fått har 
vært helt utrolige, både fra AT ARI
freaker og Commodorefreaker. Det 
er en diskusjon som ALDRI vil stop
pe, og du har i alle fall satt fart i den . . .  
Jeg må tilstå a t  jeg ikke tar dette så 
høytidelig, men kanskje andre gjør 
det - ikke vet jeg. 
Johnny 



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

L VNVINGEN pA 64 

L
ynvi ngen, Robin ,  Joker og flere 

andre er bl itt datorspil l-figurer. 
N å  skal du få mul igheten ti l  å krype 
inn i tegneseriene og delta aktivt i 
de spennende handl ingene. Som 
Lynvingen får du selvsagt ti lgang 
ti l  l itt ekstra «fancy» utstyr som kan 
være godt å ha når du skal rydde 
gatene i Gotham . 
Både Commodore 64 og Am iga 
versjoner er på trappene. Pris i 
England: C64 kassett: %:9. 95 C64 

\ disk: %:1 4.95 Amiga: %:24.95. Mer 
informasjon kan du få ved å kontak
te Ocean Software Lim ited , 6 Cen
tral Street, Manchester M2 5NS, 
England. 

BASIC 8 

Free Spirit Software i England 
har hatt stor su ksess med 

BASIC 8 til Commodore 1 28 .  Dette 
er et program som gjør at du kan 
bruke grafi kk på 80-tegnsskjermen 
i 1 28-modus. Du får over 50 nye 
grafikk-kommandoer. Oppløsn in
gen ved en farge blir 640200, og 
ved 1 6  farger bl i r  oppløsningen 
6401 92. Pris i Norge: 480.- Impor
tør: Compu-Prog, Vest brynet 1 ,  
1 1 76 Oslo 1 1 .  

STEREO SAMPLING 

H
ar du et  godt digitaliserings

program for lyd l iggende? 
Men du mangler en sampler? Tri lo
gic i England har noe som kan hjel
pe deg . The DIGITISER skal være 
kompatibel med Audiomaster, Per
feet Sound & Prosound etc. Den 
kobles inn på hodetelefonutgangen 
på stereoanlegget. M EN ikke noe 
software følger med . Kan det kom
me av at produktet da ville bli mye 
dyrere? De regner med at alle har 
en eller . annen lovl ig/ulovlig kopi av 
et program l iggende å slenge på 
en diskett ett eller annet sted? I 
alle fal l ,  er du interessert kan du 
skrive ti l  Tri logic,  U nit 1 ,  253 New 
Yorks Road , Bradford, B D 1 2 OOP, 
England. Pris: %:37.99. 

LVSPENN pA DPII I  

I 
de gode gamle dager når  alle 

Amiga-eiere hadde Commo
dore 64 var det «in» å ha en Iy
spenn . Masse forskjell ige merker 
var på markedet, men de fleste 
hadde det til fel les at de var heller 
dårlige. Fra I n kwel l Systems har vi 
fått informasjon om deres nyeste 

GEOCHART 
geochart features include: 
• 9 chart types including pie, unibar, 

area, pain!, line, column, bar, 
seatter paint and scatter line 

• import data from GEOS, GEOS 
128, geoWrite Workshop, geoWrite 
Wor1<shop 128, geoFile , geoFile 
128, geoCalc, geoCalc 128 and 
the Note Pad desk accessory 

• chart up to 80 values 
• change the chart type quickly and 

easily without reentering data 
• change fonts. paint sizes and 

styles (plain, bold, italics, outline. 
underline and reverse) of all text 
including chart title. legend and 
axis labels 

• supports all 53 fonts in FontPack 
Plus 

• add, delete or change text at any 
time 

• 14 form ats for displaying axes 
label values Including scientific, 
dollar (currency). fixed (integer) 
and percent 

• alter the maximum and minimum 
vertieal axis range values 

• display or hide text In all charts 

plechllrt scaUrrpointch:.rt 

polntchart 

barchart 

• alter both the vertical and 
horizontal axes range values in 
seatter plots 

• 32 fill patterns for pie, area, 
unibar, bar and eolumn eharts 

• stagger axis label text by 
categories in area, bar, eolumn, 
point and line eharts 

• display or hide pereentage values 
in pie and unibar eharts 

• 4 marker types for seatter po,nt 
and seatter line eharts 

• opaque and transparent fill 
paUerns in area eharts 

• doUed or solid lines or a clear 
background grid 

• save eharts in pholo and text 
albums for future use 

• eopy charts into GEOS 
applieations such as geoPaint. 
geoWrite or geoPu�lsh 

• print charts from within geoChart 
to any GEOS·compatible printer 

• support for over 70 papular printers 
• eomprehensive manual with a 

lutorial and oV€! 1 1 5  pages 
• 90 day warranty 

unlbarcharl 

add,deleteor change SAlES PRDJECIIOtlS . Slm 
leK! al anylime � �J�UlUI'" ---<lisplayor hide text 

Kl I'!! 
" '.rma" '.r d.pIa�ng __ :�:� I dOlled or sohd l"",.r axes �.I ,al,., 

�(l! I II 
a ciear backgr.und grre 

�:�'r���
m

'"-�E J�j��1L b ::r:::
'

�� "zes pOInland click loseled �� M&lR -- ------andstyles olan teX1 altamale chal'l lypes FE8 APR ----
column d13rt 

System Aequlrtm.nls: Commodore 64, 64c. 128 Of 1280. monitor Of IV, joyslick Of other input device, 5 1/4" disk drrve. GEOS (1 .2. 1.3 
or 2.0) or GEOS 128 (any YefSlOO, in 4U coIumn mode) RecommendtdSoltw.reIHlrdwart: geoCaJc64 or 128, gooFae 54 Of 128. RAM Expansion Unrt, add�ionaI disltdrive (1541, 1571, or 
1581 with GEOS 2.0 or GEOS 128), GEOS s�ed p!'inter 

produ kt ti l Amiga. på kjøpet far du 
en driver som gjør at du kan bruke 
lyspennen sammen med DPI I I .  Ink
well Systems, 1 050-R Pioneer Way, 
E1 Cajon ,  CA. 92020, USA kan sik
kert gi deg mere opplysninger. Pris 
i USA: $ 1 29.95. 

20 M B  FLOPPV DISK 

Av og til er det godt å være 
PC-eier. Ofte er det de som 

får nyte godt av tekniske nyvinnin
ger først. Det er også ti lfellet denne 
gang.  Verbatim har nemlig utvi klet 
en h igh density disk drive som be
nytter spesiald isketter (selvfølge
lig) . Denne «kassen» er beregnet t i l  
å stå under skjermen. Foreløpig 
leveres den i to versjoner, 1 0 M 8 
og 20 MB.  Vidu nderet har ikke 
kom met på det norske markedet 
ennå, men i USA er prisen $450 
og $675. Skriv til Verbatim Lim ited , 
1 3  Mole Busi ness Park No.3,  Leat
herhead , Surry KT22 7AO, USA. 

SNAKKENDE STØVSUGER Det store støvsugerfirmaet 
HOOVER har gjort et forsøk 

på å lage noe helt spesielt innen 
støv(på hjernen?)verden. De håper 
at snakkende støvsugere skal hjel
pe dem ti l  å nå 'høyere salgstal l .  
Foreløpig fin nes maskinen i 
fransk-, engelsk-, tysk- og ital i-

ensk-snakkende versjoner. Hva 
den sier har vi imidlertid ikke hørt 
noe om . . .  

BON APPETIT 

Bon Appetit ber deg legge inn 
hvi l ke matvarer du har på 

kjøkkenet .  Så vi l  den v,ite hvor man
ge personer som skar spise. I hu
kommelsen l igger det massevis av 
oppskrifter og oversikt over hva 

som trengs for å lage de forskjell ige 
rettene. Maskinen vil etter at du har 
svart, kom me med flere forslag til 
menyer som du kan benytte uten å 
måtte handle inn mer. Etter at ditt 
valg er foretatt, vi l du trinn for trinn 
bli ledet i matlagingsprosessen.  
Programmet er laget for PC og kos
ter %:39.95 .  Skulle du være av den 
type som har behov for noe sl ikt ,  
kan du ringe 095 44 1 436 281 1 og 
snakke l itt med Software Circus. 

SLUTT MED COMMODORE 
SERVICE 

I
kke før vi har meldt om at First 
Aid Computer Service A/S sel

ger endel «fancy» ting ti l  Amiga, får 
vi vite at samme firma vil slutte med 
service på Commodores hjemme
datorer. I følge informerte ki lder er 
det misnøye med Com modore Nor
ges deleleveranser som har bidratt 
ti l dette. 
FACS har stadig måttet vente på 
deler som har bl itt lovet fra Com mo
dore. Denne ventingen har selv
følgelig gått utover ku ndene som 
har bl itt lovet en dato da datoren 
sku l le ha vært ferdig.  Dette har ført 
til endel mi ndre blide kunder som 

1 3  

forgjeves har kommet for å hente 
sin dator. 
En annen årsak til at FACS nå slut
ter med Com modore service, er at 
folk som . reparerer sine hjem�eda
torer alltid skal prutte pa smapen
ger. "Vi leker ikke butikk», sier en 
oppgitt kilde. I fremtiden vil FACS 
konsentrere seg om PCmarkedet 
og reparasjoner av PC'er. 
Hos Commodore får vi opplyst at 
det har vært endel klager. på servi
cen og at Commodore anbefaler 
sine ku nder ikke å benytte firmaet 
til reparasjoner. 

AT ARI PC FOLIO 

A
tari har utviklet et l ite vidunder . 

PC FOLIO er en portabel lom
mePC på 450 G RAM! Maskinen 
har 1 8 1 02,7 cm som ytre mål. Den 
medfølgene LCD skjermen har 40 
tegn pr. l inje og 8 l injer. I grafikk
modus kan den vise 1 5 .360 pu nk
ter. PC Folio har 1 28 KB RAM , 256 
KB ROM , styres av I ntel 8088 med 
klokkefrekvens 4,9 MHz.  Operativ
systemet skal være MS-DOS kom
patibelt. På egne ROM bri kker kan 
du få kal kulasjonsprogram (Lotus 
1 2-3 kompatibelt) , tekstbehandler 
og diverse annet. Pris vites for øye
blikket ikke. Mer informasjon kan 
du få hos Atari Norge på telefon 
02 808 1 1 0. 

�MER PEEK OG POKE pA CM 
Av: Kurt Lekanger w F or de som ikke er helt sikker -l på hva basickommandoene �! PEEK og POKE gjør, skal 

jeg først ta en kort forkla
ring. PEEK er en kom mando som 
leser innholdet i en bestemt min
nesposIsJon . Skriver du f.eks. 
PRINT PEEK(1 28) vil in nholdet i 
adresse 1 28 skrives ut på skjer
men. Kommandoen POKE bru kes 
for å legge I N N  en \{erdi i en be
stemt minnesposisjon (adresse). 
POKE4096, 1 2  legger tal let 1 2  inn i 
adresse 4096. 
Den nederste delen av mi nnet 
(adresse 0-1 023) bru kes blant an
net av operativsystemet og proses
soren .  Ved å forandre verdiene i 
noen av disse adressene kan man 

. få til mange artige effekter. Neden
for kom mer en oversikt over noen 
du kan prøve,' deg med . Eksperi
menter, det k n ikke ødelegge da
toren din!  

ADRESSE 1 9  
Ved å bruke POKE 1 9 ,  1 kan du unn
gå å få fram spørsmålstegnet ved 
bruk av I N P�T. POKE 1 9,0 slår på 
spørsmålsleg neI 

I
gjen.  

ADRESSE 204 
Denne adressen bestemmer om 
cu rsoren skal blinke eller ikke. Ved 
å skrive POKE204,0 i et basicpro
gram vil cu rsoren begynne å bl inke 
selv om programmet er i gang . 
POKE204 , 1  slår av cu rsorbl inken . 
Her er et eksempel på hva du kan 
bruke dette ti l :  
1 0  POKE204,0 
20 PRINT « TRYKK EN TAST» > " ; 
30 GETA$ : I FA$ = " "TH EN30 

ADRESSE 21 1 OG 2 1 4 
Disse to adressene bru kes for å 
bestemme cu rsorens X og Y -posi
sjon .  Adresse 2 1 1 bestemmer X
posisjonen , mens adresse 2 1 4  be
stemmer Y-posisjonen.  Eksempel : 
1 0  X = 20:Y = 1 0:T$" « H EI ,> 
20 GOSU B 1 00 
30 END 
1 00 POKE21 4$Y: P R INT 
1 1 0 POKE2 1 1 $X : PR I NT T$ 
1 20 RETU RN 
Program met over v i l  skrive ut teks
ten « hei» fra 1 0 . l inje, posisjon 20. 
H usk at du må ha en PRINT etter 
POKE2 1 4,Y for å flytte cu rsoren til 
dell valgte l injen. Dette trenger du 
ikke etter POKE21 1 ,X .  
ADRESSE 641 -644 
Ofte kan det være nyttig å flytte 

basicmin net til en annen del av 
mi nnet enn normal . Vanligvis lag
res dine basicprogram mer fra 
adresse 2048-40959. Hvis du har 
tenkt å bruke denne delen av min
net ti l noe annet,  f .eks. maski nkode 
eller grafi kk ,  kan du legge basic
minnet fra f .eks. adresse 491 52-
53247. Bruk da følgende rutine: 
10 I N PUT«start»;s 
20 GOSUB1 00: POKE641 $B% : 

POKE642$A% 
30 I N PUT«sl utt» ;s 
40 GOSU B 1 00: POKE643$8%: 

POKE644$A% 
. 

50 SYS64760 
1 00 A% = s/256: 8% = s-A% * 256 
1 1 0 RETURN 
Tast inn programmet og skriv inn  
hvor du ønsker at  basicm innet skal 
starte, og hvor du vil det skal sl utte 
(f.eks. 49 1 52 og 53247). 64 'n vil så 
resette og du vil antakeligvis få opp 
et annet antall ledige bytes enn 
vanl ig .  Adresse 64 1 /641 bestem
mer basicstart og 643/644 basic
sl utt. 

ADRESSE 646 
For å forandre tegnfargen kan du 
legge en verdi fra 0-1 5 inn i denne 
adressen,  f .eks. POKE646,2 = rød 
tekst . Ramme og skjermfarge for-

and rer du på sam me måte med 
POKE53280,x og POKE5328 1 ,x .  

ADRESSE 653 
For å sjekke om noen har trykket 
SHIFT, CBM eller CTRL-tastene 
kan du bru ke denne adressen (eller 
654) . Tastene har disse verdiene: 
Shift = 1 
Cbm = 2 
Ctrl = 4 . 
Du kan sjekke flere av disse taste
ne samtidig ved å legge sammen 
verd iene ovenfor. F.eks. hvis du 
trykker SHIFT og CTR L samtidig 
vil adresse 653 inneholde 5 ( 1  + 4). 

ADRESSE 774/775 
Disse adressene er pekeren til hvor 
LIST-kommandoen l igger i basic
rom 'en . For at bare l injenummer 
skal vises når du skriver L IST, kan 
du bruke POKE774,0 .  For at du 
skal få «syntax error» hver gang du 
prøver å l iste programmet kan du 
prøve: POKE774,8: POKE775, 1 75 .  

ADRESSE 788/789 
Disse adressene inneholder HARD
WARE IRQ I NTERRU PT-vektoren,  
det vi l si en adresse som datama-

skinen vil hoppe til hvert 1 /50 se
kund.  Dette gjør den for blant annet 
å sjekke tastatu ret, bl inke cursor, 
oppdatere klokken osv. Ved å for
andre adresse 788 til 52 (POKE. 
788 ,52) vil RUN/STOP-tasten kob
les ut .  

ADRESSE 808/809 
Dette er en peker til rutinen som 
sjekker RUN/STOP-tasten . Mange 
ganger kan det være nyttig å for
flindre at folk  trykker RU N/STOP
RESTORE og går ut av basicpro
grammet ditt. Du kan da bruke 
POKE808,234 for å koble ut både 
RUN/STOP og RESTOREtastene. 
Eksperimenter gjerne l itt med PE
EK og POKE , det skader ikke. Øns
ker du å få en noenlunde komplett 
oversikt over hva alle adresser i 
64'n brukes ti l ,  kan jeg anbefale 
«Commodore 64 programmers re
ference guide» (finnes i store bok
handlere/databutikker) . « A  pocket 
handbook for the Commodore 64» 
av Peter Gerrard og Danny Doyle 
inneholder også et sl ikt « kart,> over 
minnet ,  riktignok ikke så omfatte�
de som reference guiden - men til 
gjengjeld har den en oversikt over 
forskjel l ige rutiner i basic/kernal 
rom 'en.  

� , 
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(��t.in.,/ Norsk Dator har testet tre ulike skrivere for Commodore 64: 

STAR LC·1 0 
T TOP I 
La det være sagt med 
en gang: Det var klas
seforskjell på de tre 
printerne som ble un
dersøkt i denne testen. 
Og selv om Star LC-1 0  
er drøye tusenlappen 
dyrere enn både Sei
kosha SP1 200VC og 
Citizen 1 20 D, er det 
ikke tvil i vår sjel: Star 
er Stjernen med stor S! 
AV KURT LEKANGER 

Tenker du på å kjøpe en printer? 
Da bør du være klar over at 
det finnes en mengde forskjel
lige typer på markedet, og ikke 

alle er like bra! Det er også mange 
ting du bør passe på, f.eks. om printe
ren har norsk tegnsett, om den har 
riktig interface osv. Norsk Datormaga
zin har fått inn tre printere som vi har 
sett litt nærmere på. Disse er: Star 
LC-1 0, Seikosha SP-1 200VC og Citi
zen 1 20-0. Alle tre printerne leveres 
med serielt interface slik at de kan 
brukes til en Commodore 64. Star har 
imidlertid parallell-utgang, men leve
res med et meget bra Secus-interface 
slik at dette ikke skulle være noe pro
blem. 
For Amiga-eiere har Citizen-printeren 
en interface-cartridge som plugges 
inn i siden av printeren. Dette kan 
byttes ut avhengig av om du har en 
64, en PC eller en Amiga. Seikosha
printeren har så vidt jeg vet kun seri
elt interface, så Amiga-eiere må nok 
velge en av de andr� to printerne. 

CITIZEN 1 20-0 

D
enne printeren har som nevnt en 

interface-cartridge som plugges 
inn i siden av printeren. Fordelen med 
dette er at du slipper å bytte hele prin
teren hvis du før eller siden bytter 
dator. Alt du trenger å gjøre er å kjøpe 
en ny cartridge. 
Citizen-printeren kan benyttes både 
med enkeltark og <<Iatapapir» for trak
tormater. En separat traktormater for 
montering på printeren medfølger 
som standardutstyr. Dessverre er ikke 
denne traktormateren særlig bra, men 
l ikevel ikke verre enn de fleste andre 
traktormatere til printere i denne pris
klassen. En liten finesse ved denne 
printeren er at traktorpapiret kan ma
tes inn både fra baksiden som de fles
te andre printere, og fra undersiden. 
Har du f.eks. printeren stående på et 
spesielt stativ kan det være nyttig å 
mate papiret gjennom åpningen på 
undersiden av printeren. 
Har du behov for flere kopier kan du 
regulere papirtykkelsen med en liten 
spak under støvdekselet. I likhet med 
Star og Seikosha-printerene kan den
ne printeren ta opptil to kopier + origi
nal. Det følger også en enkeltarkmater 
med printeren. Denne er ganske dår
lig. Funksjonen til en arkmater er jo å 
styre papiret ned i printeren slik at det 
ikke kommer skjevt, men dette greier 
denne arkmateren veldig dårlig, dess
verre. 

nede form- og linefeed samtidig når 
printeren slås på, vil printeren skifte 
til hexdump-mode. Dette vil si at alle . 
tegn som sendes til printeren vil kom
me ut som et hexadesimalt siffer, i til
legg til at tegnet vises i ascii, f.eks. 
41 43 42 a c b. . .  Denne funksjonen 
er nyttig for bl.a. programmerere. 
Hex-dumpfunksjonen hos Citizen
printeren er den beste av de tre prin
terne, og viser 32 bytes for hver linje. 
Selve betjeningspanelet består av tre 
taster, on/offline, linefeed og formfe
ed. Disse tastene kan brukes i kom
binasjoner for å utnytte andre funksjo
ner. Ved å trykke forskjellige kom
binasjoner kan du velge mellom PICA, 
NLQ, ITALlC, EMPHASIZE (utvidet 
skrift) og REDUCED (sammentrukket 
skrift). Dessverre er det ganske vans
kelig å stille inn det man ønsker, man 
må trykke på ørten taster, og det er 
ingen lysdioder som viser hva man 
har valgt. De lysdiodene som finnes 
er POWER-dioden, READY (viser om 
printeren er online) og en diode som 
lyser når det er tomt for papir. 

UTSKRIFTSMULIGHETER 

P
rinteren kan skrive ut med både 

PICA og ELITE tegn tetthet. I til
legg kan man velge å forstørre eller 
forminske tegnstørreisen. Dette vil si 
at en linje på printeren kan inneholde 
alt fra 40 til 1 60 tegn pr. linje, alt etter 
tegnstørreisen og tettheten. Alle de 
vanligste funksjonene som OVERI 
UNDERSTREKING, UTHEVING, ITA
LICS, REVERSERT UTSKRIFT, SU
PERISUBSCRIPT osv. I tillegg kan 
du også doble høyden på tegnene. 
En nyttig finesse er at du kan velge 
flere forskjellige printmodes (f.eks ita
lics, understreking o.s.v.) med kun en 
kommando. Teksten kan også juste
res enten mot høyre, venstre, midstilt, 
eller med rett høyre- og venstremarg. 
En annen funksjon gjør at du også 
kan skrive ut tegn som printeren nor-

BETJENING malt ser på som ikke-utskriftsbare 
kontrolltegn. 

Som de to andre printerne har Citi-i'tizen 1 20-0 leveres med norsk tegn
zen-printeren også en såkalt .< :. tt, og den har også alle grafiske 

<<59lf-test». Citizen har to ulike tester, \�;� M64-tegn.  Jeg har ikke hatt noen 
en som skriver ut alle tegn i printerens .\ �; . oblemer hverken med programut-
rom-minne, og en som skriver ut ver- listninger eller utskrifter fra tekstbe-
sjonnummer etc. Disse testene star- handling, screendump fra cartridge 
tes ved å. holde nede en tast eller to eller noe annet. Til å begynne med 
mens du slår printeren på. Ved holde trodde jeg at printeren hverken hadde 

norske tegn eller grafiske 64-tegn, da 
dette ikke fantes i manualens tegn
sett-oversikt. Heldigvis tok jeg feil. 
Dette bringer oss over til noe jeg har 
irritert meg over flere ganger: manua
len. Den ser egentlig ikke så verst ut 
ved første øyekast, men den er full 
av feil, uteglemmeiser o.s.v. ! For det 
første er beskrivelsen av hvordan prin
terens «dip-switcher» stilles inn feil. 
Da jeg skulle stille inn dipswitchene 
for norsk tegnsett fikk jeg problemer 
- innstillingene i manualen stemte ikke 
med virkeligheten! Etter å ha prøvd 
meg litt fram fant jeg ut at man måtte 
stille inn på svensk tegnsett for å få 
det norske. Stilte jeg inn på det dans
ke (som skulle være likt det norske) 
fikk jeg det engelske (eller hva det 
var!). Irriterende! En del andre små
feil var det også i manualen, en pro
gramlisting var feil ,  mens en annen 
var helt uteglemt. 
Utskriftskvaliteten kan jeg ikke klage 
på, den er faktisk meget god, selv om 
printeren ikke har like mange fonter 
(tegnsett) som Star-printeren. 

SEIKOSHA SP-1 200VC 

Seikosha-printeren leveres med 
serielt interface for Commodore 

64. Portene befinner seg her på baksi
den av printeren (i motsetnin� til Citi
zen og Star som har disse pa siden). 
Dette Jljorde at jeg fikk litt problemer 
med a få den korte ledningen som 
medfulgte til å rekke fram til printeren. 

Men hvis du har printeren nesten helt 
inntil maskinen går det bra. Seikosha 
var den printeren som hadde den 
beste plasseringen av dip-switchene. 
Disse satt ikke skjult som på de fleste 
andre rrintere, men lett tilgjengelige 
under et lite plastdeksel på baksiden 
av printeren. Et lite pluss er o,pså at 
du ved å holde nede linefeed nar prin
teren slås på vil få utskrift av alle dip
switch-innstillingene. 
Papirmatingen er vel et av de største 
minusene ved denne printeren. En 
traktormater for montering opp valsen 
medfølger som standard. Denne trak
tormateren er ikke verdens beste, 
men det som var mer irriterende var 
den elendige fremmatingen av papir 
av valsen. Valsen greide nesten ikke 
dra fram papiret skikkelig, papiret satt 
faktisk sa løst at du bare kunne dra 
det ut av printeren uten å bruke <,hju
let» på siden av printeren. Printeren 
hadde ikke noen spak for å velge trak
torpapir eller enkeltark. Vanligvis skal 
ikke valsen dra fram papiret i det hele 
tatt når man bruker traktorpapir. Sei
kosha har valgt å la trykket pa valsen 
være så svakt at man ikke trenger å 
velge papirtype - skulle tro de som 
designet denne printeren hadde røyka 
noe ulovlig. At line/formfeed'en også 
er utrolig treg gjør ikke akkurat saken 
noe bedre. En må jo vente en evighet 
fra en trykker formfeed til arket er ute 
av printeren. I likhet med Citizen føl
ger det også her med en enkeltark
mater, denne er bedre enn Citizen's, 

I 
-

men ikke like god som Star's. Printe
ren kan ta opptil to kopier + original 
- papirtykkelsen regulerer du med en 
liten spak under støvdekselet. 
Som ekstrautstyr kan du få kjøpt en 
arkmater til printeren. I denne kan du 
plassere en bunke ark, og arkene vil 
deretter automatisk mates inn i printe
ren. Jeg har ikke testet denne ark
materen, men hvis den fungerer så 
er dette et stort pluss til denne printe
ren. En slik arkmater finnes forøvrig 
også til Star-printeren. 

BETJENING 

Betjeningspanelet består av fire 
taster, ON/OFFLlNE, NLO (brev

kvalitet av/på), FORMFEED (fremma
ting en side) og LlNEFEED (fremma
ting en linje). Ellers er det fire Iys
dioder som viser om printeren er på, 
om det er tomt for papir, om printeren 
er online (i forbindelse med datoren), 
samt en lysdiode som manglet på 
Citizenprinteren, nemliQ en som viste 
om NLO var av eller pa. Ved å holde 
inne bestemte taster når printeren 
slås på, kan du skifte over til hexadesi
mal mode eller seMest. Jeg likte ikke 
noe særlig hexdump-funksjonen til 
Seikosha, den skrev ut kun 1 6  bytes 
pr. linje og viste ikke hexverdiene i 
ascii. Det er stort sett programmerere 
som lager utskriftsprogrammer O.l. for 
printere som har bruk for en hex
dump-funksjon, så de fleste behøver 
ikke å legge noe særlig vekt på dette. 
Seikosha har valgt en litt uvanlig me
tode for å velge tegntetthet O.l. fra 
betjeningspanelet. Ved å holde nede 
online-tasten i mer enn ett sekund vil 
online-dioden begynne å blinke. Nå 
vil formfeed- og linefeed-tastene kun
ne brukes for å bevege skrivehodet 
fram og tilbake. på det gjennomsiktige 
støvdekselet er det trykt forskjellige 
funksjoner (PICA, ELITE, CONDEN
SE, EMPHASIZE OG PROPORTIO
NAL). For å velge en av disse beve-

PUBLIC 
SOFIWARE 
Vi har nå de siste nyhetene 
innen Public Domain 
Software for AMIGA. Vi har 
FRED FISH DISKER opptil 
nr. 162. PANORAMA til 
nr. 90 + de siste nyheter fra 
Tyskland fra FAUG-serien, 
A.U.G.E. -serien, TORNADO, 
TAIFUN, R.P.D. m.m. 
Medlemskap koster kr. 220,
pr. år. Som medlem vil du få 
tilsendt 6 disketter med 
nytteprg. ,  spill, grafikkprg. 
m.m. + den nyeste katalog
disken vår. Som medlem vil 
du også får rabatter fra 
H1 - 30%. 
Hvis du kun ønsker katalog
disken vår, kan du betale 
inn kr. 30;- til PUBLIC 
SOFTW ARE. Hasselvn. 1 ,  
2860 HOV. Postgironr. 
2 68 76 7 1 .  Porto- og 
oppkravsfritt ved forskudds
betaling. Vi har også ca. 200 
rlisker med P.D. Software for 
IBM, katalogdisk kr. 20,-. 

PUBLIC SOFTWARE 
Hasselvn. 1 ,  2860 HOV. 

Tlf. : (061)  23 002 
etter kl. 16.00. 



ger du skrivehodet til den funksjonen 
du ønsker og trykker SET (NLQ-tas
ten). Etter min mening noe tungvint, 
men det fungerer. 

UTSKRIFTSMULIGHETER Seikosha-printeren har som Citizen 
både elite 99 pica tegntetthet, 

og man har også mulighet for å for
større eller forminske tegnstørreisen.  
Printeren har understreking, utheving, 
italics, reversert utskrift, super/sub
script osv. Likevel er dette den av de 
tre testede printerne som har færrest 
muligheter. Den mangler f.eks. over
streking, dobbel høyde på bokstave
ne, og en del andre ting. Norsk tegn
sett er standard, og printeren støtter 
også de grafiske CBM64-tegnene. I 
motsetning til både Citizen og Star har 
denne printeren ingen internasjonale 
tegnsett. Du kan riktignok velge mel
lom standard ascii eller cbm-tegnsett, 
men skal du skrive et brev på fransk, 
tysk e.l. kommer du ikke langt. 
Utskriftskvaliteten er meget god, dvs. 
omtrent som Citizen-printeren. Ma
nualen er ikke så verst, men den kan 
kanskje 'Være litt vanskelig å finne 
fram i .  Et alfabetisk stikkordregister 
hadde ikke gjort noe. Et pluss får like
vel manualen pga. en ordliste over en 
del vanskelige ord. Mange nybegyn
nere vil sikkert ha nytte av denne. 

STAR LC-1 0 Dette er den mest strømlinjeforme
te og peneste printeren av alle 

i denne testen. Og etter å ha prøvd 
ut printeren en stund skulle det vise 
seg at det ikke bare var utseendet 
som skilte Star LC-1 0 fra de to andre. 
Forskjellen var som mellom redaktør 
Terjes gamle moped og en splitter ny 
Rolls Royce. Vel, fra spøk til side eller 
hva det var. . .  
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Av �Ar; ) lØhnessen 

Star-printeren leveres ikke med noe 
innebygd serielt interface til CBM64, 
men et vanlig centronics interface 
(passer f.eks. til Amiga eller PC). For 
at du skal få benyttet printeren sam
men med en 64 medfølger det et inter
face fra Secus. Til å begynne med 
hadde jeg litt problemer pa grunn av 
interfacet når jeg skulle skrive norske 
tegn. Store og små norske tegn var 
plassert slik at hvis jeg skrev en stor 
«Å» f.eks. fikk jeg en liten» å» ut på 
printeren og vice versa. 
Tegnsettet i printeren var som det 
skulle, årsaken var at interfacet byttet 
om tegnene. Etter å ha bladd litt i in
terface-manualen fant jeg ut at det 
gikk an å velge mellom tre forskjellige 
nasjonalitefer, svensk, engelsk og 
!ysk. Jeg skrudde opp interfacet og 
fjernet en såkalt «jumper» for å velge 
tysk tegnsett. Nå fungerer alt som det 
skal, forutsatt at du har valgt norsk 
tegnsett på printeren. Dette er faktisk 
det eneste jeg har å utsette på printe
ren, men problemet er jo lett å løse 
hvis du bare vet hva du skal gjøre. 
Secus-interfacet har en del funksjoner 
som du ikke ville ha hatt ellers. Ved 
å bruke forskjellige sekundæradres
ser eller sende forskjellige kontrollko
der til interfacet kan du oppnå forskjel
IiQe funksjoner. En sekundæradresse 
pa 2 vil f.eks. slå på hexadesimal ut
skrift. Ved å leg�e 20 til sekundradres
sen kan du .. lase» interfacet på en 
bestemt sekundæradresse slik at ikke 
interfacet kan påvirkes av program
varen. Den nyttigste funksjonen hos 
Secus-interfacet synes jeg imidlertid 
er at interfacet gjør om kontroll koder 
i f.eks. et basicprogram, slik at f.eks. 
RVS-ON-symbolet i en programlinje 
listes som (RVS), cursor-ned listes 
som (DOWN) o.s.v. Dette gjør det mye 
enklere å lese programlistinger. 
Nå kommer vi til det som gjør Star 
LC-1 0 til printernes Rolls Royce 

5: Betjeningspanelet til 
Citizen var det enkleste 
av dem alle, men også 
det vanskeligste å bruke! 
Se på Star og lær! 

(Sg-modell - med farge-TV og bar i 
baksetet!). Printeren har en innebygd 
traktormater, og traktorpapiret føres 
gjennom en egen åpning pa baksiden 
av printeren. I motsetning til de to 
andre printerne i denne testen går 
papiret over traktormateren FØR den 
går gjennom valsen. Dette gjør at du 
kan begynne utskriften på toppen av 
arket. Pa Seikosha o� Citizen's printe
re går arket inn pa traktormateren 
ETTER at det har passert valsen og 
skrivehodet. Dette gjør at du må dra 
fram et ekstra ark for å få utskrift på 
toppen av arket. Enkeltarkmateren 
som følger med er også den beste 
av de testede printerne. Den har in
gen problemer med å lede arket ned 
i printeren uten at det kommer skjevt. 
Det mest fantastiske er hvordan du 
bytter mellom enkeltark og traktorpa
pir i denne skriveren! Siden du har 
en egen åpning bak for traktorpapir 
betyr det at du kan ha både traktorpa
pir og enkeltark stående i printeren 
samtidig. La oss ta et eksempel. Hvis 
du f.eks. ønsker å skrive et brev på 
et enkeltark, setter du bare dette i 
enkeltarkmateren og drar en liten 
spak på siden av printeren mot deg. 
Nå vil enkeltarket automatisk bli dratt 
fram til riktig posisjon, og du er klar 
til å begynne a skrive. Etter at du har 
skrevet ferdig brevet tar du ut enkel
tarket (trykker form feed e.l.) .  Hvis du 
nå skal liste ut et program på traktor
papiret trenger du ikke begynne å 
sette i traktorpapir, montere traktor
mater o.L ,  papiret sitter i printeren 
hele tiden! Du bare velger traktorpa
pir med en liten spak på siden av prin
teren, og deretter drar du i den før 
omtalte spak . .Traktorpapiret ruller nå 
automatisk fram, og stiller seg inn i 
riktig posisjon. 
Det som gjør dette mulig er den fan
tastiske "papirparkeringsfunksjonen» 
hos Star LC-1 0. Etter å ha listet et 

prOgram på traktorpapir, trenger du 
bare trykke på «paper park», og trak
torpapiret ruller tilbake slik at det sitter 
kun i to huller på traktormateren. Nå 
kan du velge enkeltark og traktorma
teren er ute av funksjon. Også på 
denne printeren kan du justere av
stand mellom skrivehode og papir, 
slik at du kan skrive på opptil to kopi
er + original. 

BETJENING 

Betjeningspanelet er også en ting 
som medvirker til at denne prin

teren ligger flere hakk foran de to 
andre. Det medfølger et «quick refe
rence card» som viser en oversikt over 
kontrollpanelets funksjoner (bra!). Det 
er i alt fire taster å holde styr på. Det
te er ON/OFF-LINE, PAPER FEED, 
PRINT PITCH og NLO TYPE STYLE. 
Ved å trykke PRINT PITCH kan du 
velge hvilken tegntetthet du ønsker 
og om du ønsker proporsjonal utskrift. 
Trykker du NLO type style kan du 

velge mellom tre forskjellige tegnsett, 
COURIER, SANSERIF og ORATOR, 
samt at du kan velge om du ønsker 
italic eller ikke på hver av disse. Alle 
valg (PITCH OG STYLE) vises med 
lysdioder slik at du aldri er i tvil om 
hva du har valgt. Meget bra med and
re ord! 
Betjeningspanelet kan også få en 
mengde andre funksjoner ved å tryk
ke flere taster samtidig. I tillegg til line
feed og formfeed har du også MIC
ROFEED bakover og forover, dvs. at 
du kan fininnstille papiret både forover 
og bakover. Hvis ikke programvaren 
din automatisk sørger for riktig vens
tre- og høyre-marg kan du stille dette 
inn fra betjeningspanelet. Dette fikk 
jeg bruk for da jeg skulle disassem- . 
blere et langt program til printeren. 
Jeg listet ca. halve programmet, de
retter trykket jeg PAPER PARK. Papi
ret gikk nå tilbake til starten. Så stilte 
jeg venstremargen til ca. midt på ar
ket og startet utskriften igjen. Hokus 
pokus! Utskrift i to kolonner! Andre 
funksjoner tilgjengelige fra betjenings
panelet er TOP OF FORM, PAPER 
PARK og BUFFER CLEAR. Ønsker 
du at de innstillingene du gjør på be
tjeningspanelet ikke skal kunne for
andres av programvaren, kan du låse 
både skrifttype og tegntetthet ved å 
trykke bestemte tastekombinasjoner. 
Ellers finnes to seMester (kort og 
lang) og en hexdump-funksjon (bra 
men ikke så bra som Citizen's). 

UTSKRIFTSMULIGHETER Dette er den printeren som har de 
klart beste utskriftsmulighetene 

i denne testen. Alle de to andre prin
ternes funksjoner finnes + en rekke 
andre. Printeren har 1 4  forskjellige 
internasjonale tegnsett. Du kan velge 
tegnsett og tegntetthet både fra betje
ningspanelet og via programvaren. 

1 5  
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Printeren har alle tenkelige funksjoner 
som over/understreking, italics, uthe
ving, tegnstørreise opptil fire ganger 
normal størrelse osv. Du kan velge ' 
om du vil ha strek over nullen (dette 
kan du også på Seikosha-printeren, . 
men da med en dipswitch), og du har · 
l inefeed både forover � bakover. . .  
Denne printeren har e t  sa stort utval� 
av kommandoer at jeg umulig kan ga 
igjennom alle. 
I likhet med Seikosha-printeren kan ' 
du også til Star LC-1 0 få en enkeltark
mater som ekstrautstyr. Du slipper da 
å mate inn ett og ett ark, istedet plas
serer du en bunke ark i arkmateren 
og resten går automatisk. Printeren 
har også egne kommandoer for å 
koble inn/ut arkmater (kan også gjøres 
ved hjelp av dipswitchene), hente et 
ark fra arkmateren o.s.v. Manualen 
har jeg bare godt å si om. Den er 
ganske oversiktlig, og har en alfabe
tisk indeks bakerst. 

KONKLUSJON Som de aller fleste sikkert allerede . 
har forstått er jeg ikke i den mins

te tvil om hvilken printer jeg ville ha 
valgt. Star LC-1 0 ligger flere mil foran 
både Citizen og Seikosha. Hadde jeg ' 
måttet velge mellom Citizen og Sei
kosha hadde jeg valgt Citizen, da 
denne hadde en del fordeler framfor 
Seikosha, f.eks. når det gjaldt papir
mating. Seikosha-printeren hadde 0g
så en irriterende høyfrekvent piping 
som sikkert tiltrekker hunder effek
tivt. . .  En ting jeg hadde å utsette på 
alle tre printerne var manualen: de var 
på engelsk. Eneste unntaket var ma- : 
nualen til Secusinterfacet (til Star 
LC-10) som var både på svensk, tysk . 
og engelsk. 
Jeg testet også utskriftshastigheten . 
på de tre printerne, og det viste seg 
at dette awek ganske mye fra det 
som var oppgitt i manualen. Dette 
kommer sikkert av at man ikke har 
regnet med hvor hurtig printeren ma
ter fram papiret o.s.v. Jeg kom fram 
til disse tidene (draftlNLQ): 
Seikosha: 68/1 7 tps 
Citizen: 91 /20 tps 
Star: S2l20 tps 
Tidene gjelder utskrift av 20 linjer på 
60 tegn hver. I manualen er tiden 
oppgitt til 1 20 tps (tegn pr. sek.) for 
alle tre printerne i draft mode, mens 
den er 1 9/24 og 30 tps for henholds
vis Seikosha, Citizen og Star i NLO
mode. Utskriftsprogrammet mitt var 
imidlertid i basic, dette er sikkert noe 
av forklaringen. 
Citizen-printeren er noe raskere enn 
Star, men ikke mye. Seikosha-printe
ren derimot skilte seg ganske mye ut 
i negativ retning. Noe av årsaken er 
den trege linjefremmatingen, og også 
bufferen som er mye mindre enn hos 
de to andre printerne. 
Star LC-1 0 kan også fås i en 24-pins 
versjon og en fargeversjon. 24-pins 
printere har vanligvis en kvalitet til
nærmet lik en laserskrivers. .. Jeg 
kommer til å savne Star LC-1 0 når jeg 
må levere den tilbake . . .  Det ender vel 
med at jeg selger min �mle Brother 
og kjøper en STAR!! Anbefaler den i 
alle fall - ser ut til å være et trygt kjøp! 
STAR-LC 1 0  
IMPORTØR: 
SEKUS DATA, 
SKEDSMOGATEN 25, 06 55 OSLO 6 
TLF.: 02 679890 
PRIS: 5.038 inkl. mva� 

SEIKOSHA SP1 200VC 
IMPORTØR: 
EB NETRON, 
BROBEKKVEIEN 38, 051 6 OSLO 5 
TLF.: 02 646 6 20 
PRIS: 3.900 inkl. mva. 

CITIZEN 1 20 D 
IMPORTØR: 
TM DATA NORGE A.S, 
INDUSTRIVEIEN 1 0, 1 473 SKARER 
TLF.: 02 7031 20 
PRIS: 3.955 kroner inkl. mva. 
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o . ABON ER PA ORSK 
DATORMAGAzlN I 

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

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

Få med deg hvert eneste nummer! Når du abonnerer, får du avisen sendt 
direkte til din egen postkasse, og du får den raske[e enn de »am�tørene(� som �å 

Hvorfor ikke Taiwan? 
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M O D E M  

B are kom og kjøp, opp
fordrer Angela hos Ever 
Bright Electron"ics Facto
ry Corp. i Taipei - som 
alle de andre produsen-

tene av rimelig data-utstyr i Repub
lic of China, eller Taipei .  Eller For
mosa om du vi l .  
Og Datormagazin støtter henne 
gjerne, for Taiwan er proppfullt av 
Commodore-artikler som burde sei
ge bra hos · oss. Prisene er meget 
lave, og kvaliteten har i det siste 
blitt mye bedre enn bare for ett år 
siden. 
Det ryktes ti l  og med at det, åtte 
mi l  utenfor Taipei, finnes et mini  

«Sil icon Valle)'» som for tiden lager 
«Amigaer» pa løpende bånd. Bak 
pi�gtråd og bevæpnede vakter 
skjer det i hvert fall ting som ikke 
skal komme offentligheten for øye 
eller øre. Men dette var vi ikke i 
stand til å bekrefte, siden vi ikke 
hadde råd ti l å leie James Bond til 
jobben . . .  
Tilbake t i l  Angela o g  hennes utstyr: 
Modem er et av bedriftens hoved
områder, og de kan t ilby følgenede 
Commodoretyper til de som ikke 
er redd for å tjene penger: 
TH002 V.3 (ekstern) kjører 300 bps, 
Bell 1 03, full duplex og FSK, med 
direct connection og auto answer. 
TH 002-1 kjører CCITT V.21 , og er . 

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

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

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

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

ellers l ik.  Pris FOB Taiwan: fra 1 40 
ti l  2 1 0  kroner, avhengig av volum. 
TH 032 (ekstern) kjører 1 .200 bps, 
halv duplex, og full duplex på alle 
nivåer under 1 .200 bps, pluss asyn
kron og FSK. Pris ut fra Taipei: Ca. 
350 - 480 kroner, avhengig av an
tall .  
Sl ik kunne vi fortsette å liste opp 
modem, printere, driver, ditt og 
datt i uendelighet fra titalls fabrik
ker, men vi nøyer oss med å kon
kludere: Det skal mye til å tape 
penger på en liten import-business. 
Tollen er omkring 4 prosent, og på 
toppen kommer moms, frakt og ditt 
eget arbeid. Så kan du begynne å 
regne netto . . .  

Billedtekst: 
Du møter henne i det 
World Trade Center i 
alene har plass til et 
Sjølysthaller. Her kan 
treffe andre interessante 
deiser, med tilbud du nep� 
ner andre steder. CommOdore
modemet hun holder koster un
der 300 kroner ferdig levert Nor
ge, Inkl. moms • • .  

V i  synes faktisk at  det er  litt «høl i 
hue» at så få, hvis noen, skandina
ver har sett nærmere på mulighete
ne i øst. Her bugner det av artikler, 
og har de ikke det du ønsker, så 
kan de lage · det på besti l l ing og 
etter spesifikasjoner. 
Etter a ha besøkt disse stedene, 
innser vi at vi h�r valgt feil bransje. 
Likevel blir vi ved vår lest, og kaster 
herved ballen videre ti l andre med 
sans for forretninger. Kontakt Tai
wan Trade Center i 0510 (02) 
555471 , eller World Trade Center i 
Taipei hvis du er på de kanter, og 
din lykke kan være gjort. 
Skal vi få rimelige saker i butikkene 
innen jul? 

5 - / � 
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Av Kurt Lekanger 

Noen kan alt, og flere 
kan lite. Derfor vil 
noen sikkert synes at 
dette er selvfølgelig
heter, men de bør 
huske på at dette var 
uforstaelige uttrykk 
for dem selv også en 
gang i tiden. Dessu
ten blir vel inqen fer
dig utlærte, sa derfor 
denne lille forklarin
gen . . .  

Forkortelse for ccRandom Access 
Memory». Minne som benyttes ti l  å 
legge egne programmer inn i. I nn
holdet i RAM forsvinner når' du slår 
av maskinen. Til f.eks OPERATIV
SYSTEM (forklaring under), basic
oversetter o. l .  programmer som ik
ke skal forsvinne ved strømbrudd 
benyttes en annen type minne: 
ROM: Dette står for ccRead On ly 
Memory», det vil si at du KUN kan 
lese fra dette minnet . Når du en
gang har lagt et program inn i ROM 
kan du ikke legge inn nye program
mer. OPERATIVSYSTEM: Opera
tivsystemet er en datamaskins 
ccvaktmester) . Det går hele tiden i 

bakgrunnen og passer på at alt fun
gerer. Ta i mot tegn fra tastatur, 
skrive disse på skjermen, lese/skri
ve FILER (forklaring under) fra/til 
disk/kassett, osv - alt dette er ope
rativsystemets oppgaver. Operativ
systemet til en Commodore 64 be
står av basic-oversetteren, kema
I 'en (ROM som inneholder en rekke 
av operativsystemets rutiner) og 
skjermeditoren (som forsåvidt l ig
ger i kernal 'en). 
FIL: En fil er en samling data som 
hører sammen og som har et navn. 
I praksis vil dette si at en tekst lag
ret med et tekstbehandlingspro
gram (tekstfil), et program e.l .  lag
ret til d isk/kassett, er en FIl. Når 
du lagrer f.eks et program til disk 
el ler kassett, gir du det et navn 
(FILNAVN). 
BACKUP: Sikkerhetskopi, det vil si 
at du tar en kopi av et program du 
er redd for å miste i ti lfelle noe skul
le gå gal� medoriginalen. Vi gjør 
oppmerksom på at en backup KUN 
skal være til eget bruk, det er FOR
BUDT å kopiere programmer og 
spre disse til andre. 
FORMATIERE: «Klargjøre». Før en 
diskett kan brukes må den FOR
MA TIERES. Dette vil si at maski
nen deler opp disketten i såkalte 
spor og sektorer. Dette gjøres for 
at maskinen senere skal kunne fin
ne fram til informasjon lagret et 
bestemt sted på disketten. 
SOFTWARE: Et annet ord for PRO
GRAMVARE. 
HARDWARE: På godt norsk: MA
SKINVARE, det vil si datamaskin, 
diskettstasjon , monitor, etc. 
KOMPATIBEL: At to maskiner er 

kompatible med hverandre vil si at 
programmer, til leggsutstyr o. l  kan 
bruKes om hverandre på de to ma
skinene. En C1 28 er f.eks kompati
bel med en Commodore 64, da 
Commodore 64-programmer kan 
kjøres på en C 1 28. 
MODEM: Forkortelse for ccMOdula
tor/DEModulator». Et modem gjør 
det mulig å la en datamaskin kom
munisere med en annen over tele
nettet (el.egne datanett). Modemet 
omformer digitale data fra datoren 
til forskjell ige «pipetoner» som kan 
sendes over telefon. Datamaskinen 
i den andre enden må også ha et 
modem som omformer pipetonene 
til d igital informasjon igjen. 
SCROLL: 6 scro"e en skjerm vil si 
å rulle skjermbildet (el ler deler av 
det) i en eller annen retning. 
SOFTSCROLL vil si at skjermen 
ruller «mykt». Scroll ing er mye brukt 
i spil l  o. l .  
DIRECTOFty: Katalog eLinnholds
fortegnelse på norsk. For at du skal 
kunne se hvilke filer som ligger på 
en d iskett, har den en directory/ 
innholdsfortegnelse. Directoryen 
viser ofte også hvilken filtype det 
er snakk om, størrelse på filen osv. 
BYTE: Betegnelse for lagringska- ' 
pasltet (forkortet B) . En BYTE kan 
lagre ett tegn. Tusen bytes (egent-
lig 1 024) er en KByte (forkortet KB 
eller bare K). En MEGABYTE (MB) 
er ca. -1 .000.000 bytes, dvs egentlig 
1 024 x 1 024 « 1 .048.576 bytes. En 
GIGABYTE (GB) er 1 024 x 1 024 x 
1 024, eller ca en mil l iard bytes. EI'l 
Commodore 64 har 64K bytes 
RAM, dvs at RAM-minnet kan inne-
holde 64 x 1 024 tegn.  I 


