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LA DIN AMIGA 500 VOKSE! 

E
er noe om og men, er endelig 
Commodores harddisk til Ami
ga 500 kommet. Deri burde 
være en kjærkommen nyhet 
for mange <disk-jockeyer» rundt 

i Norge. C?Q en ting er sikker: har man 
først hatt (råd tiQ en harddisk, skal det 
mye til før man går tilbake til vanlig disk
drive. 9>mmodore Norge var så hyggelig å 
lane oss en prototyp av A 590, som den 
nye Amiga-harddisken heter, allerede før 
den var offentlig lansert! Dette er også 
nødvendig hvis vi skal kunne vise deg 
nyhetene før de har blitt gamle - fremde
les har vi nemlig næn ukers produk
sjonstid. Og nå har vi testet den! 

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

Men vi har ikke alle, og slett ikke full
stendige opplysninger om de vi har. 
Derfor mener vi at det ikke blir helt riktig 
å gå ut med en liste i den første norske 
utgave!")" 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. 

Vi håper at også andre leverandører føl
ger Commodores eksempel og sender 
oss nyhetene raskt. Vi kan ikke trykke 
>>nyheter>> som er gamle når bladet er i 
salg. 
ELLERS skjer det mye for tiden. Norsk 
Datormagazin har i det siste lagd bølger 
på mange fronter, tildels meget bevisst. 
Den som sår vind, høster storm, sa en 
glup fyr en gang. Og nettopp det har 
skjedd, på godt og vondt. Men mest 
godt. 
De med en rimelig stor harddisk mellom 
ørene, husker kanskje at vi i første num
mer av NOM skrev om et copy-party i 
Stjørdal, med politiet smilende på plass. 
Denne utgaven har nådd verden rundt, 
og blitt tatt opp av mange store program
vare-hus i utlandet: Hva er det egentlig 
at nordmennene (og svenskene) tror at 
de kan tillate seg av pirat-virksomhet, var 
spMSrTlåJet de fleste av dem stilte seg. 
Såså, sa vi. Vet dere ikke at dette skjer 
CNer alt, og ikke bare i Skandinavia? 
Nei, svarte de. 
Du verden, tenkte vi. Er det slik at de 
store software*bedriftene ikke har mer 
peiling på sitt eget marked? Kjenner de 
overhodet ikke til at programmene deres 
crackes og spres som pesten? 
SLIK kunne det faktisk virke. Men nå 
hører vi at de store programvare-gutta 
slår hodene og pengepungene sine sam
men i lille Norge, og engasjerer selveste 
Alf Nordhus til sitt jaktlag. Sammenslut
ningen Mot Ulovlig Kopiering (SMUK) 
kaller de seg. Nå skal de felle en pirat, 
og henge ham opp til skrekk og advar-

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

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

Hvis du ikke vil klippe i bladet, kan du 
jo rive ut kupongen - eller ta en kopi . . . 
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sel. Holdningskampanje, heter det på 
fagspråket. 
Vi kan ikke annet gjøre enn å ønske dem 
lykke til og god jakt For det er ikke til å 
komme unna at pirat-kopieringen næn 
steder nå har gått over alle støvleskaft. 
Og dette går til syvende og sist utover 
oss alle. Vel er det så at næn av disse 
software-kjempene godt kan bære et lite 
tap, men når programvarehusene vurde
rer å stoppe utvikling av Commodore * -
software på grunn av den enorme pirat-» 
industrien», ser vi skriften på veggen. 
NORSK Datormagazins linje er helt klar: 
Vi kan ikke støtte cræking og piratkopie
ring. Men vi vil heller ikke være næ »poIi
ti», og vi forstår meget godt de som kopie
rer fordi de ikke har råd til annet. Det 
går faktisk an å forstå de som cracker 
for moro skyld også .. 
Dette kan verken vi eller Nordhus & Co 
stoppe helt. Men de kan i hvert fall brem
se det. Det har kanskje vært litt for lett å 
pirat-kopiere i Norge, akkurat som det 
er lett å være tung på gassen på norske 
veier. Begge deler er forbudt, men men
neskelig. Men med en gang oppdagel
ses-risikæn øker, så synker lovbruddene. 
Vi tror heller ikke de nye pirat-jegeme 
egentlig er ute etter hodet til noen spesi
ell - de vil bare verne om sitt levebrød. 
Og det må de få bv til, så lenge det 
egentlig gagner både oss og dem i leng
den. 
Men jeg håper at de ikke vil skyte spurv 
med kanoner. For det er hevet over en
hver tvil at små Commodore-hackere 
egentlig er småpoteter i denne.sammen-

hengen. De virkelig store tapene til pro
gram-leverandørene finner man på helt 
andre steder: I de store bedriftene om
kring i Norge. De som har ansatt <data *
spesialister» som i virkeligheten tjener sitt 
levebrød på å spre programvare utover 
hva de har rett til i følge kontrakten, og 
dermed sparer bedriftene for store sum
mer. Disse crackeme gjør forbudte hand
linger i stor stil, ofte i full forståelse med 
ledelsen. Og selv mange av de mest 
respektable konserner ville ikke tåle en 
nærmere granskning på dette området. 
Så vi får håpe at SMUK med Nordhus 
i spissen har mot til å sikte på de største 
bukkene Bruse når de starter sitt felttog, 
og ikke er redde for å bli stanget i fos
sen. For det krever mer ressurser å fan
ge AlS Stort Rrma enn å spikre fast en 
mindreårig hacker, ikke sant? 
Tør de dette, har de bevist at de mener 
alvor. Tør de ikke, farer de med dobbelt
moral og er så feige at de like godt kun
ne droppet hele saken. Vi venter med 
spenning ... 
TEORETISK, hvis all pirat-kopiering ble 
stoppet, ville vi ikke bare få rimeligere 
software - vi ville få adskillig mer norsk
tilpasset vare til Commodore-maskinene. 
Med et bedre salgs-potensiale ville det 
svare seg å legge inn norske tegn, og 
norske manualer på en god del program
mer. Norge ville bli mer attraktM å selge 
til, og vi ville også få et større tilbud. 
Utopi? Ja. Men det er ikke utopi at en 
uhemmet pirat*kopienng ødelegger mar
kedet. Muligens vil VI ikke få særlig mer, 
bedre eller billigere programmer om pi-

JOKE NR. 010 

ENDELIG! 
Nå finnes det som du har ventet på! Brevkurs i mas
kinkodeprogrammering på AMIGA! Totalt er det 12 
informasjonsrike brev. 

Her lærer du maskinkode fra den spede begynnelse 
til ekspertnivå. Her lærer du hvordan AMIGA fungerer 
helt ned på grunn-nivå. Ved hjelp av dette kurset blir 
du hurtig og greit i stand til å skrive dine egne pro
gram, enten det nå. blir et enkelt LOTTO-program eller 
et avansert spill som utnytter AMIGA'ens mulig
heter til det maksimale. 

Hvert brev koster 145,· 
+ postoppkrav på kr 20,50. 

Forskuddsbetaling = porto- og oppkravsfritt. 

Bestill NÅl fra: ARCUS 
Postboks 336, 6401 MOLDE - Postgiro: 4 600599 

rat�ruppen gjør det bra. Men vi vil i hvert 
fall kanskje beholde det tilbudet vi har i 
dag. 
ÆSJ, dette ble mye pekefinger og dom
medag. La meg fortelle en hyggelig histo
rie til slutt: 
I forrige uke var jeg i Øst-Berlin en tur. 
Billig mat og drikke (50 øre for en halvli
ter, etter svart kurs!) og masse glJIj. Fin 
by, egentlig. Jo, det var en drosjesjåfør 
jeg traff. I hanskerommet hedde han 
noen disketter, og jeg spurte ham hva 
de var til. 
- Jo de er til min C64, svarte han. - Det 
er min store lidenskap og hobby. 
Den vesle· vestlige OOksen hadde kostet 
ham en formue, og han la beslag på 
familiens TV hver gang han fikk lov. Men 
det var litt problemer med å få tak i disket
ter og software og det ene med det and
re. Ikke nok med at det var enormt dyrt 
- det var nesten ikke å oppdrive. 
Jeg var på vei til flyplassen, og hadde 
dårlig tid. Men i bagasjen hadde jeg tilfel
digvis noen disketter og et par C64 * spill, 
som han fikk. Og gjett om han bre glad! 
Gratis drosje og hundre håndtrykk. Nes
ten tårevått var det. 
Jeg kommer tilbake til min venn Dietrich 
fra Berlin senere, med fotos og det hele. 
Og i mellomtiden kan vi jJ alltids være 
glade for at vi er født pa denne siden 
av jernteppet... 
Terje Øygard 

DAT A M AR K E D ET 

AMIGA 500 (1,3)4.799 

FARGEMONITOR 2.749 

MPS 1500 PRINT. 2.999 

512 K/RAM EXP. 1.390 

KIND WORDS SQ5 

(TEKSTBEH. AMIGA) 
SUPERBASE PERS. 495 

(DATABASE AMIGA) 
MOUSEPAD 

DISK.BOX M/LAS 

1010 DISK. ST. 

COMMODORE 64 

F I NAL CA.RTR. I I I 

89,50 

79, --

1.490 

1.475 

435 

1541 11 DISK , ST . 1.885 

1581 DISK.ST, 1.195 

MPS 1200 PRINT. 2.399 

DISKETTER: 

10 STK.5,25 NØY 39,50 

10 STK.3,5" 3M 119,50 

10 STK.S,25" 3M 59,50 

10 sTK.S,25"3MHD120,Oa 

10 STK.3,S"3MHD 2�5,OO 

ALLE PRISER INK�.MOMS 

POSTORDRE: 

TESSA ELECTRONICS A.S 

BOKS 32, 2650 KVAM 

TELEFON: 062 - 94500 

HVERDAGER: 17 - 21 

LØRDAGER: 10 - 14 . 

BISLET MUSIKK & FOTO 

THERESESGATE 52 B 
(RUNDKJ, VED BISLET) 
TELEFON 02 - 694323 

HVERDAGER: 10 - 18 

LØRDAGER : 10 - 14 



SPILL DATO • LOTTO! 

Har du noengang vunn t I l 
TO?? Ikke det ne I. Da skcll (fu plO 
ve lykken I Norsk Datormag,lIIn's 
DATOR-LOTTO hvor alle vinner 
sprøtt ikke sant? Det er faktisk 
mu l ig  - men spør oss i kke hvordan 
det er mu l ig. Det vet vi ikke selv 
en gang .. 
I al le fal l - vi har 10 topp-spi l l  som 
skal g ies bort til de som vinner. Det 
koster kun porto å være med. 

HVORDAN GJØRES 
DETTE? 
Det eneste du behøver å gjøre er å 
krysse av fire tall fra 1 til 18, fyl le 
al le feltene på kun pongen og sen
de den i n n  til oss. Som sagt vil 1 0  
stykker få et spi l l  i posten av oss, 
resten vil få en overraskelse for
bu ndet med de tal lene som krysses 
av. HUSK å krysse av hvilken dator 
du har! 
DATOR-LOTTO kommer vi t i l  å kjø
re i noen nummer fremover og nav
nene på de held ige v innere av den
ne omgangen bl ir offentl igjort i nr.  
6/89. Stå på hvis du  v i l  ha sjansen 
ti l å v inne et spi l l .  
N B! Putt kupongen fra bladet i en 
konvolutt og merk den med »DA
TOR-LOTTO». Det er kun den som 
godta es i DATOR-LOTTO'en (hel
ler i kke her er kopier ing t i l latt ! ) .  
Hv is  du  i kke v i l  k l ippe i bladet, kan 
du jo bare rive ut kupongen! 

AMIGA HARDWARE: 
AMIGA 500 m. mus og 
joystick. Fast lavpris. 
Be om tilbud! 1084 S 14" 
fargeskjerm, kun 2.990,· 
Ramutvidelse 1 Mb 

DISKETTER: 

HVILKET SPILL? 
Vi har fått 10 stk L . E . D .  STORM fra 
BJ Electron ics . L . E . D  STORM er 
produsert av CapCom og er et 
kjempeflott b i lspi l l  med bra grafi kk 
og masse action ! Nå  må du jam
men sørge for å holde tunga rett i 
m unnen for her går det unna! 

Det er mange h indri nger i veien 
som du  for enhver pris må u nngå 
å kol l idere med. H indringene be
står av blandt annet å måtte hoppe 
over ødelagte broer, andre dator
styrte f ientl ige bi ler uten fører, så
peglatte oljeflekker osv osv. Ben
s inkannene på veien må du «p lukke 
opp» s l ik  at du får nok til å komme 
deg videre .  Verre kan det stortsett 
i kke b l i  når du i t i l legg må komme 
deg forbi store , tungtlastede laste
bi ler - et bu lk  med en av dem er 
ensbetydende med GAME OVER! 
Lykke t i l  i al le fal l og kjør  på!  

VINNERE I LOTTO 02/89 
Disse 1 0  vant hvert s itt TH U N DER
BLADE-sp i l l  fra BJ Electron ics:  
C64-versjonen : 
Jan Martin Skarberg, Trydal, 
4694 Bykle Ronny Nordgård, 
Gamle Figga 27, 770 Steinkjær 
Jan-Eg i l  Vassdokken, 2680 Vågå
må Bente Christiansen, Freievei
en 71, 6500 Kristiansund N Rod
ny Kaastad Postboks 34 - Kle
metsrud, 1212 Oslo 12. Amiga
versjonen: 
Kim Andr Boye, G rønnåsveien 40 
B, 3200 Sandefjord Ni ls Jens50, 
Postboks 47,5363 Ågotnes Truls 
Ekeberg, Knapstag, 1580 Rygge 
Lars Olav Gul l iksen, O.SVerd
rupsgate 66, 3670 Notodden 
Jon-Eirik M athisen, Hjørnerødga
ten 10, 1600 Fredrikstad. 
Spi l let er sendt i posten . . . Gratu le
rer al le sammen!!! 
Johnny (autor isert Lotto-kontrollør). 
og Terje (autorisert Lotto-trekker). 

Offlfle kupoo9en md være oss I hende 
Slnnf 4/4. 

Tilbud! 
10 stk, 3,5" No Name kun 139" 
10 stk. 5%" No Name kun 59,-
10 stk. 3,5" Eurodisc kun 165,-
10 stk. 3,5" Athana kun 195,-
10 stk. 5%" Athana kun 95,' 
Mrk! Alle disketter lev. med 
livstidsgaranti ! 

Musmatte, antistatisk 85,' 
Centronics printerkabel 149,-
Monitorstativ 14" 245,-
Printerstativ 175,-

JOYSTICKS: 
Tilbud! 

SAMPLERE AMIGA: 
Omega Stereosampler 
kun 895,· 
Pro Sampler Studio 
kun 990,· 

kun 1.690,· �X"�;;;;Ø'I/; <""/"'''' , 

�#< ' ,w4�,//Z(-%/'/w' • 

< l 
PROFEX DISKDRIVER: 

Quickshot Il Turbo 149,' 
Tac-2 (begrenset ant.) 95,-

Begge Samplere har stereo 
og lev. med software. 
M�di·interface m. 3 utganger 
kun 690,·. 

" ",'l',"l/.'l7�� " ,,' ///1///111/1/ Ekstern diskdrive for Amiga 
500/2000. 

Camp, Pro 5000 195,' 
Comp, Pro 9000 245,-

"" �." . 

PROFEX 2 Mb Ram ca, 4,500,-
20 Mb Harddisk kun 6,990, 
Modemer 2400 baud. 
Ring oss for pris! 
Star LC·10 pri nter J 1)1)0, 
Star LC-10 fargeprinter :U)90, 
Alle Starprintere lev, moeJ 
6 års garanti! 

City 
Computel� Center 
Lybekkergt. 1, 0184 Oslo 1 

- like ved Oslo Citv. 
Ordretelefon: 
(02) 170503 
Apningstider: 

Man .. Fre.: 10· 18 
Tors. -;0·20 
Lør. 9-15 

- les test i Datormagazin 
nr. 2 

- 100% kompatibel 
- meget stillegående 
- on/off bryter 
- Citizen kvalitet 
- 2 års garanti 
Kun 1.590,· 
Også for Atari St 1.790,· 

DIVERSE: 
3,5" diskettboks 80 m/lås 159,' 
5%" diskettboks 100 m/lås 149,-
Rensesett 3,5" diskett 79,' 
Rensesett 5'/4" diskett 79,-

Pro 9000 De Luxe 325,-
Konix Navigator 195,' 
Konix Speedking 159,' 

CBM 64/128 EIERE! 
SE HER! 
Action Replay M K V 
Professional. Den beste 
backupcartridgen på 
markedet med assembler, 
sprite editor og mye mer 
kun 549,·. 

BØKER: 
Maskinspråk for Amiga 248,-
Tips & Tricks 248,-
C for begynnere 248,-
Dos Cli 248,-
Grafikk og Musikk 248,-
Rom Kernel exec 448,-
Hardware ref. manual 448,-
Amiga Programmers Guide 348" 
Også stort utvalg i bøker 
til Commodore 
64/128 kun 69,-

Vi har stort utvalg i spill, programmer og bøker 
til Amiga og CBM 64/128. Be om prisliste. 

r··············································· 
• Bestillingskupong: Ja takk, jeg bestiller: • 
• Antall Beskrivelse Pris . • Navn: _____ • 
• Adresse, • 
· ----- . 
• Postnr.: Sted: • 
I 
I 

---�---------------------------+-------
Alle priser er Inkl. mva, Varene sendes I postoppkrav, 

HU RTIGSVAR·TILBUO! Ved besti lling over kr. 500,· får du en TAC·2 joystick. (Gjelder t.o.m. 1/4·89). 

l3!I��;::;::�::::::::::::::::::::::=======:::!:tJ.......... •• ••• • •  • ••••••••••••••• 
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�'Gt'-i� . ''1�ø Vi besøker Norges største Amiga-klubb 

XEC - AMIGA-GJENG 
NORD ... 

Ting skjer på Amiga
fronten i Norge. Bland 
annet (til og med!) ved 
Bodø, der en gjeng en
tusiaster har benket 
seg rundt maskinene, 
og gjort seg skyldige i 
både klubb og blad 
med relativt store di
mensjoner. 

Norsk Datormagazin har avlagt et 
besøk hos en av våre "konkurrenter" 
(nåvel), nemlig utgiveren av Amiga
bladet "EXEC". De holder til i "Gokk", 
nærmere bestemt Bodø-. I lyse og le
kre lokaler midt i innflygningstrasen 
til flyplassen holder klubben til, og 
her treffer vi grunnleggerene, Tord 
Myhre og Øyvind Skogvoll. Begge 25 
år og med ingeniør-utdannelse, og 
trofaste Amiga-tilhengere helt siden 
den gang en løsmunnet amerikaner 
snakket litt for høyt på et bakrom på 
en messe (noe Commodore siden da 
har gjort til en tradisjon). Vi var så 
heldig å få den ærede redaktør og 
klubbleder Øyvind Skogvoll i tale 
midt i en meget viktig og hektisk rom
juls-feiring. 

TRANG FØDSEL 

- Jeg husker godt hvordan vi gran
sket databladene for å finne nyheter 
om det fantastiske prosjektet (Amiga) 
som Commodore hadde kjøpt opp. 
Det var blant annet store diskusjoner 
om grunnversjonen av Amiga skulle 
ha 128 eller 256 K RAM! Det er litt 
rart å tenke på hvor mye 256 K virket 
dengang, når jeg nå har 7 Megabytes 
og 68020-prosessor i maskinen min, 
sier redaktør Skogvoll. 

. - Dessuten besøkte vi en drøss med 
datasjapper sommeren 1985, da 
Computerworld sponset oss en 30-
dagers tur til USA, uten at vi ble noe 
klokere av den grunn. 
- Vi kjøpte en av de første Amiga'ene 
2. mai 1986, og planen var å utvikle 
programvare for denne fantastiske 
maskinen. Blendet av 4096 farger og 
stereo lyd utviklet vi et administrativt 
system som var klart på senhøsten 
86, men som av de aller fleste ble 
stemplet som "leketøy" fordi det ikke 
gikk under MS-DOS (MannSjit-DOS 
skyter han lett inn med et hatsk blikk i 
øyet). Amigaen var dessuten lite 
kjent, og for å hjelpe på dette begynte 
vi som forhandler i et 10 kubikkmeter 
stort kontor hjemme i kjelleren. 
- Men det var vanskelig å selge Ami
ga 1000 når den eneste programva
ren som fantes var Workbench 1.1, 
ArticFox og Instant Music, samt et 
merkelig program som het "GURU" 
og startet av seg selv med jevne 
mellomrom. De som kjøpte maskinen 
var stort sett entusiaster uten noe 
særlig fotfeste i den' grå og praktiske 
hverdagen. 

"HJELPE-KLUBB" 

- At maskinen var ny og litt halvferdig, 
merket vi godt når spørsmålene fra 
frustrerte kunder begynte å "strøyme 
på". Nesten ingen av de andre for
handlerene visste noe særlig, men 
de hadde hørt om noen mer eller 
mindre skrullete typer på Fauske 
(dvs. oss) som var helt oppslukt av 
denne maskinen. Det var da vi be
gynte å planlegge klubben. 

Klubben ble startet for å prøve å 
skape et bedre Amiga-miljø i Norge, 
da vi følte at dette manglet helt. Høs
ten -87 laget VI et prøveeksemplar av 
EXEC som ble sendt ut til alle Amiga-

eiere vi hadde kjennskap til, samt alle 
forhandlere. Alle som hadde kjøpt 
maskin hos oss, fikk gratis medlems
skap, og på den måten nådde vi raskt 
300 medlemmer. Dessuten gav Com
modore Computers Norge AlS bort 
medlemsskap til personer de mente 
burde få-tilsendt bladet. 
- Forresten, da vi samlet inn adresse
ne til Amiga-eierene hos forhandlere, 
mente disse at dette var et flott til
tak!Men en forhandler mente at dette 
var det mest idiotiske og' unødvendi
ge som noensinne hadde forekom
met, og anmeldte oss til Datatilsynet 
(med kopi til Commodore). Dermed 
stoppet vi innsamlingen av adresser, 
selv om vi aldri hørte noe fra Datatil
synet... 

FOR VOKSNE ... 

I dag har klubben ca. 700 medlem
mer, som med mer eller mindre jevne 
mellomrom får tilsendt en konvolutt 
som inneholder EX EC, pluss diverse 
snadders.Blant annet har klubben 
begått en norsk oversettelse av Ami
gaDOS-manualen, og de har også 
sendt disketter sammen med bladet. 

, Redaksjonen består av 6-7 ildsjeler 
med ulik bakgrunn. Med jevne mell
omrom holder de redaksjonsmøter 
der siste nytt utveksles og arbeid
soppgaver fordeles. Her far og");') 00 
siste ryktene litt kjøtt på beln')t i(l[ d 

går videre til EXEC's "ryktebørs", 
EXEC inneholder tester, hovedsaklig 
av brukerprogrammer, men også et 
par spill. I tillegg er det egne adventu
re-sider med "Helpline-telefon". For 
de som driver med programmering er 
det egne sider for maskinkode, C og 
Basic. Nyhetsspaltene vil bli kraftig 
opprustet, da klubben nettopp har 
kontaktet over 300 produsenter av 
program- og maskinvare til Amiga. 
Disse vil forhåpentligvis ha såpass 
lyst på gratis reklame at de informe
rer om nyheter. 
- Bladet kan kanskje virke litt for "se
riøst" innholdsmessig, men dette 
skyldes kanskje at gjennomsnittsal
deren på medlemmene er på over 25 
år, og at det er mange firma-med
lemsskap. Det er litt vanskelig å gape 
over hele spekteret, med medlem
mer fra 11 til 67 år, men vi prøver så 
godt vi kan. Medlemmene holder 
stort sett kjeft, så jeg tror vi begynner 
å få draget på det etterhvert, legger 
den stolte redaktør til. 
- I desember sendte vi ut en diskett 
sammen med bladet. Dette er vi 
svært spente på hva medlemmene 
våre synes om, da vi ikke tror dette 
har vært gjort før her til lands. Den 
eneste negative henvendelsen vi har 
fått, var fra en som ikke hadde Amiga. 
Og til alle de som driver med kopie
ring og lurer hvordan det er å lage 
700 kopier av den samme disketten, 
kan jeg si at det er dødskjedelig etter 
d:m 5. kopien! 

TØFT BUDSJETT 

- Opprinnelig var planen å gi ut 10 
blad i året, men dette sprakk nokså 
fort. Med bare 4-500 medlemmer og 
null annonseinntekter gikk ikke reg
nestykket opp, da hvert blad blir nok
så dyrt med så små opplag. Så for å 
kompensere for dette økte vi heller 
sideantallet, lagde den norske utga
ven av dosmanualen, og sendte ut en 
diskett i desember. Dermed mener vi 
at de som har vært medlem i 1988 
har all grunn til å være fornøyde, spe
sielt siden dette var det første året 
vårt. - Hvis noen tror at vi velter oss i 
penger, så tar de skammelig feil. Til 
nå har vi brukt ganske mye penger 
på å markedsføre oss, men vi håper 
jo at vi på lengre sikt ihvertfall skal 
slippe å tape penger på klubben. Alt 
vi får inn blir i sin helhet bruk til tryk': 
king, porto, telefoner etc. De som job
ber for oss gjør dette av ren og skjær 
entusiasme, og jeg vil benytte anled
ningen til å sende disse en solid takk 
(og samtidig minne dem på at vi har 
møte førstkommende mandag kl. 
1 �3.00). 
- I år kommer vi ut med 6 relativt fete 
nummer, og i tillegg kommer det til å 
vanke en eller flere disketterDessu
ten er det mange som ønsker seg en 
norsk DOS-manual for den nye vers
jon (1.3), men først synes Jeg vi bør fa 
en endelig release av denne, slik at li 
vet hva vi skal skrive om! 

BBS pA GANG 

- Men klubben er ikke bare EXEC. Vi 
har også prøvd å selge programvare, 
men dessverre kom det første med
lemstilbudet vårt fra Kreativ Teknikk, 
bare noen uker før de ble slått kon
kurs.1 kaoset etter dette ble vi ganske 
frustrerte, og lovte oss selv at det 
skulle bli lenge til neste gang. Nå be
grenser vi oss til å selge TDK-disket
ter med store kvantumsrabatter. 
Medlemmer kan ringe til oss og spør
re om hva som helst ahgående Ami
ga, og vi gjør vårt beste for å løse pro
blemene for dem. 
- Vi har også en telefondatabase som 
vi har hatt en del problemer med, og 
som for tiden ,ikke er i drift. Til nå har 
basen blitt kjørt på en PC, men fra nå 
av skal den over på en Amiga 2000. 
Når den er operativ vil vi selvfølgelig 
gi beskjed til Dator-Magazin! Innhol
det på basen blir 100% av, om'og for 
Amiga, men det blir kun klubbmed
lemmer som slipper inn i "Det Aller 
Helligste", Samtidig vil vi bruke våre 
erfaringer til å hjelpe medlemmer 
som ønsker å starte BBS selv.Jeg hå
per disse slipper å få like mange pro
blemer som det vi har hatt! 
- Til slutt kan jeg bare si at alle som 
har Iys� på et gratis prøveeksemplar 
av EX EC kan skrive til ATLANTIS, 
Parallellen 12,8012 JENSVOLL, eller 
ringe 081-63040. Velkom
men!(Hmm ... .Gratis-reklame? Javel 
Red) 
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Toll-tull og papirmølle: 

RONGLET A 
HANDLE UTENLANDS! 
Vi nordmenn har lenge 
vært henvist til Sverige 
når vi skulle handle vis
se typer perifer-utstyr 
til Commodore. Men nå 
finner disse varene vei
en til norske forhand
lere, og dermed er det 
lite eller ingenting å 
spare på å leke impor
tør selv. Vi har regnet 
på det. .. 

år du leser annonsene i 
den svenske delen av 
DatorMagazin blir du sik
kert opptatt av at de 
svenske prisene er lavere 

enn de norske. Da bør du tenke over 
en del ting: Den svenske krona er 
mer verdt enn den norske, slik at du 
må gange prisene med minst 1 .06, 
pluss gebyr og provisjon til banken. 
(Kursen varierer fra dag til dag). 
De fleste postordre-firmaene sender 
varene pr. postoppkrav - dette koster 
forholdsvis mye. I tilleg� tar de ofte 
et ekspedisjonsgebyr. Nar du bestiller 
en vare fra feks. Sverige skal forret-

. ningen trekke fra den svenske mom
sen, og så skal den norske legges på 
her. Men Norsk Datormagazin har 
erfart at de ikke alltid gjør dette. Der
med betaler du dobbel moms . .  
Den svenske momsen er 23,46 pro
sent. For å få pris uten moms rna du 
trekke fra 1 9% (Det blir en annen pro
sentsats når du regner bakover . . .  !) 
Her i Norge er merverdi-avgiften pa 
20 prosent - skal du regne baklengs 
må du trekke fra 1 6,67 %. La oss ta 
et eksempel: 

, En diskettstasjon koster 1245.- hos 
Elljis i Uddevalla. Den svenske mom
sen blir 1 9% av 1 245 « 236,55. Netto
pris: 1 008.45. 
Hvis du kjøper diskettstasjonen hos 
Elljis i Uddevalla kommer den til å 
koste deg: 
Nettopris 1 .008.45 Porto/ekspedisjon 
1 32.00 Sum 1 :  1 . 1 40.45 I norske kr: 
x 1 .06 1 .208.90 
Norsk mva. 241 .80 Sum- 2: 1 .450.70 
Norsk toll 4% 58.00 Postgebyr: 35.00 
Sum å betale: 1 .543.80 
Hos Elljis opplyser de at portoen blir 
ca. dobbelt så høy til Norge som in
nenfor Sveri!ile, Dvs. porto-prisene i 
annonsen rna ganges med to. (Dvs. 
1 20 kr for hardware, 50 for program
vare i tillegg til 1 2  kroner i eksp.
gebyr). Som du ser er det også ført 
opp et «postgebyr». Post- o� Tollver
ket tar et gebyr på 35 kr for a fortolle/ 
ekspedere varene. Det gjelder uan
sett sum. 

PAKKEApNING 
Følger det ikke med tilfredssti llende 
faktura må du i alle tilfelle regne med 
å stille på fortollingsavdelingen på 
postkontoret. Dette kan du bli nødt til 
uansett. 
Her blir pakken åpnet mens du ser 
på, og innholdet sjekket. Eventuelt 
kan du gi postpersonalet tillatelse til å 
åpne pakken selv. Det er noe uklart 
om dette koster ekstra. Det ble, over
for Norsk Dator, antydet en pris på 
15  kr. for pakkeåpning. så onkel Stat 
skal ha sin avgift r tiere ganger! 

A HANDLE I UTLANDET 
Hvis du drar til Sv nq( oq 11t1l1dlt I, 'ti, 

du varen noe billigere. Da slipper du 
porto og ekspedisjonsgebyr. Prøver 
du å ta varen med deg �jennom tollen 
uten å fortolle, kan du fa store proble
mer. Du har ikke lov å kjøpe varer i 
utlandet for mer enn 1 .200 NKr uten 
å fortolle. Kjører du på «grønt», blir 
stoppet utenfor tollstedet og har varer 
for mer enn 1 200 kr, blir disse beslag- . 
lagt! Du mister hele diskett-stasjonen. 
I tillegg må du betale <<straffe-toll». 
Koster varen over ca. 3000 kr kan du 
bli politi-anmeldt i tillegg, og du må 
betale enda mer i bot. Hvis du vurde
rer dette i forhold til å betale toll, er 
det en dårlig forretning. Tollen er tross 
alt bare på 4% (40 kr/1 000) på ma
skinvare, 3,8% på tilleggsutstyr som 
printkort ol. Og så kommer momsen 
på toppen . . .  

TOLLFRITT 
Software er tollfritt. I tillegg er utstyr 
produsert innenfor EF eller EFT A
området og i Spania tollfritt. En 
Soundsampler produsert i Danmark 
skal du altså ikke betale toll for! Derfor 
er det viktig at det står på kvitteringen 
din (eller fakturaen) hvor varen er pro
dusert hvis det er innenfor EFTA eller 
EF. Tar du med deg tollfrie varer for 
mer enn 1 200 kr må du l ikevel vise 
dem i tollen - husk 1 200kr grensa! 
Når du kjøper varen må du også be 
forretningen å ordne det slik at du får 
tilbakebetalt svensk moms ved gren
sa. Dermed har du nesten <<spart inn 
hele tollen», for den svenske momsen 
er jo 3,65% høyere enn den norske 
merverdi . avgiften . 

VRIEN SERVICE 
Som du ser er det ikke så mye å spa
re på å kjøpe en diskettstasjon i Sveri
ge. Tilsvarende koster ca. 1 590 i Nor
ge. Det du taper i tillegg er servicen. 
Det er mye vanskeligere å få reparert 
aken . Du må da ta kontakt med 

lolle n før du sender vart n til repara
',1°11 I SV( riq( oq fyll( Ul ( I skj rna. 

Hvis reparasjonen går på garantien 
vil du slippe å betale toll når varen 
kommer tilbake (hvis du har fylt ut et 
skjema). 
Gar ikke reparasjonen på garantien 
og du må betale deler, arbeid osv. , 
da må du også betale toll på dette. 
Tenk deg hvilket mas det blir dersom 
diskettstasjonen må vandre flere gan
ger frem og tilbake over grensa . . .  
Grenseløs irritasjon vil jeg si! 

MODEM OG LITT TIL 
Modem fra utlandet ut�jør et eget pro
blem. Det er ikke lov a bruke modem 
�m ikke er godkjent av Statens Tele
forvaltning her i Norge. De type
godkjenner utstyr, noe som koster ca. 
40.000 kr. Prøver du på å ta inn et 
modem på egen hånd og det blir opp
daget, blir du anmeldt og utstyret blir 
beslaglagt. 
Men mange har kjøpt slikt utstyr i 
Sverige, og altså tatt sjansen pa å 
smugle det. Dette er mer attraktivt enn 
andre varer, siden de norske (god
kjente) modemene blir inn i h . . .  dyre. 
Dermed blir det et spørsmål om hvor 
mange kroner det er verd å bli skurk 
for . . .  
Alle modem må tilpasses det norske 
telenettet, og merker godkjent i Sveri
ge passer ikke alltid l ike godt hos oss. 
Kjøper du en TV i utlandet og har 
tenkt å bruke den som data-skjerm, 
må du betale NRK-avgift på en del 
hundrelapper. Kjøper du en monitor 
så slipper du med bare toll . 
Men altså: Alt tatt i betraktning, er det 
som regel mye skrik og lite ull (og 
mye toll-tull). Og tatt i betraktnin� av 
norske forhandlere nå begynner a fø
re det vi før måtte til Sverige for å kjø
pe, slipper man mye hodepine hvis 
man overlater toll- og avgifts-styret til 
dem . . .  

Norsk Dator: Atle Røijen 

ENDELIG , 
• 

Få maksimalt 
ut av din -- AMIGOS HARD DISK FORAMIGA 500 - 1000 - 2000 --

AMIGA! Få system i sakene - Amigos er vest -Tysk kvalitetsvare. 
Fast file kompatibel. Autoboot m/kickstart 1,3 

TEKNISKE 
DATA: 
Chassis: 
Farge: 
Størrelse: 

EfTektforbruk: 
TIlkobling: 
Errorkorrektur: 

Correctlon 
capability: 

metall 
Amiga beige 
65 x330 x 330 
SOW 
80 cm rundkabel 
32 bit erTOr co�ctfon 
code 
for header and data ftelds. 
Polynomfnal 
"computer generated" 

S bits 

JA TAKKI SEND MEG 

Amigas 20 MS hard disk 6.750,-

DelecUon caPal?tltty: Overførtng 
Lesehastlghet: 

Sknvehastighet: 

Kun kr. 
Inkl. mva. fritt lev. Norge 

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

19btta 
8 bit paralell 
(hardwarehandshakel 
100 KB max 1,7 sek. 
(programavhenØg) 
100 KB max 2.!l sek. 
(m/vertfyl 

• Gjennomført bus 
• lnstallasjonssoftware 
• Parkeringsprogram 
• Partionsoppdeling 

(DHo-OH7) 
• Klar til bruk 

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

SEND KUPONGEN TIL: 

ø�;,:� Jeghar O A500 O Al(XX) O A200J 

Navn: ________________________________________ ___ 

Adresse: ______________________________________ ___ 

�tnr.: ��krl: ______________________ _ 

Flllmnavn; 

c/o DL1V 
Tollbugt. 39 
Ph. 2201 STRØMsø 
3003 DRAMMEN 

m. 03 - 8342 18 
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Totalleverandør 
AV DISKETTER .. 

1 3M 

3 BASF 

4 Dysan 

5 Euro dis c 

6 FUJI 

7 MAXELL 

8 SKC 

9 TOK 

10 UMERKEDE 

ALT, FRA EN LEVERANDØR!. 

. ".-�-�:�(.;. - '  -
OD scandomadc as' 
BOKS 37 -1745 SKJEBERG 
Telefon 09-168489 
Telefax 09-168094 
Telex 77490 mecca 

SALG KUN TIL FORHANDLERE! 

EN KOMPLETTE 
BBS-LIST I 

• 

Endelig! Her er listen enhver 
eier av en Ami�a eller 
64/128 har ventet pa! Under 
vil du finne de BBS'ene i 
Norge som har et innhold 
med interesse for en Com
modore-eier. Meningen er at 
denne listen skal være så 
komplett som mulig, så hvis 
du driver en BBS selv, eller 
aktivt bruker en base som 
har noe å tilby 64/128/Ami
ga-eiere, så er vi meget takk
nemlige hvis du vil sende 
informasjon om den. 
Informasjon vi er ute etter 
er slikt som: hva har BBS'en 
av informasjon, konferanser, 
filer og annet for 64/128/ 

- Amiga, fremtidsplaner, pro
sjekter og alt annet som en
hver utsultet hackeL og mo
dem-freak trenger å vite! I 
listen under er det inkludert: 
navn, max baud hastighet, 
åpningstid, tlf. nr, hvilke da
torer den supporterer og en 
kommentar. 

.'-

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, RP.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 
HY- 30%. 

"Hvis du kl:ID øQsk�r, kataJ.d�
disken vår, kan'du betale '. 
inn kr. 30,. til PUBLIC 

"-SOFIW ARE. Hasselvn. 1, 
2860 HOV. Postgironr . . . 
2687671. Porto- pg '

oppkravsfritt ved for�kudds-, 
betaling. Vi'har også ca. 20'0 
tlisker med P.D. Software for 
IBM, katalogdisk kr, 20',:. 

PUBLIC SOFTWARE 
Hasselvn. 1, 2860' HOV. 

TIL W61) 23 0'0'2 . 
etter kl. 16.00. 

FORKLARINGER T I L  L ISTEN: Mener du at noe mangler 
eller burde vært annerledes 
- skriv inn til oss og fortell 
om det! Vi oppfordrer også 
alle SysOpene (og alle and
re) som har noen opplysnin
ger om BBS'er med Commo
dore-stoff til å hjelpe oss å 
komplettere listen. 

Nede: Basen er midlertidig ute av drift. Se etter oppdateringer. 
Ny BBS Denne BBS/en er ny på listen. 
DL: Filer til nedlasting (download) 
Hastigheter: 
• = Kun BELL på 300 bps 

- = Tilbyr ikke 300 bps 
+ = også 75/1200 
% = også 600 bps 
X = MNP 
Språk: 

NB! Merk konvolutten BBS. N Norske menyer 
E = Engelske menyer. 

Navn Hast Apont Språk Telelonnr 
02 
ABK-BBS 2400 24tlm N.E (02) 13 26 59 Atari/PC 
AIRPORT-88 2400 24tlm N,E (02) 58 11 25 
AMIGA BBS 2400 24tlm E (02) 49 32 10 

Nytt nrl 
UNICORN 

06: 

300 

Masse Amiga-filer til DL, egen FAF-konferanse Amstrad/master Board 2400 24tim E 
THE BLACK BOARD 2400' 24tlm N.E (02)55 55 6i 

2400' 24tlm N.E (02)56 10 74 
BRAINSTORM BBS (1400 24tim (02) 64 80 16 PC 
Betalings: 120 pr <.ir 
DAF BBS 2400%x24tim N (02) 15 98 07 
Digital Graphlc BBS 2400' 24tim N,E (02) 61 23 79 

PC/MAC/AMIGA 
Masse gr.lflkk bilder. Betalings-bbs. kr 100 
DIX (dat,ltlcl mf exh.) 2400 24tim (02) 80 

70 25 
NB ril 'r pålogging. trykk RETURN noen ganger for å starte 
F-KKO 2400. 24tim N (02) 65 92 49 
r rykk RETURN og deretter skriv heilo gjest.ekko 

300 24tim (02) 65 92 50 
Datapak 24tim (4240) 11 03 76 

lsselte Toshiba BBS 2400 24tim N,E (02) 25 81 30 
GOLD EN (M)BBS . 2400' 24tim E,N (02) 23 49 83 PC/Amiga. 
Bra aktlvlt�t på Amiga-konferansen, men kun 1 fil til DL 
HIGH TECH BBS 2400 24tim (02) 51 9157 
HOME OF NUM BER 5 2400%x24tim N (02) 22 10 64 
INFOBBS 2400' 24tim E (02) 67 08 89 
INFORUM 24000;0x24tim E (02) 13 80 96 PC/Atari. 
BBS system under utvikling i språket C 
MACFORUM 2400' 17-08 E (02) 33 31 17 MAC 
MEDIAFOTO BBS 2400 24tim N.E (02) 17 60 56 PC/Amiga 

A.S.C. Software Cave 2400' 24tim 
Hele 3 filer tilgjengelig for DLI 
The Crusaders 2400 24tim 
MERK: NYTT NAVN - Tidligere IFF BBSI 
VALHALLA SHOW 2400 24tim 

07: 
PC'S NEST 2400x 24tim N,E 
THE BEST BASE 2400 24tim E 
Tron'dheim Amiga base 2400 23-06 
MERK: Spesielle åpningstider 23.00 - 06.001 

09: 
DATA-BUSS AS 2400 24tim 
FOLLO-BBS 2400' 24tlm 
HARLEKIN BBS 2400' 24tim N,E 
Norges Tele Bulletin 2400' 24tim 

033: 
Blue Loop Sil. service 2400 24tim 
MELTING POT 2400' 24tim 
TAS RBSS 1200 08-24 
Tønsberg PC-klubb 1200 24tim N 

034: 

(05) 31 84 05 

(06) 98 18 03 
(06) 97 58 21 PC/Amiga. 

(06) 81 08 81 Amiga. 

(06) 83 32 30 

(07) 84 83 83 
(07) 91 13 95 
(07) 84 67 56 Amiga. 

(09) 93 53 63 PC 
(09) 86 76 71 PC 
(09) 92 90 42 PC/MAC 
(09) 95 17 90 PC 

(033) 24 3 99 
(033) 45 8 87 
(033) 80 7 70 
(033) 107 ro PC 

? linjp.r mp.ge! hr;; Amigabase for alle brukere 
MIKE'S BBS 2400 24tlm N,E (02)4155 88 PC 

DASAN 2400 24tlm N (034) 59 5 30 
LARVIK BBS 2400 24lim (034) 87 8 03 

2400x 24tlm N, E (02) 41 04 03 PC 
NHI 9600-x 24tlm N.E (02) 23 98 78 PC/Amiga 
Noen Amiga- filer til DL. 
ND-FINGER'N 2400 24tlm E (02) 62 8.9 14 
OSLO HARD DISCO 2400' 24tlm N,E (02) 52 31 71 
2 linjer, egen Amiga/C64-konferanse - bra filutvalg. 
Oslo On line Services 2400' 24tlm N,E (02) 29 46 52 PC 

2400- 24tlm N,E (02)28 54 17 PC 
Pleasuredom BBS 2400 24tlm E (02) 59 54 19 
RED HEART BBS 2400 24tim N,E (02) 52 24 34 PC/Amiga 
Litt Amiga- filer + C-konferanse 
RODEL0KKA(M)BBS 2400' 24tim N.E (02) 38 09 49 

PC/AmigalVic 20 
Programmers Corner 2400' 24tlm N.E (02) 38 09 49 PC/Amiga 
21lnJer. endel Amiga-filer til DL + egen f\.mlga-, NComm- og C-konferanse. 
SIFF BBS 2400 24tlm N.E (02) 37 86 60 
TABBS 2400 24tlm (02) 29 55 71 
THE BOARD 9600- 24tlm N,E (02) 36 26 90 
THUNDERBALL CAVE 2400x 24tim N,E (02)32 52 19 

UNISYS BBS 
9600-x 24tlm N,E (02)32 52 18 
2400 24tim N,E (02) 15 69 64 

03 
H-NC INFO SHOW II 2400% 24tim E 

04 
DATAGAARDEN BBS 2400 241lm 
NO BACKUpI 2400 24tim 

E 
NE 

(03) 75 45 74 PC 

(04) 71 49 74 
(04) 71 70 88 3 linjer 

Vil gjerne sette i gang C64/Amiga konferanse(l. 
TBK MICROBASE 2400 24tim (034) 70 4 55 

041 : 
ARENDAL BY NIGHT 2400 24tim 
ARENDAL PC BANK 2400 24tim 
SEMAFORUM 2400 + 24tim E 
Saltrød Horror Show 2400 24tim E 

042: 

(041) 96 6 99 
(041) 23 8 75 
(041) 11 7 10 PC 
(041) 31 3 78 

BBS0R 2400' 24tim EN (042) 24 1 86 Amiga/PC 
Ny basel Bra oppslutning. endel Amiga-filer til DL. 

057: 
FIRDA BBS 2400x 24tim N,E 

067' 
SHBBS 2400' 24tim N 
SLHK-DATAKOMM 2400 24tim 
Datapak A310137 

071 : 
H-NC INFO SHOW I 2400% 24tim E 

081: 
TRANS EXPRESS 2400 
TBK MIDNIGHT SUN 2400 

24tim 
24tim E 

(057) 65 4 35 

(067) 26 7 27 
(067) 25 6 94 

(071) 30 7 03 

(081) 70 4 89 
(081)60 0 18 

Preikestolen MBBS 2400x 24tlm 
Ny.åpnet Amiga-konferanse (8/2) 

(04) 64 39 68 PC/Amiga. 082': 

05: 
BERGEN BY BYTE 2400 24tlm E (05) 32 4� 47 • •  

·_,51InJ�H •. , lOOOfo .. i?etalings B8$1 .. - ". 2400- 24tlm E (05) 32 37 81 �. 

'3 linjer. 1000f0 betalings BBSI Datapak (A45) 01 34 

BJERKVIK DATALINE 2400 .23-15 E 
MERK: Spesielle åpning'stider 23.00 - 15.001 

• SENJA BBS ·· 2400x 24tin'l Narvik Onlin� �ystem 2400 _ 24til1l ' E 

J'ijoen Amiga-filer til DL.' 
s • "I."� ..... - • .  " •• 

(082) 52 7 86 

(082) 3? 4 34 
; (082) 57,1 53. }. ', �C/Ami.g�/Atad, 

SEVERL y IiILL§ BBS 2400- 24tim E (05) 26 77 63 PC/AMIGA. 083: 
No.en Amiga-filer ti·1 DL:. btir bedre bg bedre - .  o,. ,. , PERLE:PORTEN '. -.' '2<400 24firh 4 E _. . . (08'3) 75"442 . 
CRSOF,T BBS ?4.00�, 24tiru • .  N,I;: (05) 23 14,80 Tro.ms� Fe.mO.le S1's. ,.,2400 .. 2...4tim� E _,_ .. (.0,83) 5 .0.1.1.0 ,' • 

Nytt rul' . 2400' 24tlffi (05) 19 41 60 g\·g3:
r
:�

s
�RE.BBS 2400 24tim -. " , . (05) 20 22 70 

JONNY'$ BBS 2400 24tim . (05) 13 74 69 C64/PC 
Egen CBM-konferanse med MASSE C64-filer 
·NIGHTFLIGHT BBS 2400 24tim E,N 
Unlbase TBK-Bergen 2400x 24tim E 

9600' x 24tim ' E 

(05) 93 03 00 3 no(jpr 
(05) 34 82 98 
(05) 34 83 38 

086: MODIS 1200 24tim 

081l 
rBK BASI NORD 1'400 + 24tlm E (088) 70 5 78 

DENNE LISTEN ER GJENGITT MED TILLATELSE AV pe's NEST BBS 
SOM STAR FOR OPPDATERINGEN Fast v ignett: Bits & bytes 

.... . :".�"' .. .',,,-,-------------------------------------------------------------_. ::�"- � 
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Ikke mobb Commodore 1 541 : 

ccFLODHESTEN» 

HAR U IGHETER! 
Ing�n diskett�tasjon 
har vel blitt sa mobbet 
for dens fart og kapasi
tet som Commodore 
1 541 . Tross tilnavnet 
flodhesten, kan den 
gjøre en del ! Hvilket 
bevises her av Diderich 
Bueh fra Lynx/ProSo
nix. 

FAKTA: 
Commodore 1541 - 5 1 /4 disketter. 
Lagringskapasitet 1 70 Kb, som er 664 
blocks. 
Den har 1 6k ROM (Read Only Memo
ry), dvs. 1 6384 bytes ferdig-program
mert �inne. I . til le�g har Commodore 
vært sa vennlige a supplere den med 
4k RAM, som er- mulig å programme
re noe i. Innebygget i den 1 6k RO
M' en ligger det diverse ferdiglagte 
rutiner som en �an bruke i program
mer eller i direkte mode. 
For å anvende dem, bruker en følgen
de syntax: 
aPEN 1 ,8, 1 5,»Kommando»:CLOSE 1 

Gjennom denne kan en nå de fleste 
av de ferdiglagte rutinene. Denne syn-

, tax�n er utelatt her og der. Alt en gjør 
er a erstatte «Kommando» med det 
som er gjengitt i �yntaxen». 
Kommando:»N»-New (Syntax: N :Navn 
[ , ID > ). 
Denne kommandoen vil formatere en 
diskett. Dette må en gjøre før en i 
bruk en ny diskett. En må ha med ID 
(se syntaxen) for å formatere en full
stendig ny diskett. Det er ikke nødven
dig for en brukt diskett. ADVARSEL! ! 
Denne kommandoen vil slette alle filer ' 
på disketten! Slettede filer er omtrent 
umulige å fremkalle! ! 
Kommando:»S,>-Scratch (Syntax: S: 
Navn < ,navn, navn osv . . .  » 

Vil slette de filer du navngir. Den kan 
slette flere filer på en gang, hvis en 
adskiller navnene med komma. AD
VARSEL! Filene -UMULlGE- å frem
kalle! Er navnet «Fjott * » vil alle filer 
som begynner på «fjott». Validate kan 
være greit å bruke etterpå, for å opp
datere blocks free. 
Kommando» I»-lnitialize (Syntax: 
aPEN 1 ,8, 1 5,»I» :CLOSE 1 )  
Denne kommandoen vil sette leseho
det i korrekt stilling (hvis det var på 
villspor) og oppdatere BAM'en. Kan 
være til stor nytte hvis en akkurat har 
kjørt et original spill som har fått lese
hodet ut av stilling. Sett bare i en for
matert diskett og send Initialize. 
Kommando>>V>>-Validate (Syntax: 
aPEN 1 ,8, 1 5,»V»:CLOSE1) 
1 541 'en vi l  nå mumle i lang tid, av
hengig hvor mange blocks som var 
benyttet. Det ordren gjør er at den 
sjekket block for block hvor mye plass . 
som er brukt. Tilslutt regner den sam
men og gir det korrekte antall Blocks 
Free og setter korrekt antall blocks 
på hver fil . Kommandoen er grei hvis 
en har scratch'et mange filer, eller 
noen filer har blitt ufullstendig lagret, 

. 'denor kan eri' ofte iå fram uante ' " 
blocks. 
Kommando:»C»-Copy (Syntax: «C: 
Nytt Filnavn = Gammel Kilde-fil») 
Kopierer Gammel Fil (Kilde) til samme 
diskett. Den nye filen får filnavnet en 
gir som «nytt filnavn». Funksjonen kan 
også brukes til et annet formål: mer
geo En kan linke (koble) sammen flere 
filer til en 'stor' fil. Har en f.eks tre 
tekstfiler kan en koble disse sammen. 
Syntaxen er for dette: »C:Nytt Fil
navn = 1 .st fil, 2. fil, 3 .. osv . . .  ' .. 
Kommando;..R .. -Rename (Syntax: 
«R:Nytt Navn = Gammelt Navn) 

Denne funkSjonen vil gi en fil et nytt 
navn PS' Bruk ikke » * »  i noen av 

navnene- 1 541 ' en vil ikke godta det. 
I tillegg er det noen User ·Functions. 
Disse erstattes på «kommando» på 
»vanlig måte». Noen vir�er ikke på 
1 541/C etc . .  Prøv. 
Kommando: "U:» Oppstarts Vektor 
Kommando: «U + »  1 541 Commodore 
64 Mode 
Kommando: «U-» 1 541 Commodore 
Vic-20 Mode. 
Disse er til liten bruk, og virker faktisk 
ik�e alltid! En annen funksjon er 'save 
wlth replace', dvs. muligheten til å lag
re et program under et eksisterende 
filnavn. Den eksist. filen blir slettet og 
den nye savet oppå. 
Syntax: SAVE «@(krøllalfa):NAVN»,8 

FEILMELDINGENE 
Før eller senere vil en oppdage at det 
røde lyset blinker. Neida, det trenger 
ikke være brann-alarmen, men et eller 
annet er gærl i .  Commodores skapere 
har vært så snille at de har inkludert 
en haug feilmeldinger i 1 541 'en slik 
at en kan få peiling hva i svarte $%% 
en har gjort galt. For å lese denne 
feilmeldingen, trengs et lite program. 
(Tror det finnes på disketten som føl
ger med ,1541 'en, se etter!) Save alt 
annet du har inne (IKKE RESET 64'en 
eller Driven!) og tast inn følgende pro
gram: 
1 0 0PEN1 5,8, 15: 
20 INPUT$1 5,A,A$,TR,SK 
30 CLOSE 15  
40 PRINT «FEIL Nr.»;A;» FEIL:»A$;» 

TRACK:»;TR;» SEKTOR»;SK 
Dette programmet vil åpne en kanal 
til .disken og hente inn informasjonen. 
Sa, hva er alt dette? 'Feil Nr.» angir 
hvilken feil det er. «Feil» angir med 
ord (enstavelses, ukorrekt, inkonse
kvent engelsk) feilen. I tillegg er Track 

og Sector hvor på disketten feilen har 
oppstått. Er det en feil på selve disket
ten, vil Track og Sector vise noen tall. 
D�t en da kan, er å formatere disken 
pa nytt (ADVARSEL! ALT SLET
TES! ! !) og er en heldig vil den virke 
fint. Her er en liste over de mest «aktu-

f.eks. å loade en sekvensiell (seq) fil. 
I alle fall, gal måte å hente inn denne 
filen på. 
66 - 67: - Du prøver å lese et sted på 
disketten som ikke finnes. 

70: - No Channel. Ingen ledige kana
ler eller noe slikt. (Kommer som oftest 
'uten grunn' . . .  ) 
72: - Disk Full .  Disken din er «på dru
en». O blocks free. Prøv å slett unød
vendige filer og så ta en Validate. PS! 
Denne feilen oppstår også når noen 
av stedene på disken er ubrukelige, 
sl ik at ikke hele disketten kan brukes! 
73: - Oppstarts-meldingen. (Slå av og 
på igjen så får du se den!) Angir hvil
ken drive du har: DOS 1 .0 - CBM 
2040/3040, DOS 2.0 - CBM 4040, 
DOS 2.5 - CBM 80SO, DOS 2.6 - CBM 
1 541 ! ! !  
74: - Drive not ready. Disketten ikke 
i, eller uformatert diskett i driven eller 
noe slikt. Stapp i en formatert diskett 
ex} Initialize (eller enklere: Slå av og 
pa igjen . .  ) 
Alle de syntaxer etc .. etc .. vil kunne 
brukes på 1 570/1 571 , og andre, kom
patible, selv om kompatible ikke alltid 
lever opp til navnet! I tillegg finnes det 
mange ekstra funksjoner for 
1 570/1 571 . 
Et lite tips til slutt: For de som har 
cartridger, er ofte funksjonen open 
1 ,8,1 5  etc.. inneby�get. Syntaxen er 
ofte enten « * »  for a lese feilmelding, 
og * -kommando for å sende komman
do. Andre versjoner er (FC 1 ): SYS» 
(Trykk F8) eller (FC Il + Action etc .. ) 
er syntaxen (Trykk 18 her også) DOS» 
For Norsk Dator: Diderich Buch (Lyn
xlProSonix) , ... 

�� �os� hosQ me�ngen� o�n���������������������������� 
etter »feil-nr.» 

FEIL NR 
00: - Hva var det du engstet deg for? 
Alt OK! 
20-24 & 27: - Read Error, dvs. Lese 
feil. Det er en feil på disketten. 
25 & 28: - Write error. Uoverensstem
melse mellom diverse steder på dis
ken. En Initialize kan løse problemet. 
26: - Write Protect On. Du har prøvd 
å lagre noe på en disk med skrive 
beskyttelse pa. Fjern den, eller «klipp •• 

disketten. 
29: - Disk Id mismatch. Noget er galt. 
En Initialize vil som oftest løse eders 
problem. 
30-34 & 39: - FY! Du har gitt den stak
kars 1541 'en en kommando den ikke 
kan utføre. Feilen kan være at kom
mandoen ikke eksisterer eller at du 
har gitt en feil syntax (komma/kolon 
etc for lite/for mye) 
52: - File to large (aktuell?) Filen er for 
lang for 1 541, '�!l: " 
61 : - File not open. Du prøver å lesel 
skrive en fil(seq etc) uten å ha bedt 
1 541 ' en åpne denne for lesing eller 
skriving. 
62: - File not found. Filen er ikke på 
disketten. Du har bedt 1 541 'en lesel 
skrive til en fil som ikke finnes. 
63: - File Exists. Filnavnet eksisterer 
allerede. Finn på et nytt og bedre fil
navn. 
64: - File type mismatch. Du prøver å 

JOKE N R. 002 

CITIZEN 
Ekstern drive t i l  
AM IGA 500/1 000/2000 
1 00% kompatible 

AM IGA 500 
RF-modu lator, 
Joyst ick, Kun kr 
tekstbehand l i ng, 

, med mye' mert . �;l � ( · i  
l f  . .. . ,"'�: . � .>i � :� .. l ! ) 

, ,,�,., ; " ;.' , ;;�) " ': ,.' ';, . '��� 1 084 S,' �onitor . . . . . . . . . . . .  : �Kun · kr� 2.990;�· · 

CITIZEN· . . . . . . . . . 1 200 PRI.NTER kr. 2.490,� 
'M IDI INTERFACE .- . . . . . . . . . . . kr. 490,� 

Spi l l :  Priseksempel t i l  AM IGA. 
F- 1 6  COM �AT SI M U LATOR kr. 370,. 

.. J'A��·gisketter;med livstidsgaranti : 
5 1/4 "  Umerkede 1 0  stk. Kun kr. 59,. 
3 V2 " Umerkede " Kun kr. 1 49,� 
5 V4 " A THANA " Kun kr. 75,. ' 
3 V2 " ATHANA " Kun kr. 1 79,. 

Gratis katalog ved bestilling av varer, eller kr. 15,. i frimerker. 

HOBBY-DATA 
P. B .  3 - 1 580 RYGGE. Tlf. : (09) 1 6 60 28 
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Nytt DPaint-Program:  

DELUX 

Vi har hatt anledning til . 
å kikke på en nesten 
ferdig utgave av De
Luxe Paint Ill .  Det er et 
kraftig program, med 
mange nye mulighe-
ter . . .  ja, kanskje litt for 
mange til at det lenger 
kan kalles et enkelt teg-
neprogram . . . . .  . 

. 

D
e Luxe Paint fra Electronic 
Arts er et program som har 
fulgt Amigaen fra begyn
nelsen, og vokst sammen 
med den. Kjøpte man 

Amiga, så var dette tegneprogrammet 
øverst på ønskelista, det var gjennom 
dette programmet man fikk anledning 
til å slippe løs de enorme kreftene 
denne lille maskinen hadde på gra
,fikksiden. Med sine 512 K, og hard
diskmuligheter lik null, var det ikke 
store sprangene man kunne gjøre i 
den første Amiga 1()()(}tiden, og vok
tet man seg ikke vel, kom Guruen før 
en ante det. Siden USA var landet 
hvor alt kom fra, fantes det oqså små 
muligheter hvis du ønsket a bruke 
hele skjermen . . .  , så med første ver
sjon av DPaint (og langt inn i andre) 
var det en stor del av skjermen som 
du rett og slett ikke hadde tilgang til. 
Men programmet var genialt. Allerede 
den gang følte man at man hadde 
med en nærmest industristandard for 
Amigaen å gjøre. Med logisk opp
bygde menyer, tastatur-snarveier for 
de fleste funksjoner, samt snedige 
muligheter for en slags animasjon 
gLennom color-cycling var det uslåelig 
pa markedet da det Rom, en posisjon 
som det skulle vise seg å klare å hol
de. 
Vi har siden den gang både fått krafti
gere maskinvare, vi har vært gjennom 
DPaintll ,  samt en drøss andre tegne
programmer. Og animasjonsprogram
mer , hvilket nå bringer oss til DPaint 
I l l ,  som er klar i disse dager . . .  
V i  har ventet med spenning en god 
stund på dette . . .  og ble ikke så lite for
skrekket over ryktene om at program
met nå ville inkludere animasjon som 
en viktig del. Hva skal man med ani
masjon i DeLuxe Paint? Det finnes 
da massevis av animasjonsprograrn
mer til vår kjære Amiga?? Men bare 

1 en. DeLuxe Paint... . .  
Hyggelig var det derfor å oppdage at 
animasjonsfunksjonene i Dpaint III 
både er bra og -ikke minst like viktig . . .  
ikke går på bekostning av de rent gra
fiske funksjonene. 

KRAFTIG KOST 
Animåsjonen som kan utføres med 
DPAlnt III er voksne saker, hvis du 
har RAM nok. Du kan generere hund-

. revis av bilder, i den oppløsningen du 
ønsker (unntatt HAM), og kjøre det ut 
på samme måte som med Pageflip
per. Uten å belaste dyrbar Chip-RAM. 
Vil du lagre det, kan det seMølgeli9 
gjøres som enkeltbilder, men ogsa 
som ANIM fil, som er blitt en anima
sjonsstandard på Amigaen etterhvert. 
Du kan også plukke opp bit�r av ani
masjonen din som Anim-brush, og 
plukke den frem igjen til bruk i andre 
arbeider. 
Disse børstene kan du også sette opp 
bevegelses og perspektivforløp på, en 
funksjon som ligner en del pa måten 
3D Videoeffecs arbeider. 
Alt dette har vi for såvidt sett i andre 
programpakker, men det nye er at 
man nå kan gjøre tegnearbeidet paral
lelt med at man sjekker ut hvordan 
det hele fungerer i animasjon, noe 

som forenkler denne omstendelige 
prosessen betraktelig. 
Til bruk mot video er DPaint II I nær
mest et universalverktøy, som ytt rli 
gere kommer til å stadfeste Amig n< 
posisjon på dette området. 

NYE DETALJER 
En annen detalj som har ganske mye 
å si i videosammenheng, er at pro

n mm t nå har muligheter for å ar-
t I � '-'tIt full Overscan, det vil si 

n ,r ide med skjermflaten 

. 1 1  
T 

• 

helt ut til sidene, uten kanter. Dette 
går riktignok ikke i 1 6  farger Hi-res, 
men det kommer når vi får 1 MB chip
RAM. 
Programmet ser forbløffende likt ut 
som «gamle» DPaint når man får det 

opp, det er først når man begynner å 
bla i rullgardinene alle de nye detalje
ne kommer frem. Dette gjør at man 
slipper å føle seg forvirret i nye om
givelser, hvis man har en del timer 
bak seg med DPaint fra før . . .  
Det første man merker gjennom van
lig bruk er at programmet nå selv 
konverterer mellom de ulike oppløs
ningene. Du slipper turen innom But
cher e.l. hvis du for eksempel skal 
bruke et high-res bilde i low-res
sammenheng. Meget nyttig. Du kan 
også ta med deg en brush fra en 
oppløsning over i en annen. 
Fontene har man nå tilgang til fra en 
requester inne i programmet, man 
slipper å gå ut i GLI for å assigne nye 
fonter. Filrequesterene er også for
bedret, programmet fatter selv hvilke 
diskettstasjoner eller ramdisker som 
er satt opp, og du velger device FØR 
maskinen begynner å · grave seg 
gjennom endeløse directories. 

NYTTIGE BRUSH
FUNKSJONER 
Den mest omfattende utviklingen i 
programmet bortsett fra animasjons
funksjonene har skjepd med ISehand
lingen av brus,h. Du kan hå fylle sirk
ler, polygonet Og alskens merkelige 
fi�urer med innholdet i brushen,som 
sa bretter seg ul i den nye fasongen, 
noe som kan gi ganske fancy effek
ter. Denne funksjonen kjenner vi fra 
før hos Photon-Paint, men den virker 
enda mer overbevisende her. Du kan 
også få outline på brushen, dette er 
svært nyttig hvis du ønsker f.eks tekst 
med kant rundt. Som en motsatt funk
sjon kan brushene også »trimmes» 
ned med en enkel .kommando. linje
funksjoner er også blitt en egen op
sjon, hvor man kan velge hva slags 
linjer man ønsker å tegne (stiplede, 
streker, punkter osv.). Hele siden kan 
også snus speilvendt eller opp ned. 
l og med animasjonsmuligheten, har 
man nå også nærmest ubegrenset 
med antall sider til disposisjon samti
dig (forutsatt at du har RAM til det). 
Til slutt bør nevnes at programmet 
også supporterer »HALFBRITE»
.modus, slik at man kan få opp farge
antallet i Lo* Res og Interlace til 64. 

IKKE DET ENKLESTE 
Det er mange detaljer her, og det 
meste ser ut til å være løst på en for
nuftig måte. Det eneste å sette finge
ren på er at det nå tar lenger tid å 
plukke ut nye fonter enn før, selv om 
de som sagt kan nås inne i program
met. En kombinasjon av gammel og 
ny metode kunne kanskje vært tingen. 
En annen ting er at programmet kre
ver mye RAM, hvis en skal ha fullt 
utbytte av det, men dette gjelder spe
sialfunksjoner, og spesielt i Hi-Res. 
Med alle sine nye funksjoner er ikke 
DPaint I I I  det enkleste tegneprogram
met å sette seg inn i. Faren er at folk 
som møter dette for første gang lar 
seg blende av animasjon, brush *w
rap-effekter osv. osv. Da kan man lett 
ga glipp av det som er essensen i 
hele programmet.. .at det er et fantas
tisk kreativt verktøy, hvis det blir brukt 
på riktig måte. Man kan lett henge seg 
opp i automatiske funksjoner som gjør 
bade det ene og det tredje, uten at 
man har noe mer utbytte av dette enn 
et hvilket som helst spill . . . . 
Husk: poenget er ikke hva Amigaen 
kan gjøre for deg, men hva du kan 
gjøre med Amigaen! på telefon fra 
London kan Pauline Q'Hare hos Elec
tronic Arts bekrefte at De Luxe Paint 
I I I  vil bli sluppet i slutten av mars. 
Oppgradering til brukere av De Luxe 
Paint I & Il vil komme på henholdsvis 
50 og 30. Utsalgspris (i England) vil 

, være 79,95 . .J. . 
Norsk Dator: Bjørn Melbye 
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- Autoboot harddisk til Amiga 500: 

20 KJAPPE MEGAB 
Nå har også eiere av 
A500 muligheten til å 
cebli med i gjengen»: 
A590 er navnet på en 
harddisk som snart vil 
være tilgjengelig i Nor
ge. Med Kickstart 1 .3 
montert i Amiga 500 til
byr A590 både Auto
boot og Fast File Sy
stem, og er fullt på 
høyde med A2090-
kontrolleren til Amiga 
2000. Norsk Dators Jo
natan Swapp har tastet 
og testet. . .  

A
590 leveres i grunnversjon 

, med en 20 Mbyte XT hard-
. disk, den samme som sitter 

i Commodore PC 20 I l l .  
Dette er ikke noen spesielt 

rask type, med aksesstid på 60-70 
millisekunder. A590 gir deg imidlertid 
muligheten til å koble inntil 7 SCSI 
harddisker i tillegg, og da er det ingen 
praktisk begrensning verken på stør
relse eller hastighet! 
A590 plu�ges direkte i ekspansjon
sporten pa venstre side av maskinen. 
Commodore har gjort en meget bra 
jobb med selve utførelsen, den passer 
perfekt til designet på Amiga 500. på 
den første testmodellen var det imid
lertid problemer med kontakten mel
lom maskin og harddisk, og A590 
oppførte seg som en 1 6K Rampack 
til ZX81 : Dyttet man bort i maskinen, 
så »frøs�) alt sammen. Dette viste seg 
imidlertid å være en særhet ved vår 
testmodell. Da en annen testmodell 
skeptiSk ble undersøkt hos Commo
dore Norge, ble all tvil gjort til skam
me. Til tross for at både 500 og 590 
ble løftet i alle slags skumle vinkler, 
ruslet alt som det skulle. 

EKSTRA HUKOMMELSE 
I tillegg til plass for en intern harddisk, 
kan man også montere fra 51 2 Kbyte 
til 2 Mbyte ekstra hukommelse i A590, 
Kravet er at man benytter CMOS 256 
Kb ram brikker som er raskere enn 
1 20 nanosekunder. For å komme til 
soklene, må man skru av både deksel 
og den innebyggede harddisken. Det
te krever en del skruing, men er greit 
forklart i bruker-veiledningen. Når 
man først har kommet så langt kan 
man også ta en kikk på de forskjellige 
jumpers som befinner seg på printet. 
Det fire forskjellige, hvorav tre er i 
bruk: JP1 har fire innstillinger fra «Am
nesia» - O Kbyte til 2 Mbyte installert 
hukommelse. JP2 kobler autoboot
ROM 'en inn eller ut. Bruker man Kick
start 1 .2 skal disse kobles UT. JP3 
forteller om det er XT eller SCSI-type 
harddisk. montert i 590. 
Bak på 590-boksen er det to kontak
ter, strømtilførsel og en DB-25 pinns 
SCSI-plugg for ekstra harddisker. I til
legg finnes det to interne plugger inne 
i boksen, en til XT-harddisk (i bruk) 
og en 50-pinns SCSI-plugg, Selv om 
590 har egen strømtilførsel, er den 
konstruert slik at den slås av og på 
sammen med Amiga 500. I tillegg fin
nes det fire brytere som er tilgjengelig 
uten å måtte skru opp boksen: Den 

- første tilsvarer JP2, altså autoboot el
ler ikke. Nummer 2 er bare aktuell 
hvis man kobler til doble SCSI-hard
disker som benytter samme logiske 
adresse. Den lange forklaringen på 
hva dette egentlig innebærer er godt 
forklart i bruker-veiledningen. Bryter 3 
varierer ventetiden på at harddiske
n(e) skal starte opp, tar det mer enn 
30 sekunder så ma den settes til lang 
ventetid. Den interne harddisken i 590 
er kjapp nok, men en del Seagate 
SCSI-stasjoner kan være litt trege i 
starten. Bryter nummer fire er reser
vert for fremtidig bruk. 

PREP 
A590 leveres ferdig Fast File forma
tert med Workbench 1 .3. For å kunne 
starte fra harddisk kreves selvsagt 
Kickstart 1 .3, men den fungerer også 
med Kickstart 1 .2 minus autoboot. En 
oppgradering til 1 .3 er tilgjengelig fra 
Commodore for 1 300 kroner. 
Ønsker man enten å konfigurasjonen 
av den eksisterende harddisken, eller 
sette inn flere harddisker, må man 
benytte programmet Prep. Dette pro
grammet kjøres fra Workbench og er 
et komplett verktøy for klargjøring av 
harddisker tilkoblet 590-kontrolleren. 
Med Prep kan utføre alt fra low-Ievel 
formatering med bad-block-list og par
tisjonering til valg mellom Fast File 
eller det gamle fils�temet. Sistnevnte 
opsjon tillater ogsa at man Setter av 
plass for egendefinerte filsystemer, f. 
eks. UNIX. Alle disse typene kan blan
des etter eget hode. Fordelen med 
det gamle filsystemet er jo at det er 

større muligheter for å « redde» filer 
etter feil. Man kan med Prep også 
bestemme hvilken partisjon som skal 
startes opp når strømmen slås ' på. 
Etter å ha koblet til en ny harddisk 
må Prep kjøres for at Amiga 500 skal 
kunne bruke denne. Er den formatert 
på forhånd vil Prep automatisk sette 
de rikti�e parametre, ellers er man 
nødt til a skaffe en såkalt mountlist fra 
leverandører (tekniske opplysninger 
om antall lesehoder m.m.), 
Ellers kan man velge om harddisken 
skal parkeres automatisk eller ikke, 
og eventuelt hvor. Akkurat dette er et 
viktig punkt man etterhvert har blitt 
svært oppmerksom på Undersøkel
ser har vist at lesehodet gir fra seg 
temmelig sterke strømpulser i det 
man slår på strømmen, og stakkars 
de data som tilfeldigv!s befinner seg 
under dette! Denne potensielle feilkil
den redusere man med autopark-

opsjonen. Man kan også velge start
prioritet på de harddiskene, en verdi 
som kan være fra 1 27 til -1 28. DFO: 
har prioritet 5, foreslått prioritet for 590 
er 1 ,  andre harddisker O (altså først 
dfO:, deretter intem harddisk, til slutt 
de andre). Man kan også velge antall 
RAM-buffers harddisken skal benytte, 
noe som selvsagt bedrer ytelsen. En 
tommelfinger-regel er 50 buffers pr. 
Mbyte RAM i maskinen. 
Når de grunnleg�ende forberedelse
ne er gjort kan ma formatere harddis
kene i AmigaDOS. Device-navnene 
på de enkelte enheter finner man i 
Prep-programmet. Brukerveilednin
gen forklarer på en enkel og grei 
måte hvordan alle disse operasjonen 
s�al gjennomføres, og inneholder og
sa en rekke eksempler. Sørger man 
bare for skikkelig teknisk dokumenta
sjon av harddisken man skaffer seg, 
burde selve installasjonen gå greit. 

A590 I PRAKSIS 
I testperioden benyttet vi en Amiga 
500 med Kickstart 1 .3, samt en A590 
med 2 Mbyte hukommelse montert. 
Den programvaren v.i kjørte oppførte 
seg som den skulle, inkludert DPaint, 
WordPerfect og SuperBack. Det var 
en herlig følelse å kunne starte Amiga 
500 rett fra harddisk med Fast Rle 
System, maskinen er faktisk i ferd 
med å bli skikkelig brukbar! Dessverre 
er ennå en stund til at den kan konkur
rere med Macintosh når det gjelder 
brukervennlighet. Det er skuffende få 
programmer som tar hensyn til at de 
skal kunne kjøre p� harddisk, hederli
ge unntak er f.eks . .  den nye Deluxe 
Paint I l l .  I andre tilfeller må man slong
lere ganske friskt med ASSIGN, noe 
som krever en del kjennskap til CLI . 

ET SPØRSMAL OM PRIS . . .  

Hva koster så herligheten og når duk
ker den opp? Øivind Thorsen hos 
Commodore Norge anslo en pris på 
7900 kroner pluss moms, ikke noe for 
hobbybrukeren, altså . . .  Deretter er det 
bare å skaffe seg ekstra SCSI-hard
disker. En rask telefon til Tahonic for 
å sjekke priser viste at dette ikke er 
noen spesielt billig fornøyelse: En 20 
Mbyte, 85 millisekunders harddisk 
koster 6000 kroner, en 40 Mbyte, 28 
mill isekunders harddisk koster 9000 
kroner. Ønsker man å slå hela i taket 
kan man få seg en 21 5 Mbyte, 1 8  
mill isekunders harddisk til ca. 20 000. 
Amiga har en maksgrense på 0,5 Gi
gabyte, så DET vil ikke bli noe pro
blem. I tillegg må man ha en boks 
m/strømtilførsel som koster 3000 kro
ner. Dette er bare en antydning av 
prisene, ring rundt for å skaffe deg 
prisoversikt! 
Prisen på hukommelses-utvidelse er 
et usikkert spørsmål, men ca. 2000 
kroner for 1 Mbyte må man regne 
med. 
Så var det I,!nserin�sdato. Commodo
re Norge haper pa mars, og regner 
med april. Da vil det antagelig dukke 
opp et par hundre enheter, så man 
regner ikke med å kunne mette mar
kedet. 
For å få fullt utnyttet de nye muli�hete
ne vil det selvsagt være aktuelt a opp
gradere A500 fra 1 .2 til 1 .3. Denne 
opsjonen er ennå ikke tilgjengelig fra 
Commodore, men når den kommer 
vil prisen ligge mellom 300 og 500 
kroner. De maskinene som selges i 
dag bør i følge Commodore være ut 
styrt med Kickstart 1 .3, dette bør sjek· 
kes ved kjøp, 

Norsk Dator: Jonatan Swapp 
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U S E R  G R.O U P S/ K  L U B 
GRATIS ANNONSE! Her kan 
alle dataklubberluser groups 
informere om seg selv. Send 
info til: Norsk Datormagazin ,  
Postboks 9934 - I la, 01 32 Oslo 
1 .  Merk konvolutten : User 
Group. Redaksjonen forbehol
der seg retten til å redigere 
innkommet materiale. 
NB! Forsikre deg at klubbenl 
usergroupen eksisterer FØR 
du sender penger, disketter, 
programmer og l ignende. Vi 
tar ikke ansvar for virksomhet! 
seriøsitet. 

C64/C1 28/ AMIGA 
ALTA 
DATAKLUBBEN NORD er en data
klubb 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 
BERGEN 
FANZIN DEMOKLUBB består av 4 
helfrelste Amiga-freaks som digger 
demoer. Nå søker vi likesinnede, bå
de unge og gamle. Skriv til : FANZIN 
DEMOKLUBB, c/o Rune Langøen, 
Rugdeveien 40, 5000 BERGEN. Tele
fon: 05*283623. 
BLOMMENHOLM 
SYNT AX 3001 søker tegnere og ko
dere på Amiga 500. Skriv til Syntax 
3001 , Stasjonsveien 51 , 1 31 0  BLOM
MENHOLM, eller ring 02 542926 
(Lars). 
BREVIK 
ARABIAN OG THE ISLANDER øns
ker å swappe spill og demoer med 
kuule folk. De lager eQne mc-demoer 
til C64. Det de har pa lager er aldri 
mer enn 1 4  dager gammelt. Skriv til : 
Jon Eriksen, Blekebakken 25, 3950 
BREVIK. Eller ring 03 571 373 (Jon). 
VIP driver mest med bytte av spill , 
musikk og demoer på C64 med dis
kettstasjon. Klubben har masse kon
takter rundt om i verden. Nå ønsker 
de kontakt med programmerere som 
kan programmere musikk, grafikk el
ler noe annet kult. NO LAMERS! Kon
takt Glen Gusfre, Haakonsgt. 1 5, 
3950 BREVIK. Tlf 03 571 242. 
BRYNE 
PRIDE CREW INT. - ønsker seg flere 
medlemmer 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 Telemark 
CCG startet i 1 987 med C64 og har 
nå gått over til Amiga. Derfor søker 
CCG Amiga-freaks for utveksling av 
tips/programmer osv. « 1 00% disk 
back»-garanti. Hvis du er interessert: 
CCG, Postboks 1 40, 3801 BØ i Tele
mark. 
BØNES 

, Jeg ønsker å høre fra Amigaeiere for 
bytte av programmer. Skriv til: Hans 
T. Liland, Bøjarne,sveien 7, ·5062 BØ� , 
NES. 
FULL FORCE snekrer demoer og 
swapper. De har . 8 m�dl�mme.r . og 
startet opp i 1 988. «Om ikke de beste, 
så er" vi de kuuleste». Skriv eller ring 
til: � Snorre Marcum,  Våkleivskogtn 

. 1 50, 5062 BØNES - Tlf: 05 121 8 1 8. 
DVERBERG 

' 

RUDY er en klubb for C64/1 28 eiere. ' 
Som medlem vil du hver '1 4. dag 'få 
tilsendt to disketter, en medlemsavis 
med hints and tips osv. De 1 0  første 
medlemmene får en diskett med spill 
på: Skriv etter mere informasjon: Ru
dy, Boks 28, 8485 DVERBERG AN
DØYA. 
ELLINGSØY 
AMIDIGA Dator User Group søker 
medlemmer worldwide. Medlem
skapet er gratis. Vi driver d: MBBMI
DI SEQUENSING MUSIKK, samp
ling, demos, bytting, spill selger 
Dr.T's KCS v1.6 og SoundScape 
Pro Midi Studio. Kontakt: Olav And
reas Randen, 6057 ELLINGSØY -
Tlf: 071 36396. 
FLORØ 
WARLOCK fra PANTHER SQUAD 
ønsker å komme i kontakt metj andre 
user groups for C64 og Amiga. User 
grops som er interessert i å bytte de
mos og programmer, skriv til: WAR
LOCK, Vestnesveien 1 2, 6900 FLO
RØ eller ring: 057 43627 (Roger). 
RONNY, alias STARBLASTER, vil ha 
flere datavenner. Han har en Amiga 
500 som han hovedsaklig bruker til 

grafikk: Swapping er også av interes
se. Kontakt: Starblaster, Ronny C. ,  
Vestnesvegen 26,  6900 FLORØ. Tlf 
057 42473. 
FONNES 
TEAM/88 ønsker seg mange flere 
kontakter. De er tilsammen 1 0  med
lemmer 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 LA
MERS! Skriv eller ring til: C64/Amiga: 
EddieITEAM '88, postboks 4, 51 53 
FONNES. Tlf 05 368552 (Tom). Ami
ga: MarveITEAM'88, postboks 8, 
5 153 FONNES. Tlf 05 368708 (Gun
nar). 
FREKHAUG 
THE ERRORS - Can You Feel Gufsi 
From Fjellom! Dataklubb for C64/ 
C1 28/Amiga som har 9 medlemmer 
og ønsker å bli flere. Vi programmerer 
demoer på C64 og Amiga. Flere med
lemmer på C64 søkes (er det noen 
som lager demoer på C 1 28, ta kon
takt). Programmerere, graphix, musix 
- ta kontakt. OBS! NO CRACKING! 
Skriv til : THE ERRORS, postboks 60, 
51 1 0  FREKHAUG. Telefon 
05-3771 93, for C64: DIGIBOY, for 
Amiga: The Sentinel (Man-fre: 1 7.00 
- 22.00) 
FØRDE 
BLACKBIRD, Hjortefaret 44, 6800 
FØRDE ønsker seg flere Amigakon
takter. Alle får svar!! 
GJØVIK 
C64 COMMANDO FORCE søker 
medlemmer (med diskdrive) fra hele 
skandinavia. Medlemsblad 6ggr/år og 
medlemsdisk kr. 35,- (kan avbestilles). 
Vi kjøper/selger nesten alt mulig. Av
gift 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 in
tressert i rutiner osv. Alle får svar. 
Skriv ti l : Anders Dybdahl ,  Bjørkestien 
2, 2800 GJØVIK eller ring: 061 7729. 
GRANVIN 
FLOPPYKLUBBEN har 7 medlem
mer som har C64/1 28 som hobby. I 
klubben bytter de spill og program
mer. I tillegg har de en medlemsavis 
som utkommer 6 ggr/år. Medlemsav
giften er på kr. 35.- pr. år. Nå vil de 
ha flere medlemmer. Skriv for mere 
informasjon. Floppyklubben,  5736 
GRANVIN.  
GRIMSTAD 
PROTON SURVIVORS leter etter nye 
medlemmer som kan være med å 
programmere demoer/musikk på Ami
ga. Klubben består i dag av 4 med
lemmer. Skriv til : Osmund Grov, Sva
neveien 1 6  B, 4890 GRIMSTAD. 
HAFRSFJORD 
TH COBRA CREW ønsker å komme 
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 medlemmer. Skriv til: 
Ole Pedersen, Solgryveien 1� B, 9400 
HARSTAD. 
HELLESYLT ' 
THE GIANTS søker flere gode kontak
ter (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 ta kon
takt med: THE GIANTS, Postboks 22, 
621 8 HELLESYLT eller 'ring 071 

, 651 47 (Mr. Pride)/071 651 87 (T.G). 
HORTEN 
TEAM 88 er en respektert C64-klubb 
som syssler med spill og demoer. 
Klubben har et eget PD-bibliotek. 
E�en klubbavis &.ggr/år med tilbud 
pa hardware/software. for mer in
formasjon, skriv ti l : BK Dale, Langgt. 
53, 3 1 90 HORTEN. 
HOV 
PUBLIC SOFTWARE formidler PD 
software til Amiga/IBM, og har ca. 400 
disketter med programmer. Klubben 
har 90 medlemmer og gode kontakter 
i utlandet, og derfor mye ny software 
hele tiden. Ta kontakt med: Dan Lil let
vedt, Hasselvn. 1 , 2860 HOV. Tlf 061 
23002. 
HOVIN . 
THE RIPPER, Hovinåsen , 7093 HO
VIN ønsker seg flere swappe-venner. 
Hot stuff: GREAT! Lamers: Sorry! 
JESSHEIM 
THE CRAZY LOVERS, Algarhelms-

veien , 2050 Jessheini trenger flere 
medlemmer. Kontakter av alle slag 
er også velkommen. De har pr. i dag 
3 medlemmer som har hver sin C64 
og påstår å være raske swappere. 
Skriv til overstående adresse eller ring 
06 97091 7 (Roy). 
KABELVAG 
THE GENNESIS MEGA CREW har 
32 medlemmer og ønsker kontakt 
med C64 * eiere over hele verden for 
salg/kjøp av spil l/demoer. GMC søker 
også gode musikk/grafikk/codere. 
Gratis medlemsblad gies ut 1 ggr/ 
mnd. Skriv til THE GENNESIS MEGA 
CREW, Postbok 6, 831 0  KABELVAG. 
BENGT NILSEN, Rekøyvn. 26, 831 0 
KABELVAG vil at 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 programme
rer både i 64 og i 1 28 modus, og vil 
gjerne bli medlem i en kuuuul gruppe, 
helst med crackere. Ring tlf 088 
7831 3. «Er alltid hjemme! SEE YA!" 
KIRKENES 
Jeg vil gjerne ha kontakt med C64/ 
1 541 -eiere for bytting av programmer, 
demos, tips og peeks/pokes. Er du 
interesert, skriv til meg: Kevin Olsen, 
Bergstien 30, 9900 KIRKENES. 
KJERRGARDEN 
AQUA driver mest med swapping av 
spil l  og painting med DPII + .  Grup
pen ,  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 informasjon får 
du fra: Arnfinn Berland, 5320 KJERR
GARDEN. Tlf 05 1 471 82 (Arnfinn). 
KLOKKARSTUA 
BREAKOUT beskjeftiger seg med 
koding, musikk og swapping på Ami
ga. 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 vedl�gge noe du har 
laget (demo, musikk etc). Sorry, NO 
LAMERS! Skriv til :  Thor Bjarne H. 
Thoresen, 3490 KLOKKARSTUA eller 
ring 03 7981 69 (Thor). 
KOLBU 
COMMODORE DIVISION NORWAY 
har 7 medlemmer 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, el
ler ring 061 96607. 
KRISTIANSAND 
STARLINE består av 5 personer og 5 
datorer. (2 A500, 3 A2000). Dette er 
en gruppe for deg som ikke først og 
fremst vil swappe, men som også har 
interesser innen programmering (de
moer, spill etc). Ta kontakt med: Starli
ne, Hellemyrlia 1 2, 4637 KRISTIAN
SAND. Tlf 042 45964 (Jan). 
KVISVIK 
på grunn av stor interesse for GOL
DEN FALCON søker vi hjelp fra Ami
gaeiere som er interessert i å lede en 
aktuell spalte for medlemmer som er 
interessert i grafikk, musikk, program
mering, demoer, 'spiffefc. I'vårt med
lemsblad. Vi ønsker også kontakt. med 
annonsører. Send dem.��r, _ .grafikk ... og/eller musikk som du nar laget, til 
oppsetting av TOP 1 0  lister. Øyvind 
Grimstad, 6674 KVISVIK. i 

LANDAs ' 
THE NORWEGIAN DEP. 'OF FREE
DOM-FORCE (Finland) søker flere 
medlemmer og kontakter. Ring: 05 
200243 eller skriv til : Knut-Gunnar 
Walle, Natlandsveien 24, 5030 LAN
DAs. 
Jeg ønsker å komme i kontakt med 
crews og enkeltpersoner som har 
Amiga. Skriv til Sturia Olsen, Kolstien 
90 B, 5030 LANDAs. 
LARVIK 
MR. EINSTEIN ønsker å bytte både 
nye, gamle, hjemmelagede eller prof
fe demo's til Amiga. Tips og triks i 
MC er også ønskelig. Skriv ti l : MR. 
EINSTEIN,  Postboks 1 426, 3251 
LARVIK. 
LILLESTRØM 
TRAS DATA er en 1 år gammel data
klubb for C64/C1 28 eiere som gjerne 
vil utvide sin vitenskap om sin data
maskin. Vi gir ut medlemsblad 6 ggr/ 
år. Det inneholder spil ltester, «MC,,
og BASIC-kurs, tips, brevsider og mye 
annet. Medlemskapet koster kr. 75,-. 
Skriv til: TRAS DATA, Elvegaten 1 7, 
2000 LILLESTRØM. 
LYNGDAL 
Jeg VII gjerne bli med i en gruppe/ 

klubb for C64 eiere. Jeg kan .bidra 
med endel MC programmering. Ray
mond Njerve, Rosfjord, 4580 LYNG
DAL. 
LØRENSKOG 
Jeg ønsker å høre fra Amigaeiere for 
bytte av programmer. Skriv til: Nicolai 
Jensen, Kornstien 59, 2006 LØREN
SKOG. 
MADLA 
PLATOON (64) er en gruppe for folk 
med C-64. Gruppen har i dag 3 med
lemmer, og har masse «coool" softwa
re på lager (maks en uke gammelt.) 
Hvis du ikke er en lamer, kan du skri
ve til PLATOON (64), Haakonshete
ligsgt. 8, 4040 MADLA eller ring 04 
557873. 
MALVIK 
SUPER-SOFT, dataklubb for C64 og 
Amiga. Medlemsblad 6 ggr/år. Avgift 
kr. 25 pr. år. Vi driver mest med bytte 
av spill og programmer. Kontakt: SU
PER-SOFT, Betaniaveien 1 0, 7563 
MALVIK. 
MOSJØEN 
NDG/NORWEGIAN GAMES DE
SIGN i Mosjøen har 2 Amiga-frelste 
medlemmer. Spesialiteten deres er 
spi l l ,  programmering og demo's. Tid
ligere erfaring fra C64 og Vic 20. Vete
ran i bransjen, har holdt på siden 
1 985. Kontakt NGO, Halsrnovegen 
35, 8650 OSJØEN - Tlf . :  087 72640/ 
7301 8 (Thor eller Geir). 
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 
271 487 eller skriv til overstående 
adresse. 
MALØY 
THU NDER BE ER ønsker å komme i 
kontakt med democrews og lignende. 
Ønsker også å bli medlem i en grup
pe. Jeg coder ikke, men er heller ikke 
"lame» (har under en uke gammelt 
stoff). OBS! Ingen «LAMERS
GROUPS». Thorbjørn Boge, Holvik, 
6700 MALØY. Telefon: (057) 50327 
NAMDALSEID 
Jarle Skogheim ,  7733 NAMDALSEID 
ønsker kontakt med Amiga-eiere for 
bytte av spi l l ,  demos ol. 
NAMSOS 
aMEGA vil gjerne ha en god del kon
takter, men kun Amigabrukere. Klub
ben driver med mere enn å spille. Til 
høsten vil de slippe ut sin første de
mo. Dessuten lager de 'private Mega 
trainers'. Skriv til aMEGA, Skytter
husveien 2, 7800 NAMSOS. Tlf 077 
74903 (Rune). 
NOTODDEN 
PLA TOON, usergroup for Amiga-eie
re som ikke er «spill-freaks». De startet 
opp i 1 988 og har 2 medlemmer. 
Deres spesialitet er program.mering, 
musikk og grafikk. «1 00% Disk Back 
Guarantee» loves, skriv til: PLATOON,  
Rute 20-14, 3670 NOTODDEN elelr 
ring: 03 957457 - Morten Amundsen. 
OSLO 
KILL ønsker flere kontakter og med
lemmer. Vi er tilsamme et sted mel
lom 50 og 1 00 medlemmer. If-yo'u' 'å�e 
lame, then stay that way - if not con
tact or join KILL today! Ring: 02 
302 1 35 (KEVIN) eller 02 302753 (Ri
chard - ikke i rushtida). 
STARCOM lager demoer på C64, 
men de skul le gjerne hatt flere kontak
ter. ZAX og ZIP kan nås på telefon 
02 304860 (Lasse) og 02 3021 65 
(Tor-ø.) 
RANDABERG 
ZAPPA ønsker å utvide sitt kontakt
nett. I dag er 8 stykker medlem i den
ne gruppen som konsentrerer seg 
mest om brukerprogrammer til C64. 
Kontakt: Knut Arne Strømme, Randa
bergveien 31 3, 4070 RANDABERG. 

. Tlf 04 41 7696. 
RANHEIM 
TURBO-KIDS søker nye medlemmer. 
Klubben er for Amiga-eiere i alle al
dre. 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 
Thorvaldsen, Fjordgløttveien 1 1  B, 
7053 RANHEIM. 
RiSØYHAMN 
ATARI ST/AMIGA-klubb med 5 med
lemmer som har programmering, gra
fikk og musikk som hovedinteresse. 
Ta kontakt med Van Straaten ,  Ase, 
8484 RiSØYHAMN eller telefon 088 
471 98 (Eirik) . 

B re R 
RØYSE 
SOKRATES ønsker flere kontakter for 
rask swapping av nye programmer, 
demoer m.m.  1 00% garantert svar! 
Skriv i dag til : 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 intres
sert i demoer. Skriv eller ring ti l : Svei
nung Rørvig, 4230 SAND - tlf . :  04 
797554 
SANDSHAMN 
Billig hard/software fra NordVest Ami
ga i Sandshamn. Denne klubben har 
1 5  medlemmer. Rask service. Kontakt 
NordVest Amiga, 6089 SANDSHAMN 
eller telefon 070 291 40. 
SARPSBORG 
SATURDAY NIGHT CRACKERS be
står av 6 personer som driver med 
musikk og grafikk på Amiga. De øns
ker kontakt med flere codere. Skriv 
til : Geir Paulsen, Harebakkv. 61 , 1 700 
SARPSBORG. 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 mer 
informasjon, skriv ti l :  SNAP SHOT c/o 
Jostein B. Kristiansen, Håvundveien 
294, 3700 SKIEN. 
SKJETTEN 
ALMBBAMIGA USER! Do ya wanna 
swap new stuff on the Amiga? Con
tact: THE DISK FIXER, Postboks 74, 
201 3 SKJETTEN. 
ZONE 3 - har du mange, store og 
kjente kontakter?????? Skriv til meg 
for swapping av maks 1 uke gammelt 
stoff (Amiga): Zulu Of Zone 3, box 3, 
201 3 SKJETTEN. NO LAMERS!!!! 
SKJÆRHAUGEN 
THE SOFTWARE SWAPPERS swap
per demoer, nytteprogram og annen 
software til A500 og <;;64. 1 00% disk 
back garanti. Mange kontakter, nytt 
stoff. Klubben har 1 0  medlemmer. 
Skriv til The Software Swappers, boks 
8, 1 680 SKJÆRHALLEN.  Tlf 09 
379414  (David). 
SKODJE 
THE FIGHTING FALCONS har 5 
medlemmer som programmerer i MC, 
C,  BASIC & PASCAL. De ønsker nye 
kontakter innenfor Norges grenser. 
Du bør kunne programmere (på Ami
ga) eller tegne/komponere. Send inn 
6 disketter (bør helst inneholde noe 
du har laget: demoer, bilder osv) og 
få 4 tilbake i form av klubbavis. Legg 
ved svarporto. Skriv til : THE FIGH
TING FALCONS, 6260 SKODJE eller 
ring 071 7531 1 (Finn). 
SOLBERGELVA 
ANIMALlZE-89 ønsker nye med
lemmer for bytte av programmer, spil l  
og ideer. De er kun to stykker pr i dag 
og driver utelukkende med Amiga. 
Alle brev besvares. Skriv til : THE RED 
STAR, Gml. Riksvei 1 1 0, 3057 SOL
BERGELVA. 
SOLBERGMOEN 
PENTHOUSE, Sandvollen 60, 3058 
SOLBERGMOEN består i dag av 3 
medlemmer og driver med utveksling 

', . av prpgrammer pluss programm�ring. 
'.' r:>e �tartet tipp i 1 986 med C64, m'en 

holder nå pa med Amiga. Kontakt 
Sven Deutschmann på telefon': ' 03 
871 627 eller skriv til . overstående 

' adresse. Alle får svar. ' 
SORTLAND 
Terje Lehn Karlsen vil swappe Ami
ga-programmer med hvem om helst. 
Liker svært avanserte programmer. 
Skriv eller ring: Terje Lehn Karlsen, 
Snorr svei 42, 8400 SORTLAND (088 
21 809) 
INFERNO har to medlemm r som 
jobber med Amiga. De ønsker flere 
medlemmer. Ta kontakt med: Yngvar 
Natland, Postboks 42, 8401 SORT
LAN D  - tlf: 088 21 1 1 8. 
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 gjer
ne ha flere. Mediernmsavg. kr 50.- pr. 
år. ALLE FAR SVAR. «1 00% disk 
back guarantee» loves. Kontakt: The 
SOD Team, Dragonvn. 22, 1 820 SPY
DEBERG. 
STAVANGER 
COMPUTING SCANDINAVIA er en 
nystartet klubb for C64/C1 28-eiere 
med diskettstasjon. Klubben består i 
dag av 2 medlemmer og har en konti
gent på 25 kr./år. De driver med pro
grammering i maskin kode og vil gjer
ne bvtte tips, klubbavis VII komme 
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PI RATJ EGER NORDHUS 

N å organiseres Norges største 
«jaktlag» mot p irater, med Alf 

Nordh us som jegermester. Det er 
noen av de største program-leve
randørene , med M icrosoft, Word
Perfect, Lotus og Ashton-Tate som 
frontfigurer, som nå har slått seg 
sammen om å redusere tapene de 
har som følge av ulovlige program
kopier. Hvert år tapes det omkring 
200 mi l l ioner på piratene. 
Foretaket heter S M U K ,  Sammen
slutningen Mot U lovlig Kopiering,  
og de v i l  særl ig satse på holdnings
kampanjer rettet mot bedriftsledere 
og forhandlere. 

1 571  FIX ROM 
være ti lstede. Scanneren leveres til 
PS/2, Mac intosh , Atari og Amiga. 
Pr is :  14 . 990 . -

Flere opplysninger kan fås fra Her
ne Data Systems Ltd, P . O . Box 714,  
Station C ,  Toronto, Ontario, M6J 
3S 1 ,  Canada. 

fermann, Lessing Str. 46, 501 2  
Bedburg, Tyskland. 

H O M E  PRODUCER VI DEO 
Eiere av 1571 har kanskje merket 
at ROM 'en inneholder endel bugs. 
Har du problemer når du bruker 
Superbase t i l  C64/C128? Bruker 
diskettstasjonen en evighet for å 
gjenkjenne diskettformatet? Har du 
problemer med å åpne flere enn to 
filer? Sl ike ting skal være rettet opp 
i den ROM 'en du kan få kjøpe av 
FSSL,  18 High Street, Pershore, 
Worcs, WR10 1 BG , England. Pr i S  
E24 . 95 .  

BOKS I N G  pA C64 
HARDDISK TIL AMIGA E r du blant dem som synes det 

kommer mye sti l ig t i l  bruk med 
Amiga og v ideo? Men så har du en 
C64 hjemme? Nå kommer snart . 
E PYX med et p rodukt for deg også. 
Home Producer Video hjelper deg 
å iage diverse grafiske effekter som 
f. eks t it ler og grafiske sekvenser.  
Flere ferdigproduserte eft-ekter l ig
ger lagret og venter bare på at du  
skal fylle u t  noen data. Det meste 
er bygget opp på samme måte som 
Amiga prog�ammer, med pek o� 
trykk . Pri S  pa programmet er enna 
ikke kjent. 

Nordhus & Co. jakter nå også på 
en «opplagt lovbryter» som skal få 
nærmere kjennskap ti l Nordh us'  
evner i rettsalen. Dette blir en slags 
«prøve-rettsak» , som kan danne 
grunnlag (presedens) i eventuelle 
senere dommer mot pirat-kopierer
ne.  

CD DEFEN DER 
Hvem har vel ikke bl itt I mponert 
over grafikken i DEFENDER OF 
THE C ROWN? Det er  nydelig il se 
ti l ,  men loade * hastigheten har Ikke 
vært alt for rask. Nå skal d r lmot 
PC-eiere få glede av sp i l let, m n I 
en raskere utgave .  C I NE MAWA R E ,  
sammen med M I R R ORSOFT lan
serer Defender Of The Crown på 
nytt, og denne gang på C D-R O M !  
Spi llet skal n å  ha enda bedre lyd 
(stereo) og b i l ledeffekter. Er du en 
heldig eier av nødvendig utstyr , kan 
du ringe Cinemaware (095 44 1 377 
481 9) og bestil let et eksemplar til 
ca E50. -

Flere bokse-spi ll finnes al lerede til 
C64 ,  men nå kommer det enda et 
nytt. Alligata Software har fått hjelp 
av bl . a .  den Engelske bokseren 
Barry Mc G uigan for å prøve å gjø
re det mest m ul ig rea l istisk Et triks 
som kan nevnes: Bruker du harde 
og ulovlige slag mens dommerøn 
ser en annen vel . så 
Pris i England : f9 .95 

N YTT KOM M U N I KA 
SJONSPROGRAM 

R Uby-com m er det s iste bidra
get til Amiga når det gjelder 

kommunikasJon. Programmet , som 
skal være utrolig enkelt å bruke. 
understøtter VT52/1 00 emulering 
og inkl uderer diverse overførings
protokoller. R uby-Comm har des
suten endel 'uvanl ige ' funksjoner. 
Av disse kan nevnes mul igheten t i l  
bruk på Prestel databaser. Pr is i 
England: 9 9 . -

ALcomp i Tyskland h a r  produ
sert mye t i l  Commodore * ma

skiner opp gjennom årene. Nå har 
de harddisker t i l  Amiga klare. Disse 
kan fås med 20, 30 40 eller 65 MB, 
og disse kan i følge ALcomp kop ie
re over 1 MB data på U NDER 4 
SEKU NDER . Den skal kunne lagre 
raskere enn 1.2 ramdisk og kunne 
kjøre med FFS .  ALcomp har som 
regel s ine produkter som bygge
sett . og det er også tilfelle med 
denne. Skriv ti l :  ALcomp , A . Lan-

TOMCAT 

F 1 4  er et fantastisk fly. Nå h ar det 
kommet enda en s imulator på mar
kedet . TOM CAT er en kraftig flysi
mulator til C64 og Amiga. Atter en 
gang er det Interceptor som satser 
på commodore-datorer. Pris C64 : 
E9.99,  Amiga: E 1 4.95. Vi nordmenn 
må vel regne med å betale l itt mer. 

COM PUNET 

Nå skal det bli enklere å ringe 
«Compunet» . Nick G reen som 

sammen med Commodore var med 
å starte denne on-line databasen ,  
har kjøpt store deler av Compunet 
og blitt direktør .  Han har planer om 
å gjøre flere forand ringer, og den 
første vil være å gjøre systemet til 
et TT,Y system.  Da vil man ikke len
ger trenQe egne spes ial-program
mer for a ku nne ringe til Compu
net ,  men bruke al lerede eksisteren
de kommunikasjonsprogrammer. 

U S E R  G R O U P S 

ADVENTURE T IL  C64 

TYGER TYG E R  er det siste pro 
duktet fra Firebird. Det er et 

scrol l -adventurespi l l  der man bru 
ker sverdet for a overleve. Pris I 
England : kasett : 9 . 99 ,  diskett: 
12 . 99, 

SCA N N ER 

P E NTAX A4 BI LDE- OG 
TEKSTSCANN E R  leveres fra 

ABM DATATEKNIKK ,  P Boks 1147.  
4301 SAN DNES. Ved hjel p av den
ne scanneren er det en lek å få bil
der og tekst inn i maskinen: Softwa
ren inneholder også bokstavgjen
kjenning ,  så muligheten for å spare 
flere timer med i nntasting skulle 

K L U  B B R 

Samme prGdusent har også laget 
et BBS program t i l  Amiga, R uby
Tel Pr is : 1 99 . - Interesserte kan 
skrive t i l : Y2 Computing L imited, 
1 1 1  St . Albans Road, Watford 
Herts , WD1 1 R O ,  England. 

SI KKERHET pA 1 28 B ruker du C128 t i l  behandl ing 
av ' hemml ige'  data. kan 

SCRAMB' L E R  128 til bruk under 
CP/M være noe for deg. Dette er 
et spesiallaget program t i l  C128 . 
og kan derfor ikke brukes på andre 
CP/M maski r er .  Alt som ligger på 
disketten bli r  kodet t i l  helt uforstali
ge tegn. Til og med d irectory er 
ules l ig .  Men alt som skal til for å 
bruke disketten på 'vanl ig '  v is .  er 
rett passord . SCRAMB' L E R  kan 
brukes sammen med alle standard 
CP/M programmer. P r i S '  $ 1 9 . 95 .  

+ returporto for første nummer av PD 
Disk Magasin .  Skriv til overstående 
adresse eller ring til Ronny Hatlemark 

6-12 ggr/år. Klubben kan nåes på tele- heim, men alle er velkommen ti l  å rin- - 070 66462 for mere informasjon . 
fon: 04 531284, Morten Salthe/Karkan geo ÅKREHAMN . 
Baukop eller skriv ti l  COMPUTING ULSTEINVIK WEST-COMPUTER-CLUB (WCG) 
SCANDINAVIA, Tanke Svilandsgate SYSTEM 10 søker flere kontakter for ønsker å komme i kontakt med 
1 1 ,  4007 STAVANGER. bytting .av spill/demoer og musikk. C64/Amiga og ST -eiere. NO LA-
DANISH DREAM LINE er en interna- Kontakt Helge Haslund, 6065 U L- MERS and only hot stuff. Kontakt: 
sjonal klubb med hovedsete i Dan- STEINVIK. Tlf 070 110474. Viggo Vea Centrum. 4270 AKRE-
mark. De startet opp i 1 986, 0B i Nor- VEDAVÅGEN HAMN. Tlf 04 816855 
ge i 1 987. Vi vil gjerne utvide vart crew HI-VOL TAGE startet opp sommeren ELEKTRONIC ARTISTS er ei gruppe 
og søker derfor etter codere, musikere 1988 og består av 4 Amiga-frelste. på 1 0  medlemmer som lager demoer 
eller grafikere. Skriv til: DANISH DRE- De trenger flere kontakter (helst som på Amiga. De ønsker å komme i kon-
AM LINE INT. Postboks 4534, 4004 kan programmere, men al le er ga ran- takt med flere Amiga-Q'roups for byt-
STAVANGER. tert svar) . Skriv ti l :  Eivind Vea, Vea ting av programmer Pi,1 Amiga. Kon-
SCANNERS søker medlemmer ti l  øst, 4276 VEDAVAGEN eller ring: 04 takt: WIZZKID IEOA, Tore Snørteland, 
klubben sin. Vi bytter, selger spill og 82461 1 .  4270 AKREHAMN. Tlf 04 815261 . NO 
demos til C64/C128 (disk). Medlems- ØRSTA O LOOSERS. please' ! 1 i  
avgift kr. 25,- pr. år. Medlemsblad ST-KLUBBEN, Bjørkeveien 1 9 , 6150 ÅLESUND 

" 

hver måned. Skriv til: SCANNERS ØRSTAD er en landsomfattende data- DISKHUNTERS søker nye med-
v/Kar Kan Baukop, Tankesvilandsc klubb" for Atari ST-eiere. Hovedmålet. lemmer til sin �64/C128/Amiga-klubb. 

maxel l ® 
Ant .  

N av n : 

Ad r . : 

Pos t n r . :  

DISKETTER 
5 1/4 " I n k l .  mva. - - - -
M D 1 D  48 Tp i cl kr.  7,40 
M D 2 D 48 Tpi 9,90 
M D 2 H D  96 Tp i 1 9 ,00 

3 1/2 " . -----
M F· 2  D D  1 M b  cl kr .  
M F  2 H D  2 M b  

Rensed is kett 5 1/4 "  cl kr.  
Ren sed iskett 3 1/2 "  
D i s kettboks 5 1/4 "  1 00 stk. " . " 
Di skettboks 3 1/2 " 80 stK' " " Skj'erm rens

' . ,  " . ,  ." i ;  " 

Varene se ndes i postoppkrav 

M i n i m u msbest . :  50 stk. d i sketter. 

Apr ior i  as 
T l f . :  (02) 68 73 83 · Fa x :  (02) 68 30 03 

Ad r. : K oistadgt.  1 7, 0652 Oslo 6. 
Postboks 2974 · 0608 Oslo C . ' 

Sted : 

1 7 ,50 
34,00 

49,00 
57,00 
78,00 

. 82;00 : 
25 ,00

" ' " 

gate 1 1 , 4007 STAVANGER eller ring: med klubben er å skape entusiasme Har ca. '
120 medlemmer. Klubbmed, , 

\�� • .  � 5� ?�� � �I � _, .�� . �� , � ��! W�em� i No�e ���n � �" ��� kæ� �, ] OQ- � � � �� � � ••••••••••••••••••••••••• � • .  , .  " ST;!ØROAl ' � "  , I , . < � .. , � - �, :" h� salg av bland.t annet pr?gramm�r� • Jil,p:,!p: 0'1SK!"i.lJNTE.f::tS. JiEf!10ing Kark :; t: . ,� 
POWEREOGE INC. er en , C64/128 ' d isketter og Public Oomam. Send disk " vseR'; '6090"FOSNAVAG.- · ·· '; . . 

. ' . .  - �§�r��t�1Jlu�be�t, ���!2�fts '�' -\�" �h'�--�-----'-�-:--,,",:,, �.',�"':'._::-""�---:'�:-"--'"""-----':""_""""'_----""-:"-""""'-�'-----------';'--_'-::":"-';;"'�";;';"';'''''';''---''---'

. ��- -- ': . ':POk�::[)el 'meste ' f6r�ar pa dlsKett: ·� ·---"'� rr�=======;:::;:=::;=::'=';:?;'::::::;--:-7-:--;:==:;::::=::::==:;-�-::--::::::�==:::-:-:=��-:-�-;-:'7------:�, 
. ' '' . men CDgså litfpå kasett. Medlemskon- ' "" .: EJ Ja� 'Jeg yil  melde JEG BESTILLER: ; . 

. tigent kr. 50.- Skriv til Poweredge Inc, , . , .  meg i n n  i . 
'7500 STJØRDAL II . 

07 
__ Commodore 64 pak ketilbud . . . .. . . . . . .  , ' "  . . .  Kr, 1 995,-" e er ring - programklu bben 

.827044 og spør etter TERRABYTE. C = 64. Jeg m ottar 1 2  
STRAUMSGREND 
FULL FORCE driver med swapping 
av ny software til C64 og Amiga. De
mos er også en høyt elsket aktivitet. 
Kontakt SVENTY på telefon: 05 
121 407 eller skriv til : FULL FORCE, 
Rekdalsve·gen 32, 5064 STRAUMS
GREND. 
S1=RYN 

,J, .; . I' :v,'" THE, -Gl:Jlb-TIES�. startet. i -septembe,:, � ... -::, 6. '1"" " '""::iø!!�::Y'): 
. ·1 988 og har. to 'medlemmer med sånn 

passe erfaring. Vi er nå på jakt demo/ 
cracker-crews på C64-disk - alle tår 
svar! Vi har alltid hot-stutt. Skriv til :  
THE GUILTIES, Kiperveien 22, 6880 
STRYN. 
TROMSDALEN 
SILVERFOX er en dataklubb som dri
ver med import av spill til C64/.C128. 
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 Trond-

1 Commodore 64 - 1 Kassettspiller - 1 Joystick - 75 
spil l - 2 års garanti - Norsk bruksanvisning - Kobles 

d irekte t i l  TV. Klar  t i l  bru k . 

Navn _____ -.,-
Adresse ___ _ 

Postn r .  Sted 

diskettsIder eller 6 
ka ssetter I å r ,  sta p p  

f u l l e  av spi ll og nytte
progra mmer.  For dette 

betaler jeg kun Kr. 350,
Innbetal i n g s ko rt b l i r  

sendt m e d  rorste 
. .  diSkett/kassett. Når 

!,� '  ." •• :���q��"�.[, b�t�H.,.,,)!.iji .. . �, 

resten av 
disk'ettene/ka'ssettene' 
bli t i lsendt etter hvert 

som de utkom m er . 
Jeg 'onsker 

pro g ramklubben 
ti lsendt på : 

O Diskett 
O Kassett. 

Besti l l ingen sendes til : 

cDm-TRONle) 
Boks 1 08 1 450 N ESODDTANGEN 

et (02) 96 00 1 0 
Tolefax (02) 9609 01 _ 

TI LBEHOR TI L C O M M ODORE 64 
_�assettspil ler + 75 spil l  vol 1 . . .  , . , . . . . .

.
. . . , Kr. 395,-

__ 75 spi l l  på kassett vOl 1 .  . . . . . . .  , . , . . .  , . . . . .  Kr, 1 95,--. --' 75 spill på 3 diskettsider vol 1 . . . . . . . . . . . . . . .  Kr: 1 95,. 
---.Diskettstasjon 1 54 1  I l , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kr .  1 990,-
---.Matriseskriver t i l CBM 64 m/skjenskrift . . . . . .  , Kr.-1 990.,� 
---.:..Yargemonitor 1 802 til Commodore 64 , ' . . . . .  Kr. 1 990,-
---.Disketter 10 pakning 5,25" DS/DO GARANTI ! . .  Kr, 69,-
-.:...:..:Diskettang diskdobler . , . . . .  , . . . . . . . . . . . . . .  , Kr. 59,-

", ' .. . ::.,....·�Diskettbott.s. tit 100 sUt;-5,25-" lås,' :':'i:!"f·�";".':'*?-?'':'::�:; -"i'.:Kr.., 'l"138F;. '·h ... ·��'i., 
__ The fi n1:11 Cartrldge I I I  Norsk bruksanvisning , . Kr. 475,
�ction replay 5 fra DATEL med svensk bruksanv. Kr. 570;-
__ 1 0  disketter m ed over 220 programmer , U SA C64 Kr. 290,-
__ _  10 di sketter med over 220 programmer . C BM 1 28 Kr.  290,-
----Lys penn med 1 2  programmer på diskett . . . . . .  Kr.  385,-
---.--.JoyStick Quick shoot 1 m/sugekopper . . . . . . . .  Kr. 99,-
----..:JoystiCk Quick shoot 2 Turbo sugek. og autofire Kr. 1 85,-
----..Joystick PrOfesjona l 2 m ,l 2 års garanti . . . .  , , , Kr .  275,-
�ele programklubben 1 987 12 diskettsider . . .  Kr. 290,-
�ele programkl ubben 1 988 m/maskinkodekurs . Kr.  290,-

Programklubb,en 1 987 og 1 988 er kun d isketter ! 
__ G RATIS KATALOG. 
__ G RATIS ! H U RTISVARPREMIE.  DISKETT MED 

MANGE PROGRA M M E R  TIL COMMODORE 64. 

Varene sendes i postoppkrav. E kspedisjonsgebyr pa Kr l5 .  kOl11mer r 
, tillegg til postverkets porto og oppkravsgebyr. 

-c:. l 

t l-';"· . ..  
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(��n/ ________________ � ________ � ______ __ 

Duell i første divisjon: 

ION RE 
vs 

Cartridger ti l C64 fin
nes i mange former og 
farger, og er «uunnvær
lige» for de som vil litt 
mer med sin C64. Kurt 
Lekanger har sett nær
mere på to av d e bes
te, og kjørt dem opp 
mot hverandre. Les re
sultatet! 

Av: Kurt Lekanger 

E
nten du er en erfaren hacker 
eller du bare så vidt har be
gynt å ta dine første steg i 

. 64'ns mystiske verden, så 
er en cartridge noe du helt 

sikkert vil ha nytte av. Det har kom
met ganske mange forskjellige cartrid
ge'r etter hvert, mange bra, men også 
mye <<crap» . For de aller ferskeste 
n�begynnerne, først en liten forklaring 
pa hva en cartrid� er for noe . . .  
En  cartridge, egsa kalt e n  modul ,  er 
en liten dings man plugger inn i car
trigde-porten på datoren (porten helt 
til høyre). Denne cartridgen gjør at du 
får en mengde ekstrafunksjoner, som 
for eksempel en basicutvidelse, en 
maskinkodemonitor , eventuelt mulig
het for å «fryse» et program og save 
det til disk. 
Norsk Datormagazin har sett på to av 
de mest populære - og også beste -
cartridgene på markedet, Action Re
play MK 5 Professional og The Final 
Cartridge I l l .  

ACTION REPLAY MK 5 PRO
FESSIONAL 
Denne cartridgen kommer fra Datel 
Electronic:s i England, et firma som 
er kjent for mye bra hard- og softwa
re. Action Replay (heretter kalt AR) 
inneholder alt du kan vente deg av 
en cartridge med respekt for seg selv, 
og mere til . Du kan fryse et program 
til disk/kassett, save/printe høygrafikk
bilder fra spil l ,  legge inn pokes for 
evig liv i spil l ,  søke etter pokes til evig 
liv (l), kopiere programmer, modifisere 
programmer i , maskinkodemonitore" 
oSV . .  osv . . .  
Når du  slår på  maskinen med AR 
plugget inn, dukke'r det opp en star
tu['-meny på skjermen. Menyen be
star av fire valg: 
F1 . configure memory 
F2. normal reset 
F3. utilities 
F4. install fastload. 
Hvis du velger configure memory fyl
les minnet med verdien O før reset. 
Dette gjør at filene blir kortere hvis du 
prøver å fryse .et program. Grunnen 
til dette er at AR's cruncher (et pro
gram som gjør filene mindre) er mer 
effektiv når minnet ikke inneholder en 
masse «grums». Skal du ta backup 
(sikkerhetskopi) av et program, bør du 
velge configure memo ry før du loader 
originalprogrammet. Normal reset 
kobler ut AR, og gjør cartridgen «usyn
lig» for systemet slik at den ikke kan 
oppdages av andre programmer. Uti li
ties kommer jeg tilbake til senere. 

LAGE BACKUPS 
Som mange andre cartridger har også 
AR en funksjon for å »fryse» program
met i minnet til disk. Fryse et program 
VII si at hele innholdet i minnet, sam
m n med all grafikk og annen nød-

vendig informasjon, saves til disk. 
Denne informasjonen kan så loades 
inn i minnet igjen, slik at programmet 
vil fortsette fra det stedet det ble 
«fryst». 
For å fryse et program med AR, loa
der du først inn det programmet du 
ønsker å kopiere. Når programmet 
har loadet og startet opp, trykker du 
FREEZE-knap�n bak på cartridgen. 
Du kommer na til en meny der du kan 
velge mellom en rekke forskjellige 
funksjoner. Velg BACKUP � vent på 
at programmet crunches. Na kan du 
velge om du vil save til disk uten tur
bo, med standard turbo eller warp"25 
turbo - eller om du ønsker å save til 
kassett. Programmet saves så til disk! 
kassett. . .  Enkelt? AR har fungert på 
alle de programmene jeg har testet, 
men vanligvis vil det alltid være noen 
programmer en slik cartridge ikke fun
gerer med. 

SPRITE KILLER 
For å starte sprite-killeren trykker du 
freeze-knappen og velger sprite killer, 
Du kan nå fjerne koll isjons-detekterin
gen mellom to spriter, sprite og 
skjermdata eller begge deler. Pro
grammet vil så restarte, og hvis alt 
går som planlagt vil du kunne kollide
re med fiende/bakgrunn i et spill uten 
at du mister et livl Noen spill bruker 
andre teknikker enn sprite/sprite-kolli, 
sjons-detektering, og sprite-killeren vi 
derfor ikke fungere i slike tilfeller. 

SPRITE MONITOR . 
AR har også en spritemonitor der du 
kan søke gjennom hele minnet og vi
se alle spriter på skjermen. Spriten 
vises i flere størrelser, og du kan velge 
om du ønsker multicolor eller høyopp
løselige spriter. Med denne monitoren 
kan du gjre om alle spritene i et spill 
ved å slette spriter , save, eller loade 
spriter laget med en sprite-editor. 

ANDRE MULIGHETER 
Alle multicolor høygrafikkbilder fra spill 
etc. kan saves til disk i forskjellige for
mater, blant annet Blazing Paddles, 
Koala Paint�r etc. Høygrafikk eller 
vanlige tekstskjermer kan ogs dum
pes til en rekke forskjellige skrivere, 
både centronics (uten interface) eller 
vanlige serielle printere (med Commo
dore-interface). En tekstskjerm i et 
spill eller i et annet program kan for-

andres ved å velge texteditor fra free
ze-menyen. Du kan nå slette/sette inn 
skjermlinjer, forandre skjermfarger, 
skrive tekst på skjermen osv. Foruten 
å være et hjelpemiddel for å legge inn 
egne tekster på tittelskjermer kan tek
steditoren være fin å ha ved «layout» 
av skjermer til spill eller nytteprogram
mer . Skjerm" adressen og kursorposi
sjon vises hele tiden nederst på skjer
men. 

NOE FOR JUKSEMAKERE! 
Mange datablader (også Datormaga
zin), publiserer ofte forskjellige «pe
kes» som kan legges inn i program
mer for å oppnå evig liv, evig tid osv. 
AR har en egen funksjon for å legge 
slike pokes inn i spi l l .  Du trykker bare 
freeze-knappen og velger ENTER 
POKES fra menyen. Du kan nå legge 
inn alle de pokene du ønsker og retur
nere til spillet når du er ferdig. 
Hvis du mangler en poke for evig liv 
i et spill kan du velge POKEFINDER 
fra menyenl Du må nå oppgi antall liv 
som du har akkurat for øyeblikket. 
Etterhvert kommer det opp en del 
mulige pokes på skjermen, og du får 
beskjed om å starte spillet igjen og 
miste et liv. Når dette er gjort fryser 
du programmet igjen og velger POKE
FINDER enda en gang. Nå får du 
enten beskjed om å miste enda et liv, 
at AR ikke har funnet noen poke, eller 
at AR har funnet en poke. Hvis det 
siste er tilfelle vil den aktuelle poke 
vises på skjermen slik at du kan bruke 
den direkte en annen 9,ang. Det er 
selvfølgelig ikke alle spil l POKEFIN
DEREN fungerer på, men jeg prøvde 
den på 6 forskjellige spill og på fire 
av dem fikk jeg evig liv . . .  

DISK-UTVIDELSER 
AR er en av de få .cartridger som har 
innebygde kopieringsprogrammer, 
ihvertfall bra kopieringsprogrammer. 
Du kan velge mellom filkopiering eller 
kopiering av hele disketter. Jeg prøv
de å kopiere en hel diskett, og dette 
tok 1 minutt og 55 sekunder, noe som 
er meget bra. Et av de mest brukte 
public-domain programmene på mar
kedet brukte 2 minutter og 4 sekunder 
på det samme, enda dette program
met er kjent for å være blant de ras
keste. Filkopiereren brukte 1 minutt 
og 2 sekunder på å kopiere to filer (en 
på 1 32 og en på 1 87 blokker). Dupli-

E III 

cator I l  (public domain) brukte 1 mi
nutt og 38 sekunder - også en meget 
respektabel hastighet. 
Kopieringsprogrammene har en rekke 
valgmuligheter, og filkopieringspro
grammet kan kopiere over til et spesi
elt format som gjør at filene kan loa
des tilbake opptil 25 ganger ras.kere 
enn normalt (kun med AR innplug
get). Du kan selvfølgelig også kopiere 
til vanlig format. 

_ TURBO-UTVIDELSER 
Det er to forskjellige diskturboer som 
du kan benytte deg av, en vanlig tur
bo, og en warp"25 turbo. Sistnevnte 
bruker et spesielt format som gjør inn-
10adinj;Jen ekstra rask. Ulempen er at 
du rna ha AR plugget inn for kunne 
loade programmene. Den vanlige tur
boen er imidlertid meget rask den 
også (1 .5 ganger raskere enn Final 
Cartridge I l l) .  En fil på 200 blokker 
loades inn på 9.3 sekunder, mens 
med warp"25 tar det bare 8.4 sekun
der. Den vanlige turboen er altså 
1 4-15 ganger raskere enn uten turbo. 
Det er også en turbo for kassett
brukere som er 5-6 ganger raskere 
enn normalt. 
Både i basic, fra menyen og fra ma
skinkodemonitoren har du lett tilgang 
til diskommandoer. Formateringsruti
nen som brukes er meget rask, en 
diskett formateres på 1 3-14 sekunder, 
noe som er mye raskere enn Final 
Cartridge I l l .  

TOOLKIT 
Cartridgen har selvfølgelig (?) også 
en «toolkit», dvs en masse ekstra ba
sickommandoer. Alle de vanligste 
kommandoene er med. OLD får til
bake et program du har slettet ved 
et uhell ,  DELETE sletter et visst an
tall linjer, AUTO gir automatisk l inje
nummerering, mens APPEND skjøter 
sammen to programmer. En annen 
versjon av append er MERGE som 
skjøter sammen to programmer, 'men 
også fletter sammen linjenumrene slik 
at f.eks linje 25 i program nr 2 kom
mer mellom linje 10 og 20 i program 
nr. 1. Du kan også få linjenummerene 
i programmet som skal merge's re
nummerert før programmene skjøtes 
sammen. En meget bra funksjon. U
NESAVE saver en bestemt del av et 
basicprogram. PUST og SUST bru
kes for å lese et basicprogram direkte 

fra disk og liste dette til printer eller 
skjerm uten å ødelegge programmet 
i minnet. Directoryen kan f.eks listes 
til printeren ved å skrive PUST»$»,8. 
Diskturboen kan slås av og på med 
kommandoene OFF og ON, kassett
turboen med " 1 .  Kommandoene 
BACKUP og COPY �ir �Igang �il kopi
programmene uten a ga omveien om 
menyene. 
Alle funksjonstastene (F1 -F8) er for
håndsprogrammert, slik at du slipper 
å skrive de mest brukte kommandoe
ne. Load og save kan også forkortes 
til en-bokstavers kommander (f.eks 
/filnavn « load»filnavn»). 
Har du som meg - ikke råd til noe 
centronics-interface, da har du nytte 
av det innebygde centronics-interfacet 
i AR. Dette gjør at all utskrift til printe
ren går til user-porten hvis en printer 
er koblet til denne og er aktiv. 

MASKINKODEMONITOREN 
Endelig - denne maskinkodemonit0-
ren er et funn for alle hackersl Du kan 
�nten gå til maskin kode monitoren fra 
basic, eller du kan 'gå dit ved å fryse 
et program og velge monitor fra meny
en. Fordelen med denne monitoren i 
forhold til mange andre er at du kan 
fryse et program, gå inn i monitoren 
og underske HELE (Il) minnet, og 
deretter returnere til det fryste pro
grammet igjen (som Expert-cartrid
gen). Absolutt alt i minnet forblir slik 
det var før programmet ble fryst, også 
hele zero-page, sklermminne - AL Tl 
Det trengs O IQ for a fatte hvilke forde
ler dette betyr. Tenk deg - mens du 
er midt i et spill kan du trykke freeze
knappen, og deretter undersøke hele 
spillet, dissassemblere, liste ut, ass
emblere, forandre, flytte og deretter la 
spillet fortsette frå der det ble fryst. . .  
Monitoren er  meget avansert med 
blant annet bank-switching (koble 
inn/ut rom), assembler, register disp
lay, fil l ,  hunt, compare, transfer, go, 
load, save osv. Hele minnet kan bru
kes ved å koble inn/ut rom. Talikon
verteringen er er avansert enn hva 
som er vanlig, da man kan ha med 
utregninger i utrykkene man ønsker å 
konvertere, f.eks $ff/(2" %01 01). Ved 
å skrive 10 vil alle lO-registre 
($DCOO-$DCOF, $DDDO-$DDOF og 
$DOOO-$D02E) 
vises, og du kan evt. forandre disse 
før programmet restartes. Komman
doen B gjør at du kan utføre basic
kommandoer fra monitoren (f.eks 
. BPRINT»TEST»). 
Monitoren kan også brukes i disk
minnet hvis du ønsker det, og du kan 
til og med flytte områder i maskinens 
minne til diskminnet eller omvendt. 
Har du to diskettstasjoner kan du flyt
te fra minnet i den ene stasjonen til 
den andre! 
Andre diskkommandoer finnes for å 
lese tracks/sektorer inn i minnet, og 
skrive disse tilbake. Dette kan være 
nyttig hvis du ikke har noen diskedi
tor, f.eks hvis du ønsker å forandre 
noen byter direkte på disketten (pynte 
litt på direktoryen?). Kommandoen . 
ME brukes for å eksekvere et program 
i diskminnet. 

MEGET BRA 
Med cartridgen fulgte det med en dis
kett med noen ekstra programmer, 
en cruncher, slideshow, samt parame
tre som kan brukes ved kopiering av 
forskjellige multiload originalprogram
mer. 
Manualen som følger med AR er god, 
selv om den ikke er så bra som Final 
Cartridge I l I 's manual. Alle funksjoner 
er godt forklart (på engelsk) og selv 
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nybegynnere skulle ikke få noen pro
blemer hvis de kan litt engelsk. 
På grunn av de muligheter denne 
cartridgen har for å fryse programmer 
og undersøke minnet fra maskinkode
monitoren, samt hvor GOD maskinko
demonitoren er - er AR drømmeverk
tyet for alle hackere og maskinkode
programmere. Cartridgen er kompati
bel med nesten alle programmer. Jeg 
kommer tilbake til en konklusjon og 
en sammenligning med Final Cartrid
ge I I I  senere i denne artikkelen. Følg 
med . . .  

FINAL CARTRIOGE III 
En av hovedforskjellene mellom Acti
on Replay og Final Cartridge I I I  (heret
ter kalt FC) er at FC har vinduer .. 
menyer og symboler, akkurat som pa 
en Amiga, Macintosh, eller i Geos. 
En liten pil kan flyttes rundt på skjer
men med en joystick/mus i port 1 eller 
2, eller med tastaturet. Når du starter 
opp, kommer det fram en meny-linje 
på toppen av skjermen (som på Ami
ga). Beveger du pilen til det valQ.et du 
ønsker på menyen og trykker pa sky
teknappen, kommer det fram forskjel
lige menyvalg. Hvis du f.eks velger 
«calculator» fra menyen «utilities», 
dukker det opp en liten kalkulator i 
et såkalt «vindu» på skjermen. Dette 
vinduet kan flyttes rundt som du øns
ker på skjermen, legges bak eller fo
ran andre vinduer, evt. «stenges» (fjer
nes). 
Det tar for lang tid å gå igjennom alle 
menyvalgene, men jeg skal ta for meg 
noen. Ved hjelp av menyene kan du 
velge å stenge av desktop'en (meny
systemet) og �å til basic, slå av car
tridgen eller ga til freezer'en {mer om 
denne senere). Til høyre pa meny
linjen er det en klokke som kan slas 
av og på. Klokken har også en alarm 
som kan stilles, og slås av og på etter 
ønske. 

TOOLS 
Under dette menyvalget har du en del 
forskjellige hjelpemidler: en kalkulator, 
en notepad (notat-blokk), preferences 
(system-oppsett), disk/tape operasjo
ner, basic preferences og printer set
tings. Kalkulatoren er en ganske enkel 
on: pluss, minus, multiplikasjon og 
divisjon, samt minne. 
Notepad er et enkelt «tekstbehand
l ingsprogram» som kan brukes til kor-

te notater eller brev. Du kan loade, 
save eller skrive ut tekst, velge skrift
størrelse, l injeavstand osv. Notepad 
kan være ganske nyttig hvis du ikke 
har noe tekstbehandlingsprogram, el
ler bare ønsker å skrive enkle brev til 
venner o. l .  
Preferences og basic preferences bru
kes for å velge blant annet farger, 
joystickport o. l .  i basic eller i desktop
systemet. Med basic-preferences kan 
du også slå av/på key-click, slå av 
cursorblink, repetere taster osv i ba
sic. Disk-operations gjør det mulig å 
utføre forskjellige disk-kommandoer, 
som f.eks slette en fil eller å formatte
re en diskett. Du kan åpne opptil tre 
forskjellige «directory-vinduer» som du 
kan loade tre forskjellige directoryer. 
inn i. . 
Ved å peke med pilen på et av pro
grammene, merker du dette. Nå kan 
du gjøre forskjellige ting som f.eks 
slette programmet, eller run'e det. En 
formatteringsfunksjon er også inklu
dert, 29 sekunder tok det å formattere 
en diskett. Dette er over det dobbelte 
av den tiden Action Replay brukte, 
men l ikevel mange ganger så raskt 

som det normale. Du kan også loade 
programmer fra kassett med eller uten 
turbo ved å velge TAPE fra menyen. 
Også Final Cartridge 11\ har mulighet 
for å dumpe skjermbilder til printer, 
men ikke save dem til disk. Skjerm
dumpfunksjonen er noe bedre på FC 
enn Action Replay, da man kan velge 
både X og Y størrelse, utskriftskvali
tet, om bildet skal inverteres (svart 
blir hvitt og vice versa) og mye annet. 
Noe av det jeg l ikte best ved FC var 
basic-toolkit'en. Denne var utvilsomt 
bedre enn Action Replay's toolkit. En 
litt uvanlig funksjon som jeg ikke har 
sett tidligere, var muligheten for å 
scrolle basicprogrammer både opp
over og nedover, akkurat som i en 
maskinkodemonitor eller tekstbe
handling. Dette skulle vært standard 
fra Commodore! ! !  
Det er utrolig lettvint å bare kunne 
bevege deg oppover i programmet 
med piltastene når du befinner deg 
midt i programmet!! For å gjøre basic
editoren enda enklere i bruk er det 
en funksjon for å hoppe til bunnen av 
skjermen (CTRL + HOME), samt en 
for å slette resten av linjen fra cursor 
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Kurt Lekanger fortset
ter å prate maskinko
de, nær sagt på opp- . 
fordring fra tusener . . .  
Nå er det blant annet 
indeksering som står 
for tur, så tunga rett i . 
munnen, les og lær. 
Kanskje er det ikke lett 
til å begynne med, men 
det er jo heller ikke 
meningen . . .  

orrige gang fortalte jeg litt om 
bl .a. addisjon og subtraksjon 
i maskinkode. Denne JJan
gen skal jeg gå inn pa en 
meget viktig del 3.\1 65 1 0-

maskinkode, nemlig indeksering. In
deksering vil si å bruke enten X- eller 
Y-reglsteret fc:>r lage en ny adresse 
ved a legge Innholdet i et av disse 
registrene til en baseadresse. Her.,er et eksempel: . 

LOA $1000,X 
Hvis X f.eks inneholder tallet $15 vil 
akkumulatoren få samme innhold 
som om vi hadde brukt instruksjonen 
LDA $1015 ($1 000 + $15). Altså, X
registeret legges til baseadressen 
(som er $1 000) for å danne en ny 
adresse (base + X). Y-registeret kan 
også brukes på samme måte (LOA 
$1 000,Y). 
Men hva kan dette brukes til i praksis? 
La oss ta et nytt eksempel: 
,LDX $00 
LOOP LDA $1 000,x 
STA $2000,x 
INX 
BNE LOOP 
RTS 
Her var det noe nytt, så derfor skal jeg 
forklare hele programmet skritt for 
skritt. Den første instruksjonen, LDX 

. $00, gir X-registeret verdien O. De to 
neste instruksjonene !LDA $1 OOO,x og 
STA $2000,x) vil (nar X = O) ta inn
holdet av adresse $1 000 og legge 
over i adresse $2000. Deretter vil INX 
øke X-registeret med 1 .  Så kommer 
en ny instruksjon, BNE (Branch on 
result Not zEro). Denne instruksjonen 
vil sjekke PROSESSOR STATUS
REGISTERET (jfr. første del av kur
set) Status-registeret består av 8 bits, 
hvor 7 av disse har forskjelliQe funk
sloner. Vi har før gått inn pa carry
flagget som er en av disse 8 bitene i 

status-registeret (nemlig nr. 1 ) . 
Instruksjonen BNE vil sjekke bit 2 av 
statusregisteret, som er ZERO-FLAG
GET (NULL-FLAGGET). Dette flagget 
vil bli satt til 1 hvis resultatet av en 
mc-operasjon blir O. I eksempelet over 
vil BNE hoppe tilbake til LOOP hvis 
resultatet av INX IKKE er O (X-registe
ret ikke inneholder O). Hvis vi ville 
hoppe til LOOP bare når resultatet av 
INX VAR O, måtte vi brukt instruksjo
nen BEQ (Branch on result EQual to 
zero). 
Programmet vil altså først lese inn 
verdien av adresse $1 000, legge den 
over i $2000 og øke X-registeret med 
1 .  Deretter vil rutinen hoppe tilbake til 
LOOP hvis X-registeret ikke er 0, og 
samme prosedyre vil utføres en gang 
til . Når X har øket med en 255 ganger 
o� fått verdien $FF (maks verdi), vil X 
ga tilbake til verdien ° neste gang X 
kes. ZERO-FLAGGET vil da bli satt 
til 1 ,  og BNE vil ikke returnere til 
LOOP, men gå videre til neste instruk
Sjon som er RTS. RTS (ReTurn from 
Subroutine) vil returnere til basic (eller 
det program som kalte opp rutinen) . 
Som du ser kan du flytte opptil 255 
bytes fra et sted i minnet til et annet 
ved å bruke et tilsvarende program 
som det over. Men hva hvis du øns
ket å flytte bare f.eks $40 bytes? Stu
der dette eksempelet: 
LDX $40 
LOOP LOA $1 000,x 
STA $2000,x 
DEX 
BPL LOOP 
RTS 
Først gir vi X verdien $40. Deretter flyt-

og ut (CTRL + DEL). En utlisting kan 
stoppes helt opp ved å trykke 
CBMtasten. Et trykk på CTRL + 
RETURN dumper hele tekstskjermen 
til printer. 

RASK TURBO 
Turboen i FC III var meget rask, den 
loadet 200 blokker på 1 3,9 sekunder, 
mens de fleste andre diskturboer, f. 
eks FC I l  brukte 23,4 sekunder. Uten 
turbo tar det 2 minutter og 7,6 sekun
der å loade samme fi len . FC I I I  slo 
derimot IKKE Action Replay, som loa
det samme fil på 9,3 sekunder. Kas
sett-turboen er ca. 1 0  ganger raskere 
enn vanlig, det vil si litt raskere enn 
Action Replay. 
Som i Action Replay kan du bruke 
funksjonstastene i stedet for å skrive 
mange av de viktigste kommandoene. 
Det er også en pull-down meny i ba
sic, akkurat som i desk-top'en .  Denne 
aktiviseres ved å trykke ned skyte
knappen på joysticken. I den menyen 
som da kommer fram, kan du velge 
mellom alle de ca. 30 ekstra basic
kommandoene. Alle viktige komman
doer er med, også en kommando for 
å crunche prOgrammer, samt kom
mandoer for å benytte de 24 K med 
RAM som ligger under ROM. Basic
toolkit'en er mye bedre enn Action 
Replays. En ting jeg bør nevne her 
er den nyttige TRACE funksjonen 
som finnes. Når trace er aktivisert vi
ses den aktuelle linje programmet 
befinner seg i for øyeblikket. Dette er 
meget nyttig ved feilsøking av basic
programmer. Programmet kan brem
ses ved å trykke CTRL, du vil da få 
bedre tid til a se linjen som vises på 
skjermen før den forsvinner igjen. 

»FRYSEBOKS» OGsA HER! 
Selvfølgelig har ogsø FC en «freezer» 
for å ta backups av dine originalpro
grammer. Denne aktiviseres ved å 
trykke freeze-knappen på cartridgen. 
Etter at du har trykket freeze får du 
en meny opp på skjermen. Her er det 
ikke bare å save programmet i minnet 
til disk eller kassett du kan velge mel
lom - du kan også fjerne sprite/sprite/ 
bakgrunns-kollisjon, lage autofire på 
spill, bytte om de to joystickportene, 
velge skjermfarger, dumpe skjerm
bildet til printer osv. Jeg har prøvd ut 
freezeren i både Action Replay og FC 

for å finne ut hvem som laget de �I 
lengste filene, men det viste seg at 
filene ble omtrent like lange + /- et 
par-tre blokker. 

MASKINKOOE-MONITOREN 
I l ikhet med Action Replay har FC en 
maskinkodemonitor. Det som skiller 
FC's monitor fra Action .Replay's er "'fC/ 
at FC-monitoren ikke har mulighet for 
å returnere tilbake til programmet et-
ter at du har gått inn i monitoren. Fe 
tar heller ikke vare på hele maskinens 
minne når du går inn i monitoren. 
Hvis man ser bort fra dette, har FC's 
monitor stort sett de samme funksjo
nene, som bankswitching (bruk av 
hele minnet), diskmonitor osv, En ve
sentlig forskjell hos FC's monitor er 
at den også har en sprite og tegnsett
editor. Med kommandoene EC og ES 
kan du scanne i gjennom hele minnet 
og vise sprites/tegn, evt. forandre dis-
se. Bra! 
Manualen til FC er en del bedre (og .. _ 

tykkere) enn den til Action Replay. 
Selve cartridgen ser også litt mer proff 
ut med bl.a lysdiode. 

HVA SKAL DU VELGE??? 
Dommens time er kommet. . .  Hvilken 
cartridge er best? på enkelte punkter 
var FC best, mens AR var klart bedre 
på andre punkter igjen. Sa�rlig de in
nebygde, raske kopierings-program
mene, samt de FANTASTISKE mulig
hetene du har til å fryse programmer, 
forandre/se på disse og så starte 
iglen, er det som gjør AR s bra. Men 
nar det gjelder basic-toolkit og meny
systemet, da har AR ingenting å stille 
opp med mot FC! AR manglet blant 
annet en viktig basic-kommando som 
RENUM. 
Hvis du driver mye med basicpro
grammering, og legger mest vekt på 
dette, da er FC cartridgen for deg (du 
vil ikke kunne klare deg uten etter-
på!)! Men hvis du er en litt mer avan-
sert hacker og ønsker å kunne snoke 
rundt i andres programmer, eller du 
driver mye med maskinkodeprogram
mering, da er AR det du bør velge . . .  
Jeg ville ha valgt AR,  da denne pas-
ser mer til mitt. bruk. Begge cartridge-
ne er meget bra, faktisk noe av det 
beste som finnes av cartridges på 
markedet i dag! Har du råd, så kjøp 4IC... \ 
begge . .  

Norsk Dator: Kurt Lekanger. 

FOR 
DEL 4 

ter vi innholdet i adresse $1 040 
($1 000 + X) over i adresse $2040 
($2000 + X). Så minskes X med 1 
(DEX - DEcrement index X by one). 
Deretter kommer enda en ny instruk
sjon,  BPL (Branch on result PLus). 
Denne instruksjonen gjør at program
met vil loope tilbake til LOOP så lenge 
resultatet av DEX er positivt. Når X 
har telt ned til en under O vil X f verdi
en $FF og NEGATIVE-FLAGGET i 
prosessorens status-register vil bli satt 
til 1 .  BPL vil da fortsette til neste in
struksjon som er RTS. 
Det finnes også en instruksjon for å 
sjekke om NEGATIVEFLAGGET er 1 
(negativt) og hoppe tilbake om dette 
er tilfelle. Denne instruksjonen er BMI 
(Branch on result Minus). 

ADRESSERINGSMODER 
Måten vi indekserte på i de forrige 
eksemplene kalles ABSOLUn XIV 
INDEKSERING (alt etter om det er X 
eller Y-registeret som brukes). Dette 
er en av såkalte ADRESSERINGS
MODER. Adresseringsmode vil si 
måten operanden er skrevet på, f.eks 
LDA $30 er IMMEDIATE (UMIDDEL
BAR) adressering. Dette kan du se 
på $-tegnet foran operanden. Instruk
sjonen LOA $1 000 bruker ABSOLU
TE (ABSOLUTT) adressering, mens 
instruksjonen LDA $02 bruker ZERO
PAGE adressering. Zero-page er alle. 
adresser fra $OO-$FF, dvs. de 256 
første adressene i minnet. Fordelene 
med bruke Zero-page adressering er 
at instruksjonen tar en byte mindre 
plass i minnet, og instruksjonen vil 
utføres noe raskere. Instruksjoner 

som INX, DEX og andre som ikke har 
noen operand, bruker IMPLlED adres
sering. Det finnes 4 unntak til dette, 
nemlig instruksjonene ASL, LSR, 
ROL og ROR (vi skal ikke komme inn 
på disse nå). Disse instruksjonene 
bruker ACCUMULATOR adressering. 
Det er ikke så viktig at du husker nav
nene på alle adresseringsmodene, 
bare du vet litt om de enkelte. 
Vi skal nå gå igjennom en annen 
adresseringsmode, nemlig INDIREKE 
INDEKSERING. Denne adresserings
moden tillater bare Y-registeret som <.\ 
indeks, i motsetning til absolutt indek
sering (LDA $XXXX,x) som tillater 
både X og Y som indeks. Grunnen til 
at denne ad(esseringsmoden kalles 
indirekte er at vi bruker to zero-page 
adresser til å lagre low- og highbyte 
av den egentlige adressen. Fylgj med: 

LOA ($FB),Y 
Hvis adresse $FB inneholder $9A og 
adresse $FC inneholder $76 vil den 
egentlige adressen være $769A. 
($FB) betyr altså at lowbyte av adres
sen ligger i $FB og highbyte i $FC. 

I ) 

,Y tilslutt betyr at vi ETTER ha funnet 
den egentlige adressen skal LEGGI= • 
TIL Y-registeret. Hvis Y-registeret in
neholder f.eks $10 vil altså adressen 
bli $76M ($769A + $1 0). 
Du kan jo tenke litt over det du har 
lært, imens skal jeg sette igang å skri-
ve neste del av maskinkodekurset 
(nest siste!). Jeg skal da fortelle litt 
mer om hvordan INDIREKTE INDEK- Li 
SERT adressering kan brukes i prak-
sis. Lykke til med pr9grammenngenl 

Norsk Dator: Kurt Lekanger 
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Strømmens svar på Je
an Michelle Jarre, Nor
ges ELO, Amigaens 
Arne Norheim, kort 
sagt Dr. Awsome of 
The Crusaders, skriver 
nye noter og unoter om 
sin favoritt: Soundtrac
ker. Les, lær, lytt, og 
tenk på naboen ! 

V
el , her er jeg altså igjen. 
Bjørn Arild Lynne, alias Dr. 
Awsome of The Crusaders, 
har kommet tilbake for å 
snakke litt mer om mitt favo

rittprogram, SOUN DTRACKER. forri
ge gang tok jeg for meg programmet 
generelt, hva det gjør og i grove trekk 
hvordan det fungerer. Denne gangen 
har jeg tenkt til å gi dere en litt mer 
inngående beskrivelse av hvordan 
man går frem for å lage sine egne 
sanger. Og hvis det er OK for Norsk 
Dator, kommer jeg igjen enda en 
gang med en del «hints'n 'tips» på 
hvordan du får lurt de beste triksene 
og de beste resultatene ut av 
SOUNDTRACKER. (Tja. . .  kanskje 
det? Red.) Her følger altså rett og slett 
en bruksanvisning på programmet. 
Følg med! 

VERSJON 1 0  
En ting som er litt viktig: Jeg vet at 
måten man behandler de forskjellige 
funksjonene er litt forskjellig ettersom 
hvilken versjon av programmet man 
bruker. Den versjonen jeg kommer til 
å beskrive, er den som kalles 
SOUNDTRACKER versjon 1 0. Det er 
den med grått skjermbilde, som er fik
set på av Tip / The New Masters. 
Dette har for meg vist seg å være den 
versjonen som er greiest å bruke, og 
den har alle funksjoner du måtte være 
ute etter. 
Hvis du ikke har denne versjonen av 
pro�rammet, foreslår jeg at du prøver 
å fa tak i den. Det skulle ikke være 
så vanskHlig, siden den florerer mye 
rundt på «kopi-markedet». Blir du vir
kelig desperat, kan du sende en tom 
disk og s'/arporto til meg, så skal jeg 
sende deg en kopi. Bra service, eller 
hva? Adressen min skal jeg gi dere 
til slutt, ikke send noe til Norsk Dator. 
PRESET -LISTEN 
Som je� nevnte sist gang: Det første 
man ma gjøre for å kunne bruke pro
grammet skikkelig, er å lage sin egen 
versjon av noe som kalles en PRE
SET-LlSTE. Denne ligg�r alltid på 
samme disken som SOUNDTRAC
KER, og det gjør også programmet 
du editerer den med. Denne preset
listen inneholder opplysninger om 
hvilke instrumenter (samplede lyder) 
du har tilgjengelig. La oss si at du har 
diskene «ST-01 »  og «ST -02». Da går 
du simpelthen inn i preset-editor pro
grammet, rensker ut alle lydene som 
ikke er på noen av disse to diskene, 
og sørger samtidig for at alle lydene 
på ST -01 og ST -02 står på listen. 
D tte kan være en skikkelig ekkel 
Jobb, men tenk på at du bare gjør det 
( Il gang. 
N." r du skriver nye instrumenter inn 

I li l preset-listen, vil du  bli spurt etter 
' Ilqd n på instrumentet. Dette er rett 

( Il 'il! ti lengden på filen instrumentet 
l I ' Iq! '1 I, men husk at det hele tiden 
pr ',Ildkk om Hex-verdier. 
I , 1, I ',1' f( har det også dukket opp 
"I pl oql. III som kalles "Automatlc 
I I SI I Adel .r". som gjør en del av 
d, 1111' ,o!)1> fl for deg. 

TE LYDENE 
l' I l)! n r gJon. er du klar 

Iv ('l' ['-

TRACKER. La oss gå rett igang med 
å hente inn et instrument. på venstre 
side av skjermen står ordet PRESET, 
med to piler ved siden. Trykk på pil 
opp, og du vil få navnet til det første 
instrumentet på preset-l isten. Trykk 
en gang til ,  og du vil få neste, osv. 
Foreløpig har du ikke hentet inn noen 
instrumenter, du har bare bladd i lis
ten over hvilke du har tilgjengelige. 
La oss nå si at du bestemm�r deg for 
å prøve lyden «ST-01 :HALLBRASS» . 
Dette er lyden som heter HALL
BRASS, og ligger på disken «ST-01 » .  
Nå er du klar ti l å hente den inn.  Len
ger oppe på skjermen, står det «USE 
PRESET» . Trykk et kort, raskt trykk 
på denne, og pointeren (mus-peke
ren) blir l i lla. Det maskinen nå venter 
på, er at du skal bestemme deg for å 
hente lyden, eller ombestemme deg. 
Ombestemmer du deg, trykker du på 
venstre musknapp en gang til , og 
pointeren blir grå igjen. Er du helt sik
ker på at du vil hente den (hvilket du 
ER i dette tilfellet), bekrefter du dette 
ved å trykke høyre musknapp. 
Du vil så få beskjed om å sette inn 
disken «ST-01 ". Gjør det, og maski
nen vil hente inn lyden. Hvis den av 
en eller annen grunn ikke skull� finne 
«HALLBRASS» på ST-O 1 , bl ir pointe
ren rød et øyeblikk, og in�enting blir 
hentet inn. OK? Har alt gatt bra, kan 
du nå høre lyden HALLBRASS, ved 
å trykke diverse taster på Amiga'en 
din.  Tastaturet ditt har na blitt et slags 
piano, med tonen C på tasteon Z, og 
samme C en oktav høyere pa tasten 
Q. Tastaturet strekker seg altså over 
to oktaver, men ved hjelp av tastene 
F1 og F2, «flytter» du tastaturet opp 
og ned, slik at det dekker tre oktaver. 
Har du trykket F1 , har tastaturet ditt 
følgende oppsett: 
Z = C1 , S = C * 1 ,  X = D1 , 0 =  D * 1 , 
C = E1 ,  V = F1 ,  G = F * 1 ,  B = G1 ,  
H = G * 1 ,  N = A1 , J = A * 1 ,  M = H 1 .  
0 = C2, 2 = C * 2, W = D2, 3 = D * 2, 
E = E2, R = F2, 5 =  F * 2, T = G2, 
6 = G * 2, Y = A2, 7 = A * 2, U = H2. 
Med C2 mener jeg tonen C i oktav 
2. Med C$1 , mener jeg tonen kryss 
for C (en halvtone over C) i oktav 1 .  
Hvis du aldri i ditt liv har vært borti 
noter eller spilt noe instrument, venter 
jeg ikke at du skal forstå dette. (Det 
bør læres - uten noter, ingen musikk! 
Red.) 
Trykk så på F2, og du vil få følgende 
oppsett: 
Z = C2 S = C * 2  X = D2 D = D * 2  
C = E2: V = F2, 

'
G = F * 2 ,  B = G2 : 

. H = G * 2, N = A2, J = A * 2, M = H2. 
Q = C3 2 = C * 3 W = 03 3 == D * 3 
E == E3,

' 
R == F3, ' 5 == F * 3, T == G3 : 

6 == G * 3, y = A3, 7 = A * 3, U == H3. 
Prøv deg litt frem med dette, lek deg 
litt med de forskjellige tastene, så for
står du snart hvordan det fungerer. 

NA BLIR DET MUSIKK AV 
DET 
Etter å ha hentet inn et instrument, 
og funnet ut hvordan tastaturet opp
fører seg, kan vi begynne å lage en 
sanq, og det er nå det virkelig begyn
ner a bli morsomt! 
Du vil se at den nederste halvdelen 
av skjermen din består av 4 rader med 
nul ler. Hvis du prøver deg frem med 
piltastene, vil du se at disse radene 
alle strekker seg fra O til 63, de er alt
så 64 «steps» lange. Til venstre for 
de fire nullene i hver "rad» ser du tre 
bindestreker. Når du skal lage en 
sang, vil du erstatte de tre bindestre
kene med noter. og de 4 nullene med 
eventuelle effekter. Disse effektene 
skal vi glemme foreløpig, og konsent
rere oss om selve notene. De fire ra
dene nedover representerer de fire 
lydkanalene du har tilgjengelig. Vi går 
igang: 
Bruk pi ltastene til å sette markøren 
din oppå den første av de trp binde 
strekene. på det øver<:lf' «Slf'p,,·el pa 
4en 'or te Ivdkanalen. ruk rru a ti l 

å velge EDIT på skjermen, og pointe
ren din blir bla, som viser at du nå er 
i EDIT mode. Trykk F1 , og så på tas
ten «O» en gang, ,og du vil høre instru
mentet ditt, markøren vil hoppe et step 
ned, og over cursoren vil det stå «C-2 
1 000». Dette vil si at i step nr.O, spilles 
tonen C-2, med instrument nr. 1 ,  som 
i �e�e tilfellet er HALLBRASS. Trykk 
sa pil ned en gang, og trykk tasten 
«W». Dette vil resultere i «D-2 1 000» 
altså: Noten D, oktav 2, instrument 
nr. 1 ,  ingen spesielle effekter. Er du 
med så langt? Bra. Bruk så piltastene 
og tastaturet ellers til å sette opp en 
del . noter' nedover den første raden, 
helt ned til step 63. Når dette er vel 
gjort, kan du bruke musa til å trykke 
på « PATTERN» øverst på skjermen, 
og maskinen vil spil le sanQen din. 
Gjør det nå Låt det ikke sa bra? Vel, 
det låter sjeldent bra første gang. 
Trykk på STOP. Beveg så markøren 
din med piltastene til den andre av 
nullene, rett til høyre for den øverste 
noten din.  Sett inn en (OF» istedet for 
0, og sett et 8-tall på den siste nullen , 
to plasser til høyre for F'en. Det skal 
nå stå « C-2 1 F08». Trykk PATTERN 
igjen. Du vi l høre sangen din saktere, 
fordi F er en spesiell kommando som 
setter tempoet til den tallverdien den 
gis. Alle slike kommandør settes på 
den andre nul len, og de to neste nulle
ne gjengir verdien på kommandoen. 
Her kommer en full oversikt over hva 
de forskjellige plas.<5ene er til : 
C - 2 1 F 0 8  

I L De siste to tallene angir 
VERDI på kommandoen 

Denne sier hvilken 
kommando du gir. 

Instrument (sample) 
nummer. 

Oktav 
Note som spilles. 
Vi skal nå hente inn et instrument ti l .  
Oppe på skjermen din står ordet 
SAMPLE, med en pil opp og ned ved 
siden. Trykk på pil opp en gang for å 
gå over til sample 2. som foreløpig 
er tomt. Finn fram « ST-01 : BASS
DRUM3» på presetlisten din, og hent 
inn instrumentet på samme måte som 
du gjorde med HALLBRASS. 
Nå har du HALLBRASS som sample 
nr. 1 og BASSDRUM3 som sample 
nr. 2. Som jeg nevnte sist gang, kan 
du ha opp til 1 5  forsk/ellige samples 
inne i maskinen samtidig, og dette 
blir dermed ogS<1 gwns( n for hvor 
mange torskleilige Inslrurnt ntpr nu 
kan ha I t n oq s rnnH .mq 
Flvtt markøren din til lp O i r d 1-1 
av 4, og sett den opp, cl fl 101 II , v  

e tre bli de Irek fl l I I  r I t 

• 

DE L 2 

du ved hjelp av SAMPLE opp eller 
ned har valgt ut sample nr. 2, BASS
ORUM3. Trykk EDIT, tasten F2 og så 
<<O». Du vil høre en bass-tromme, og 
du vil se «C-3 2000" over markøren 
din .  Bruk så piltasten ned 3 ganger 
og trykk « O» igjen. Du vil nå ha to 
basstromme-slag, med tre ledige 
steps imellom. Gjør dette nedover 
hele veien, helt ned til det siste bass
tromme-slaget i denne pattern, 
vil komme på ste p 60. 
Husk at hvis du gjør fei l ,  kan du 
vekk et slag med «DEL». Ok, trykk 
med musa på « PATTERN» igjen, og 
du vil høre sangen din igjen, enKelt 
akkompagnert av en stødig basstrom
me. Det ble litt mer liv i den nå, eller 
hva? 
Hvis du synes at det går forferdelig 
sakte å flytte seg opp og ned i en 
pattern med piltastene, kan du prøve 
noen av disse funksjonene: 
F6: Hopp til step O 
F7: Hopp til step 1 6  
F8: Hopp til step 32 
F9: Hopp til step 48 
F1 0: Hopp til step 63 
Hvis du holder inn SH I FT samtidig 
med en piltast, går markøren din forte
re. Holder du inn ALT, går den enda 
fortere! 
Vel , la oss nå si at du er fornøyd med 
den første « pattern», pattern 00, i san
gen din ,  og du vil gjerne lage den 
lengre. Gjør da følgende (Jeg vil for
klare underveis): 

OPPBYGNINGEN AV EN 
LAT 
Hold inn ALT og trykk F4. Dette gjør 
at hele din pattern blir kopiert inn til 
en Copy-buffer et sted langt bak i 
minnet til datamaskinen. Trykk så 
med venstre musknapp et eller annet 
sted i den nederste halvdelen av skjer
men , og skriv « 01 ». En ny, tom pat
tern dukker opp på skjermen. Dette 
er pattern nr. 01 , som foreløpig ikke 
inneholder noe som helst. Na holder 
du inn ALT og trykker F5, som « pas
te»'-
er den pattern som lå i copy-�ufferen 
inn i den pattern du ser pa skjermen. 
Nå har du altså i pattern 01 en nøyak
tig kopi av pattern 00. Her kommer 
en oversikt over Cut, Copy og Paste
funksjonene: 
SHIFT F3: Cut spor (Ett av 4 spor, 
eller « rader» i den aktuelle pattern) 
SHIFT F4: Copy spor 
SHIFT F5 : Paste spor 
ALT F3: Cut pattern 
ALT F4: Copy pattern 
/\L FS' Paste pattern 
N. k. I VI bygge l itt Videre pa pattern 

G� v r Il ' r r.lp nr ') ro hent 

inn lyden « POPSNARE2». Og så til 
sample 4, og hent « HIHAT2». 
Sørg så for at sample 3, POPSNA
RE2, er valgt, og trykk EDIT. Nå skal 
vi erstatte annethvert basstromm ',IilC) 
med et sk rptrornrm "Ioq, lor . 1  f htt 
mer "ord .nlel iq" I rornmrng , ott mar· 
køren din rell ovor dol ANDRE bass
trommeslag t, og trykk f 2, så O. Her 
vil det da bli stående «C·3 3000», som 
betyr tonen C, oktav 3, sample nr. 3, 
og ingen spesielle effekter. 
Bytt så ut basstrommeslag nr. 2, 4, 6 
osv nedover resten av pattern 01 . Når 
det er gjort, går du til toppen, og stil
ler deg på spor 3. Velg sample 4, som 
nå er H IHAT2, og sett inn et H IHAT
slag på hvert annet «step» nedover: 
(E-3 er en fin tone å bruke på 
H IHAT2). Nå k�m du trykke « pattern», 
og du vil høre en melodien din, med 
skikkelige trommer. Det begynner å 
låte bra, ikke sant? 
Vi skal kikke litt pa byggingen av selve 
sangen. Du har til na laget 2 forskjelli
ge patterns. 00 og 01 . som skal settes 
sammen til en 2 patterns lang sang. 
'1verst t i l  \,p.nstre rå -I< ,ermen te r 
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«LENGTH». Trykk pil opp ved siden følgende: 
av «POSITION», sl ik at det står 01 . F-3 0059 
Trykk så pil opp ved siden av «PAT- - 0059 
TERN», slik at det der også blir ståen- - 0059 
de 01 . Det du har gjort nå, er å si at - 0059, osv . . .  
�g���

.
jon 1 i sangen, skal pattern 0 1  

LAGRINGEN 
Trykk så pil opp ved siden av Når du så har laget ferdig sangen din, 
"LENGTH», sl ik at den blir 02. Gå så er �odt fornøyd med den, og har lyst 
t i lbake t i l  posisjon 00, og du vil se at til a lagre den på disk, er det to for-
da står det også pattern 00. Altså i skjellige måter å gjøre dette på. Du 
pos isjon 00 spilles pattern 00, i posi- kan ( 1 )  lagre den som «Song», eller 
sjon 01 spilles pattern 01 . Enkelt, ikke (2) lagre den som «Module,!. 
sant? Hvis du lagrer den som «Song», leg-
Gå så t i l posisjon 02, og sett også den ges den i et d irectory på disken som 
til pattern 01 . Len�en setter du til 03 . heter "Songs», og i denne filen blir 
Sangen din har na blitt 3 «posisjoner» det lagt opplysninger om hvilke noter 
lang, hvor den første posisjonen er du spiller, hvilke instrumenter du bru-
pattern 00,  så pattern 01 og så pat- ker, og hvilke s�sielle effekter du 
tern 01  en gan� ti l .  Husk at måtte ha funnet på å bruke. Alt blir 
"LENGTH» alltid ma være en større iagret, bortsett fra selve lydene. Når 
enn den siste posisjonen i sangen , du loader denne filen igjen, må du 
fordi posisjon 00 må også regnes hente inn lydene fra de respektive 
med . Iyd�iskene (F.eks. «ST -01 »).  Denne 

EFFEKTENE 
Du har nå lært de viktigste funksjone
n� i SOUNDTRACKER, og du skul le 
nå kunne lage din helt e�en sang. 
�l1en nå skal vi  gå over pa det som 
gjør programmet virkelig bra. og det 
er de spesielle effektene. A gi eksem
p ler  på disse er ikke så lett . sa her 
t ror jeg at jeg simpelthen v i l  g i  deg 
en oversikt over hva de forskjel l ige 
funkSjOnene gjør. og så bl ir det opp 
til deg å prøve deg frem t i l  det du 
selv synes blir best. (Jeg vi l JO i kke 
røpe noen hemmeligheter heller. he
ne J Ok. her kommer de ' 
E�sempel : 0004 
FunkSjo n :  Arpegglo 
H V I S  du skriver bare et taJ ! pa et av 
013 s iste to nul lene. får du en «arpegg i
o , ,..pffekt. hv i l ket vi l si at maskinen prø-

... r a si mu lere en akkord. ved å spi l le 
rn nge VELDIG korte toner i forskje l l i

:: tonehøyder. 
k�pmpel :  01 02 

Fun kSJOn : P itch opp . 
r OrT1mandoen " 1 ,, gjør at samplet som 
Or yebl i kket spi l les av i denne kana

I n CJIS en høyere avspil l ingshastighet. 
oq cJ rmed en høyere tone . .  
Eksempel : 020C 
FunkSJon :  Pitch ned 
Kom mandoen "2,, gjør at samplet som 
for øyebl i kket spifles av i denne kana
len gis en lavere avspil l ingshastighet. 
og dermed en lavere tone.  
Eksempel :  OC30 
Fu n ksjo n :  Sett volum . 
Kom mandoen "C" setter volumet ti l 
samplet som for øyeblikket spilles av 
i denne kanalen ti l den angitte HEX
verd i .  
Eksem pel : OEO l 
FunkSJon :  Filter av/pa 
Kom mandoen "E" brukes ti l å skru 
av/pa lydfi lteret på Ami�aen . Dette 
fungerer desverre bare pa Amiga 500 
og 2000. Hvis du skrur av lydfilteret. 
far du en mye bedre lydkvalitet på 
sangen d in .  E0 1 skrur filteret av. EOO 
skrur filteret på. 
Eksempel: OFO.t 
Funksjon: Sett tempo 
Kommandoen "F" kan brukes ti l a 
forandre, tempoet på sangen d in . og 
du kan forandre det så ofte du vil i 
løpet av sangen . Lavere verdi gir 
høyere tempo. 06 er tempoet 
SOUNDTRACKER bruker hvis du ik
ke setter det til noe annet, og dette 
ligger på ca. 1 20 BPM (Beats Per 
Minute), d .v.s. passelig disco-tempo. 
Det var alle kommandoene du har til
gjengelig i denne versjonen av 
SOUNDTRACKER. Den beste og 
eneste måten å lære seg å bruke dem 
på, er å prøve seg frem, men neste 
gang kommer jeg med noen små tips. 
I mellorntiden: Øvelse gjør mester! 
Den eneste av disse funksjonene jeg 
synes trenger nærmere forklaring er 
«Arpeggio,>-funksjonen. Denne brukes 
altså til å etterlikne akkorder, og den 
gjør det ved å spille korte deler av de 
forskjell ige notene i akkorden .  Slik går 
du frem for å lage en akkord med 
«Arpeggio»: 
La oss si du skal spil le en A-moll ak
kord, som inneholder notene A, C og 
E. På skalaen ligger noten C tre halv
toner over A, og E ligger fire hal�oner 
over G igjen, dvs. 7 haMoner over 
A. For å spille en A-moll, setter du 
derfor opp noten A på note-plassen, 
og tallene 4 og 7 på de to siste plasse
ne i «kommando-kolonnen». Se figu
ren under: 
A-2 oo47 
- 0047 
- 0047, osv . . .  

Et eksempel t i l :  Notene F, A::f:. og D 
utgjør akkorden A ::f:.�ur. Bruk noten 
F. Første tall blir 5, fordi ::f:. A ligger 5 
haMoner over F. Andre tall blir 9, for-

f i len kan altså ikke brukes til noe an
net enn å loade sangen din inn i selve 
SOU NDTRACKER, for så å spille den 
av derfra. 
Hvis du derimot lagrer (save' er) den 
som uModule», legger den seg i et 
d i rectory på disken som heter «Modu
les" .  og denne filen inheholder alle 
opplysn ingene om sangen, pluss alle 
l ydene du har brukt, i en eneste stor 
f i l .  B l i  i kke overrasket om denne filen 
bl i r  godt over 1 00K lang! Jenne filen 
kan ved hjelp av en assembler og et 
par m i n utter gjøres om til en execu
table (kjørbar) fi l .  
Uanse tt  hvordan d u  bestemmer deg 
for å lagre sangen.  så sørg for at den 
disken du skal legge den på heter 
"ST-OO" . Hv i s du skal lagre den som 
"Sang" .  må du ha et d i rectory på dis
ken som heter "Songs » .  og hvis du 
vil lagre den som "Mod u le», må du 
ha et d i rectory som heter "Modules», 
og GOD PLASS på disken. 
PLA Y-RUTINEN 
På den samme disken som SOUND
TRACKER ligger på. l igger det også 
en fi l som heter «Playroutine1 0.S». 
Dette er en såkalt source-kode som 
kan gjøres om . til et maskinkodepro
gram som spil ler av sangen din,  og 
det gjør du på følgende måte: 
Lagre sangen din som «module». Lo
ad SEKA assembler, og hent inn 
«playroutine1 (), fra SOUNDTRAC
KEA�isken. Ta en titt helt nederst i 
source'n, der finner du en label som 
heter «DATA». For å finne ut hvor lang 
modulen din ble, sett inn disken og 
skriv «vdfO:modules». Lengden på fi
len setter du så inn i source'n, ved 
labelet «data». Assemble. Bruk «ri» til 
å lese inn modulen din ,  start ved «DA
TA». Nå kan du SAVE hele smørja 
med «wo» (write object). 
Det du har nå, er en fil som er kjørbar 
fra CLI ,  og som spiller sangen din. 
Den kan også crunches osv. Får du 
i kke til denne prosedyren, så få hjelp 
av coderen i gruppen din !  Er du ikke 
med i noen gruppe? Vel, du kjenner 
sikkert en eller annen som kan bruke 
SEKA. Lykke til !  
TIL  SLUTT 
Dere har sikkert lagt merke til at jeg 
slett i kke har vært inne på absolutt 
alle sider ved SOUNDTRACKER, 
som f.eks den innebyggede sample
ren. Det er flere grunner til dette: 
1 :  Sampling-sottwaren kan bare bru
kes av de som har sampler, hvilket 
bare er et fåtall av Amiga-eierne her 
til lands. (Se forrige NOM, 3/89, og 
bygg en! Red.) 
2: De delene jeg ikke har tatt for meg 
i dag (inkludert sampleren), er så ele
mentære, at hvis du har lest og for
stått denne hurtig-instruksjonen, reg
ner jeg også med at du forstår resten 
av deg selv. 
3: Denne artikkelen begynner å bli 
lang! 
Vel, j� håper noen av dere har satt 
pris pa denne artikkelen, og jeg er 
sikker på at vi har en hel del gryende 
musikere der ute. Kanskje noen av 
dere ville være interessert i å starte 
en "SOUNDTRACKER USER 
GROUP»? Det er opp til dere! 
Skulle du ha helt spesielle spørsmål 
angående SOUNDTAACKER, treffes 
jeg lettest via modem, på Crusaders 
BBS. Denne BBS'en har telefonnum
mer 06-81 0881 , og er åpen 24 timer 
i døgnet. Hvis du blir virkelig despe
rat, kan du ringe meg på jobben, 
02-594331 ,  eller skrive til meg på føl
gende adresse: 
Bjørn A. Lynne Kroken 9 201 0  Strøm
men 
Men jeg ser helst at du bruker mo
dem. Kanskje vi prates? 

Norsk Dator : Bjørn A. Lynne 
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Fontmaster  1 28 tekstbehand l i ng m . m : 

ET ERLIG 
EKST· RO RAM! 

C1 28 har ikke vært be
lemret med for mye bra 
software. Men her et 
unntak som virkelig 
monner: Fontmaster 
1 28 er en perle av et 
desktop/tekstbehand
lings-program som alle 
1 28 * eiere burde skaffe 
seg. Og enda en nyhet: 
Den finnes - og kom
mer til Norge - i C64-
versjon også! 

a 1 28'en kom for få år til
bake, kjøpte mange ma
skinen fordi de da trodde 
at de skulle få et hav av 
programmer å velge mel-

lom (3 maskiner i en!). Tiden gikk, 
men bare noen få programmer kom . . .  
Nå  bruker de  fleste 1 28-eiere maski
nen sin nesten kun i 64--mode - det 
finnes jo nesten ingen programmer til 
1 28-moden! 
Dette er ikke helt sant, det finnes fak
tisk en del bra nytteprogrammer for 
1 28. Financial Systems Software i 
England har f.eks en del programmer 
som Desktop Publishing, tekstbe
handling, regneark, programmerings
språk (bl.a. 'C') og mye mer . . .  Et an
net firma som selger 1 28-programmer 
er Xetec Inc - og det er her FONT
MASTER 1 28 kommer fra. 
Fontmaster 1 28 kommer i en profesjo
nell plastboks, og består av tre disket
ter, to manualer og et e�uick-referen
ce card" . For å kunne bruke Fontmas
ter 1 28 må du ha ·en 1 28 med 80*
kolonners monitor. Har du bare en 
vanlig TV eller en 1 802 monitor uten 
RGB inngang får du ikke brukt pro
grammet. En printer bør du �så ha, 
enten en seriell printer (koblet til serie
porten), eller en parallell printer med 
interface. De fleste printere og interfa
ce kan brukes, du har faktisk over 1 00  
printere og 20 interfacer å velge mel
lom! 
En ting som irriterte meg litt var at 
ikke en parallell printer koblet rett i 
user-porten uten interface kunne bru
kes. Dette har jeg brukt i alle år sam
men med bl.a. Easy Script - så hvor
for er det ingen mulighet for dette 
her? Et interface er jo ganske dyrt . . .  
Noe jeg likte ved Fontmaster var at 
programmet ikke var kopibeskyttet, 

slik at du kan ta backups. Istedet for 
kopibeskyttelse fulgte det med en 
eenøkkel» som bestod av et lite print
kort med en chip. For at enkelte vikti
ge funksjoner i programmet som load 
og save skal fungere, må denne eenøk
kelen» være ' plugget inn i kassett
porten. Hvis du allerede bruker. denne 
porten til noe, er ikke dette noe pro
blem - eenøkkelen» har en eepass
through» utgang bak slik at du kan 
ha f.eks kassettspiller tilkoblet samti
dig. 
Etter at du har bootet opp Fontmaster 
dukker en meny opp på skjermen. 
Du kan her velge mellom eeword pro
cessor», eesystem setup», cefont crea
tor», eecharset creator», cetext transIa
tor», »graphics converter» eller eeback 
to basic». Det første du bør gtøre før 
du tar i bruk programmet er a velge 
ecSystem setup». Dette må gjøres for å 
fortelle Fontmaster hvilket utstyr du 
ønsker å benytte. Etter et par sekun
der får du opp et skjermbilde som 
forteller deg hvilk-e skjermfarger, hvil
ken printer og interfacetype, hvilke 
device-nummere etc. du kan bruke. 
Endringene kan du gjøre ved å flytte 
en pil opp eller ned med piltastene 
og trykke + eller - for å forandre. 
Fontmaster er et tekstbehandlingspro
gram som lage pene utskrifter med 
flere forskjellige fonter (tegnsett) i ut-

, skriften, men hvis du ønsker det, kan 
du velge ccdot matrix» i setup-menyen 
slik at du får en vanlig utskrifte med 
skriverens standardtegnsett istedet. 
Når du er fornøyd med valgene dine 
kan du velge om du ønsker å teste 
oppsettet eller lagre det til disk. Velger 
du cetest» vil du få en utskrift til printe
ren som du så kan sjekke med utskrif
ten i manualen. Hvis disse er like har 
du satt opp printeren riktiQ. Hvis prin
teren din er litt spesiell I forhold til 
andre printere, kan du gå inn på ecCUS
tomize this setuJ»> i setup-menyen. FORTS. SIDE 1 6  
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ABONNER PA NORSK 
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DATORMAGAZIN! 

Q 

LAGERSALG 
PRINTERE 

NYE Commodore MPS 1 250, 
IBM og C64 interface som 
standard - komplett m/kabel 
kr. 2.300" inkl .  m.v.a. 
NYE Olivetti DM 1 00 printere 
m/l BM interface (paral lell) 
kr. 2.000" inkl .  m.v.a. 
3 '12 "  DSIDD Disketter for 
AMIGA 
50 stk.  kr. 645,' ink l .  m.v.a. 
5 % "  DSIDD Disketter 
25 stk. kr. 1 65,' ink l .  m .v.a. 

Data Professional AlS 

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

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

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

P.b. 88 - 2750 Gran FORTS. FRA SIDE 1 medfølger en ekstra font-diskett, Til
sammen har du over 45 fonter/char
sets å velge mellom, pluss at du kan 
lage dine egne. 

Tlf. : (063) 31 7 1 5  - 31 7 16  Her kan d u  så velge hvilke kontrollko-
�--___________ ..J der som skal sendes til printeren for 
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å slå på grafikk. linefeed-kode. kon
trollkoder for l injeavstand, understre
king på. + alle andre muligheter du 
kan tenke deg (det er ikke få. det tar 
en evighet å taste inn all informasjo
nen). For å greie dette må du ty til 
printermanualen. Du kan i de fleste 
valgene velge både hvor mange kon
troll koder som skal sendes. samt hvil
ke. Du skal være god hvis du finner 
en printer som ikke fungerer med 
Fontmasterl (forutsatt at du har riktig 
interface). 
Alle valgene kan så saves I en setup
fil som automatisk vil loades . hver 
gang du starter opp. Du kan ha to 
forskjellige setups som du kan kalle 
fram når du ønsker det. 

MANGE SKRIFTTYPER! 
I Fontmaster 1 28 har du mulighet til 
a definere dine egne »fonter. elier 
<<charsetsn Disse to uttrykkene betyr 
egentlig det samme, men i Fontmas· 
ter brukes ordet FONT om de tegnene 
som blir skrevet ut pa PRINTEREN, 
og CHARSET om de tegnene som 
vises pa SKJERMEN. De te�nene 
som vises pa skjermen er alt sa ikke 
de samme som kommer ut pa printe· 
ren (kanskje en ulempe?). 
Fontmaster har to innebygde editorer, 
en for "fonts» og et for «charsets». 
Fonter (for printeren) kan være i to 
størrelser (superfont eller normalfont), 
enten 9 ' 1 6  eller 1 8 ' 1 6  punkters ma
trise. Tegnsettene som skal vises på 
skjermen derimot (»charse!») kan kun 
være i 8'8  punkter. Tegn-€ditorene 
er ganske enkle i bruk, med de fleste 
muligheter du finner i andre tegnedit0-
rer som scrolling i alle retninger, flip, 
reverse, utskrift av et eller flere tegn 
etc. 
En ting jeg likte var at du kan bruke 
både taster, joystick og lyspenn (!) til 
tegne opp ,de tegnene du ønsker. 
Fontmaster har mulighet for utskrift 
med proporsjonale mellomrom, det vil 
si at avstanden mellom bokstavene 
reguleres etter bokstavens bredde). I 
editoren kan du velge bredden til hver 
enkelt bokstav - meget bra! 
Programdisketten inneholder en rek
ke fo.nts og charsets, i tillegg til at det 

UTENLANDSK ELLER 

NORSK 
Fontmaster er laget slik du kan skrive 
brev på nesten alle språk du kan ten
ke deg. Du har tegnsett for alle mulige 
språk, norsk (!), engelsk, spansk, rus
sisk. arabisk - ja til og med et språk 
som kalles "inuktitut .. ! Spør ikke meg 
hva det er - men det så i hvert fall 
kuuult ut på skjermen!! (det er grøn
landsk - visste du ikke DET? Red.) 
Og hvis du ønsker å skrive brev pa 
et språk der du må skrive baklengs 
(fra høyre til venstre, f.eks arabisk) så 
har du også muligheten for dette. 
Cursoren vil da begynne fra høyre si
de av skjermen og gå mot venstre 
etterhvert som du skriver . . .  
Ved a trykke CBM + et tall fra 1 -9 
kan du velge mellom opptil 9 forskjelli
ge fonter i et brev - i til legg til at du 
kan velge understreking, super/sub
scr.ipt, bold, inverse, avstand mellom 
bokstaver etc. Dette vil ikke vises på 
skjermen (unntatt understreking), men 
vil komme fra ved utskrift til printer. 
Skriver du mange utenlandske brev 
kan du ha to forskjellige tegnsett i 
minnet, et «normal» og et «foreign» 
tegnsett. Da snakker je� altså om det 
tegnsettet som vises pa skjermen (ø, 
æ, å, , , osv). Disse to kan du så skif
te mellom ved å legge inn koder i teks
ten. Du kan da skrive f.eks et brev 
på arabisk og norsk, og la begge tegn
settene vises på skjermen! 
Har du lyst til å pynte litt på brevene 
dine har du ogsa muligheten for å 
legge inn grafikk i teksten. Dette gjø
res ved å legge inn en formatkom
mando i teksten med navnet på gra
fikkfilen, Du kan enten bruke grafikk 
fra PrintShop eller grafikk laget med 
et annet tegneprogram (i en farge). 
Ved hjelp av en egen grafikk-konver
ter gjøres .tegningene dine om til et 
format som Fontmaster kan bruke. 
Du kan selv velge størrelsen på grafik
ken, Grafikken kan ligge midt i teks
ten, teksten vil plassere seg pent 
rundt grafikken, Du kan bruke VIEW 
for å se resultatet på skjermen. 

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 
�orsk Datormagazin. 

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

MODIFIERS 
Som alle andre avanserte tekstbe
handlingsprogrammer har også Font
master mulighet for å forandre utseen
det på teksten, det vil si hvordan den 
skal se ut på utskriften. I Fontmaster 
trykker du CBM-tasten + en annen 
tast for legge inn kontrollkoder i teks
ten som sier fra til skriveren om du 
ønsker f,eks understreking eller italics, 
Fontmaster har et utall slike kontroll
koder (»text modifiers.. på godt en
gelsk . . .  ), blant annet for a velge tegn

'sett, bold (fremhevede bokstaver), 
superscripUsubscript (bokstaver ' un
der eller over linjen), skrive to tegn 
opp hverandre, forstørre bokstaver, 
pluss mye, mye mer . . .  

UTSKRIFTSDIREKTIVER 
Utskriftsdirektivene {»formatters>� bru
kes for å påvirke utseendet pa den 
ferdige utskriften, For å plassere et 
direktiv i teksten trykker du ESCAPE, 
deretter skriver du en to-bokstavers 
kommando, avsluttet av nok et trykk 
på ESCAPE. Det er ikke få direktiver 
man har å velge mellom: Du kan for
andre topp/bunn/venstre/høyre marg, 
legge kommentarer i teksten (som ik
ke skrives ut), innrykk av hvert avsnitt 
X tegn Av/pA, rett høyre/venstre
marg, word-wrap (ord som ikke får 
plass på en linje flyttes til neste), midt
stilling av en linje, proporsjonal ut
skrift, linjeavstand, antall linjer pr. ark. 
Du kan også legge inn en header og 
en footer, dvs en fast tekst som skal 
skrives ut på begynnelsen og slutten 
av hver side, Det finnes en rekke spe
sialkommandoer for headers og foo
ters, blant annet for sidenummering 
(romertall eller vanlig). 
Det finnes egne direktiver for å legge 
inn grafikk i teksten, enten fra der di
rektivet kommer i teksten eller fra en 
bestemt kolonne. Grafikken kan skri
ves ut i forskjellige størrelser, og du 
kan velge om teksten skal plassere 
seg rundt teksten eller bare over o� 
under grafikken, Hvis du trenger a 
sette av plass til bilder etc i teksten 
du skriver ut, har du en funksjon for 
å lage et «hull» i teksten, Du bestem
mer bare hvilken kolonne du ønsker 
hullet, samt bredde og lengde på hul .. 
let. 

Fontmaster har også mulighet for ut
skrift i opptil 4 kolonner, Du kan selv 
bestemme marger og plassering av 
hver av kolonnene. Den eneste ulem
pen er at du ved en utskrift må ha 
en printer som kan skru tilbake papi
ret automatisk før den begynner på 
neste kolonne. Har du ingen slik prin
ter, stopper utskriften hver gang du 
har nådd bunnen av arket. Du må da 
selv skru tilbake arket. Hvorfor bereg
ner ikke Fontmaster automatisk hva 
som skal havne i hver kolonne ut fra 
antall linjer pr side, marger etc'J og 
skriver ut alle fire kolonnene pa en 
gang? 

EDITERINGSFUNKSJONER 
Fontmaster er meget lett å bruke og 
er like bra (eller bedre) enn mange 
profesjonelle programmer til ' PC'er. 
Du har funksjoner for å hoppe framt 
tilbake et ord, en setning eller en side, 
I tillegg kan du hoppe framltilbake en 
«modifier» eller et utskriftsdirektiv, 
Med enkle tastetrykk kan du slette et 
tegn eller en linje, Ønsker du å slette, 
kopiere eller flytte større områder, har 
du egne funksjoner for å merke teks
ten og deretter gjøre det du ønsker 
med den, Dette tekstbehandlingspro
grammet har alt: tabulatorer, lagring i 
både seq- og prg-filer, konvertering 
mellom de vanligste tekstbehand
lingspro�rammene for 64/128 - det er 
umulig a gå inn på alt her", 

STANDARDBREV 
Skulle du noengang få bruk for å sen
de ut ørten like brev til en rekke for
skjellige personer (mail-merge), bare 
med navn og adresse byttet ut (mye 
brukt i blant annet reklame), da har 
Fontmaster en egen funksjon for det
te, Du bare legger inn alle navn, 
adresser og andre opplysnin�er i en 
egen fil og lagrer denne, Nar dette 
er gjort er det bare å skrive brevet. 
Alle steder du ønsker å sette inn f,Aks 
et navn eller en adresse plasserer du 
et spesielt kontroll-tegn, Så er det 
bare å starte utskriften",  Nyttig for fir
maer, eller hvis du har mange venner 
rundt om i verden som du ønsker å 
sende standardbrev til. 

ET MUST! 
Jeg har vært borti en drøss forskjellige 
tekstbehandlings-programmer i åre
nes løp, både på PC 'er, Amiga, 64, 
1 28, Norsk Datas maskiner, Canon 
etc .. etc", og jeg må si at dette er blant 
de bedre, Riktignok har ikke dette 
tekstbehandlings' programmet WYSI
WYG (What You See Is What You 
Get), det vil si at utskriften er identisk 
med skjermbildet, men programmet 
har så mange nyttige funksjoner og 
er så lett å bruke at jeg", jeg finner 
ikke ord . . .  
Du har hele tiden all viktig informasjon 
tilgjengelig øverst på skjermen, denne 
delen av skjermen brukes også for 
hjelpemenyer som kan slås av eller 
på etter ønske, Men enkelte bugs fant 
jeg, blant annet fungerer ikke caps
lock slik som beskrevet i manualen, 
Istedet for å slå på store bokstaver 
går hele tegnsettet mer eller mindre 
ad undas, Men det går an å fikse 
dette igjen ved å velge f,eks view, 
Noen ganger når jeg holder nede DEL 
for å slette en lang tekst, hender det 
at en bokstav nå og da blir hengende 
igjen �den blir ikke slettet) slik at jeg 
må ga tilbake og slette denne. Dette 
er jo selvfølgelig bare bagateller. . .  
Så jeg sier eder: Løp ned i nærmeste 
databutikk og kjøp Fontmaster 1 28, 
Dette er det beste tekstbehandlings
programmet jeg noengang har prøvd 
på en dator, og det beviser virkelig 
hva for en fantastisk maskin Commo
dore 1 28 egentlig er! 


