
PL' USS·" Mer MC-tips, modem-tips, data i eteren, leser
• undersøkelse med flotte premier, og mye mer ... 

r. 8 ·1989 



. _____ ------------..... ---�------------------.. , ."'r 

ISlutten av mars satt jeg og forbered
te en lang og arbeidsom (tror du 
meg ikke?) reportasjetur til Østen. 
Neste nummer av Norsk Dator var 

sånn noenlunde i boks, vikar var ord
net, og bitene begynte å falle på plass. 
Så, som lyn fra nesten skyfri himmel, 
sier min gode venn og redaksjonssek
retær Johnny Niska: 
- Jeg slutter. 
- Slutter!?! 
- Ja, om en måned. Sorry, men jeg har 
fått et tilbud jeg ikke kan si nei til... 
Det hørtes ut som om mafiaen var på 
ham, men det la jeg egentli� ikke så 
stor vekt på Her skal jeg ut a fare, og 
så, to dager før flyet letter sier Johnny 
at han slutter!? Nesten-katastrofe, 
minst. 
PROBLEMER er til for å overvinnes, 
og det gikk bra, dette også. Vi kunne 

DATAMARKEDET 

HC INKL.MVA. 

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

TEKSTBEH + JOVST. + SPILL) 

AMIGA 500 1,3 

MONITOR 1084S 

4.799,00 

2.949,00 

FARGEMONITOR AMIGA 2.490,00 

FARGEPR.MPS 1500C 2.999,00 

PRINTER MPS 1250 2.399,00 

PRINTER MPS 1200 2.399,00 

1010 DISK.STASJON 1.490,00 

512 K/RAM EXP. 1.390,00 

COMMODORE 64 1.475,00 

1541 Il DISK.ST. 1.885,00 

1581 DISK.ST. 1.195,00 

FINAL CARTR. 111 435,00 

REKVISITA INKL. MVA. 

DISKETTER: 
10 STK.5,25"DS/DD NØV.39,50 

10 STK.5,25"DS/DD 3M 59,50 
10 STK.5.25"DS/HD 3M 120,00 
10 STK.3.5" DS/DO 3M 119,50 
10 STK.3.5" DS/HD 3M 285,00 

,DISK.BOX 3,5" M/LAS 79,00 
DISK.BOX 5,25" M/LAS 79,00 
MUSUNDERLAG 89,50 

BISLET MUSIKK & FOTO 
THERESESGT.52B 
(RUNDKJØRING V/BISLET) 

TLF.02 - 69 48 23 
APNINGST:10.00 - 18.00(14.00) 

POSTORDRE: 

TESSA ELECTRONICS A/S 
BOKS 32, 2650 KVAM 
TELEFONBEST: 062 - 94500 

HVERDAGER: 17.00 - 21.00 

LØRDAGER 10.00 - 14.00 

A MIG A S 
-EN KLUBB FOR AMIGABRUKERE. 

Vi er i ferd med å starte en 
klubb for �migabrukere. Gjennom 
et uforpiiktende medlemskap 
vil du"med jevne mellomrom 
motta gode tilbud på utstyr, 
spill og rekvisita for·Amiga. 
SKRIV ELLER R ING TIL:. 
AMIGAS, BOKS 31, 2650 KVAM 
TELEFON: 062.- 94500 

NORSKE 
ccSQUADS" 

FRANSKE 

UVRADDER 
selvfølgelig ikke klandre Johnny; Slave
arbeid er avskaffet, og han var i sin 
fulle rett - dessverre. 
Men jeg visste at det ville bli vanskelig 
å skaffe en brukbar arvtaker til ham. 
Bevares, det finnes bøttevis av folk som 
vil jobbe for oss, enten som frilansere 
eller som faste. Problemet er at det er 
flere som vil enn som kan. 
Jakten begynte. Hvem fantes på mar
kedet som kunne hoppe inn på kort 
varsel, og ta opp trådene der Johnny 
forlot dem? Vi lette, og hadde flaks: 
Kurt Lekanger, kjent blant hackere som 
en av de bedre på M/C. Ringforlovet 
med sin C64, og attt>å til en habil ordbe
handler. Han satt pa en mer eller mind
re dødskjedelig jobb på Husbanken. 
Det rettet vi på. Vi ·knabbet ham� slik 
Johnny ble knabbet fra oss. Og sa for
planter bølgene seg videre i arbeids
markedet. .. 
Kurt var faktisk den eneste vi kunne 
tenke oss som ville klare denne jobben 
- og det gjør han. Men vi har heller ikke 
gitt opp å lete etter brukbare frilans
journalister. Noen har vi faktisk funnet, 
men vi trenger flere. Kan du også hånd
tere et kamera i tillegg, stiller du sterkt. 
Skriv! 
Det var forresten litt pussig, dette med 
Johnny: Han ville ikke for sitt bare liv 
fortelle hvor han skulle begynne å job
be! I den siste måneden gikk han om
kring og ruget på sin hemmelighet, som 
om en offentliggjørelse ville true ver
densfreden. Selvfølgelig ble vi bare mer 
nysgjerrige av dette. 
KANSKJE Johnny hadde begynt å få 
den rette holdningen: Stol aldri på en 
journalist. Men vi lurte skikkelig da vi 

omsider fikk en pressemelding på fax 
fra Paris, Frankrike: «The Disk Compa
ny has appointed Johnny Niska as our 
European product manager ... " etcete
ra. 
Var dette egentlig noe å holde hemme
lig? Det synes vi ikke, selv om Johnny 
og TDC selvfølgelig gjorde som de ville 
med den saken. Men en slags begrun
nelse sto nederst på faxen: «The Disk 
Company had asked Mr. Niska to not 
reveal his new position and location 
until he reached the France befare (?) 
of fears that the Norwegian secret hac
ker squads stops him from leaving 
Norway.» 
Slå den! Her sitter jeg og lager blekke 
blant annet for hackere, og så kjenner 
jeg ikke en gang til «the Norwegian 
secret hacker squads»! Kan noen hjel
pe meg med dette? 
Nå vet vi i hvert fall hvor Mr. Niska har 
gjort av seg, og det er selvfølgelig greit, 
Johnny - lykke til i Paris og takk for 
samarbeidet. La vie c/est comme un 
from age de roquefort; Plus petit. 
Forresten vet vi at også mange andre 
norske Commodore-friker har gode 
muligheter til c\ gjøre lykken i utlandet 
- vi er rett og slett skikkelig dyktige her 
på berget! Det høres jo egentli� ganske 
skrytete ut, men det er ikke til a komme 
unna at norsk arbeidskraft er populær 
i mange bransjer. Eksempelvis er vi jo 
mye bedre enn svenskene, ikke sant? .. 
Og til slutt en hilsen til Howard Marks 
og TOK: Vi skal nok klare å knabbe 
noe fra dere, vi også! 

Terje Øygard 

SUPERBASE PERSONAL! 
A1tANTIS AMIGA BRUKERKLUBB er en stor Skandinavisk brukerklubb for Amiga 
V i  har III rundt 1000 medlemmer, men vil gjerne ha flere! Derfor gir vi en gratis 
Superbase Personal med manual til alle som melder seg inn før l .  juli! Dette er hva du får 
som medlem: 

, Medlemsbladet EXEC (50-70 sider) 6 ganger pr. år 
, 2 disketter med gratis programvare 
, Telefonda1abase 
, Gode medlemstilbud 
, Tilgang til over 2000 Public Domain·diskeUer! 

Så hva venter du på? Bli medlem Ill, så risikerer du ingen ting! Fyll ut kupongen 
nedenfor, send den til oss, og betal inn NKr 295,· på postgirokonto nr. 45746 79. Så blir 
du registrert som medlem, og får tilsendt din Superbase. Hvis du h ar spørsmål angående 
klubben, kan du ringe 081-63040 i Norge. Velkommen som medlem! 

JA! JegviIbli rmIlem " 
Medlemiavgiften mill er . "". 
retaItp\ �tom: 
4574679 

Navn 
Adresse 

PeStnrJstro 
. Land 

Sendes' til ATLANTIS; Parallellen 12,8012 Jensvoll, NORGE DM 

Adresse: Darresgt. 3, 0175 OSLO 1 
Postboks 9934 Ila, 0132 OSLO 1 

Telefon: (02) 420763 
Telefax: (02) 11 024 5 

Redaktør: Terje Øygard 
Ansvarlig utgiver: SAXON FORLAG AS. 

Redaksjonss�kretær: Johnny Niska 
Medarbeidere: Kurt Lekanger, Atle Røijen, m .. fl. 

Annonser: 
ANNONSEKONTORET: (02) 42 07 63 

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

Layout: Øystein Knudsen 
Sats og montasje: CityGrafisk as, Oslo 

Trykk: Enkbpings-Posten, Enkbping 

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

tillatt uten skriftlig samtykkke fra Norsk Datormagazin. . 

BBS/uSER 
GROUPS 

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

Denne lille "katalogen« bor gjøre det" 
lettere å holde kontakten med "gam)"" 
forbindelser, samt at nye kan skaffes. 
Det er også gratis, så dere har ingen 
ting å tape, og alt å vinne' 

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 forste norske 
utgavef)" 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. 

Fyll ut så mange opplysninger du k!a
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 .. 

!Dette gjelder . BBS . User group Enkelt-personl 
Navn gruppe/BBS: 

Adresse: " 

Kontaktperson: . ... 

Telefon Antall medlemmer . 

Startet år . Dator(er) 

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

Andre opplysninger: 

L··· 

ENDELIG! 
Nå finnes det som du har ventet på! Brevkurs i mas
kinkodeprogrammering på AMIGA! Tot8.lt 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 NA! fra: 

ARCUS 
Postboks 336, 6401 MOLDE - Postgiro: 4 60 0599 

.� 



Fyll ut og send . Inn: 

LE E U • 

SØKE 
F O E lER! 
Nå har du sjansen til å komme 

inn på enda en suspekt da
ta-base hvor intime opplys
ninger om din person blir 

maltraktert til det ugjenkjennelige. Og 
samtidig blir du med i trekningen om 
en Profex DISKETISTASJON og de 
ni neste får hver sin pakke Eurodisk
DISKETIER, alt prima vare fra City 
Computer Center i Oslo Vinner en 
C64-eier, får han (eller hun!) en MK V 
Professional cartridge, pluss spill eller 
programmer for 500 kroner! 
Grunnen til at vi gir deg alle disse 
spørsmålene, er selvfølgelig at vi vil 
lage et blad som du liker, slik at vi kan 
selge flere blader, og tjene den hau
gen med kroner som vi så lenge har 
drømt om. O� for at det skal lønne 
seg for deg a svare på alt dette, er 
altså «gulroten» at du kan få en skikke
lig presang i posten snart. 
Så gjør oss den tjenesten at du på 
denne måten forteller oss hva du 
mener om oss - i det minste vil du 
kanskje oppleve at bladet blir bedre 
av det. Og: Vær ærlig mot oss. Ingen 
får særbehandling for sleske svar ... 
Terje Øygard 

Navn: ____________________________________________ ___ 

Adresse: __________________________________________ _ 

Poststed: _______________ ,Alder: _____ Stilling/skole: ____ __ 

Om jeg vinner, vil jeg ha 
3.5" Diskstasjon (Amiga) O Cartridge/software (C64) O 
Disketter: 3,5" O 5,25"0 

JEG HAR: 
Amiga O C64 O C128 O Atari O PC O AT O Monitor O TV O 
EKSTRAUTSTYR: 
Disk-stasjon, 3,5 O 5,25 O Kassett-spiller O Modem O 
Printer(type): ________________________________________ _ 

Annet: ___________________________________________ _ 

JEG BRUKER MASKINEN TIL: 
Spill O Lekser O Arbeide O Programmering O 
Annet: ___________________________________________ _ 

JEG BRUKER MASKINEN DAGLIG: 
Under 20 minutter O 20-60 minutter O 1 - 2 timer O Over 2 timer O 

DET NESTE JEG ØNSKER MEG TIL MASKINEN ER: ______ _ 

JEG LESER FAST FØLGENDE DATA-TIDSSKRIFTER: 

1:--_____________________ 2: _____________________ � 

3: 4: _____________________ __ 

JEG KJØPER/LESER NORSK DATOR- MAGAZIN: 
Som abonnent O Fast kjøper O En gang i blant O Sjelden O 
NORSK DATORMAGAZIN SYNES JEG GENERELT ER 
Dårlig O Nokså dårlig O Brukbart O Meget bra O Supert O 
JEG SYNES DEN SVENSKE DELEN ER 
Bedre O Like bra O Dårligere O enn den norske. 

JEG FINNER 
Mer O Mindre O Like mye O interessant stoff i den svenske som i den 
norske delen. 

SVENSK ER 
Vrient O Tålig bra O Lett O å lese for meg. 

NORSK DATORMAGAZIN BØR INNEHOLDE: 
Mer «proff-stoff» O Mer spill-stoff O Mer om C64 O Mer om Amiga O 
Mer om MC/programmering O 
sA MYE BRUKER JEG pA DATA I MANEDEN (omtrent): 
Under 100 kroner O 100-300 kroner O 300-500 kroner O over 500 kroner O 

KUN DET ESTE E K! G Dl 
DISKETTER: sommef\"bUd� 

-- AMIGA LIITERATUR 
PROFEX DL·1015 
Kvalitetsdriver for 
A·500/2000 

• 100% kompatibel DIVERSE: tl'l"e\ef� 
Profex Harddisk 32 MB kun A.990, 10 stk. 3,5" Eurodisc kun 139,- Maskinspråk for Amiga 248,-

• Citizen kvalitet Geniscan GS-4000 
Håndscanner 

10 stk. 5114" Eurodisc kun 59,- Grafikk og Musikk 248,-
• meget stillegående kun 2.990,- 10 stk. 3,5" Athana kun 179,- C for begynnere 248,· 

• Slim Line, kun 29 mm 
høy! 

• av/på knapp Profex SE-2000 2 Mb 
RAM ca. 4.000,-

1.690,-

10 stk. 3,5" Athana kun 79,- Dos Cli 199,-
Diskettboks 3,5" 80m lås 159,- Tips & Tricks 248,-• 2 års garanti 

A - 501 512 Kb Ram 
Amiga 500 m. mus og 

Diskettboks 5 % " 100m lås 149,- Hardware Ref. manual 448,-
Sommertilbud kun 1.4901-

joystick 4.990,-
Rensediskett 3,5" 79,- System Programmers Guide, 398,-
Rensediskett 5 %" 79,- Programmers Hand-

ACTION 

1084S 14" Fargeskjerm 3.190,-
Monitorstativ 14" 245,-
Star LC-10 printer 3.590,-
Star LC-10c printer 3.990,-
Parallell printerkabel 149,-
Printerstativ for alle printere 175,
Modem 2400 Baud 2.990,
Midi Master interface m. 
3 utg. 
Musmatte, antistatisk 
Støvdeksel i hard plast, 

695,-
85,-

A-500 190,
Støvdeksel i hard plast, C-64 149,-
Heavy Duty joystick 290,-
Tac-2 175,-
Pro 9000 245,-

Er du interessert i demoer, 
Soundtracker og andre P.D 
programmer? 
Kjøp 1 pakke disketter, så 
fyller vi de opp med det du 
ønsker for kr. 50,-. 

book Vol 2 
Tilbud! Stort utvalg i 
bøker til C-64 

Alcotini Stero Sound Sampler er . 
markedets beste sampler til Amiga. 

Spesifikasjoner: 
• Direkte mikrofoninngang 
• Samplefrekvens over 100 Khz 

348,-

kun 69,-

REPLAY MK V 
Markedets beste cartridge 
for Com modore 64/128. 
Spesifikasjoner: 

Kun hos CCC 
Sommertilbud 549,-

Konix Navigator 195,-
Economy joystick 65,-

··Digitalt VU/Peak meter 
• Mone/Stereo-bryter 
• M ic/ Li ne-bryter - Backup Kass/Disk 

- Fastload 25 ganger Tilleggsdisker: 
Trygghetsgaranti ! 
Som kunde hos oss har du 
følgende rettigheter på 
postordre: 

Leveres komplett med 
audiokabel, stereo· raskere! 

- Endring av tekst og sprites 
- Game-killer 

Enchancement disk m. param. 
for multiloadspill 149,- - 10 dagers full returrett software og 

dansk manual kun 895,-- Effektiv maskinkode· 
- Full garanti iflg. kjøps-

loven 
Graphics Support Disk 

monitor + mye mer - Personlig kundeservice 
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! ....J City Computer Center - Billigst på det beste 
m. bl.a. Demo Maker .149,-

City 
Computer Center 
Lybekkergt. 1, 0184 Oslo 1 

Amigaspesialisten i Sentrum 

Ordretelefon: (02) 170503 
Apningstider Man. - Fre.: 10 - 18 
i butikk: Tors. 10 - 20 

Lør. 9 - 15 

r··············································· 
• Bestillingskupong: 

. 
Ja takk, jeg bestiller: • 

• Antall Beskrivelse Pris . • Navn: • 
• • 
• Adresse: . 
• Postnr.: Sted: • 
• • 
= Alle priser er inkl. mva. = 
• Forbehold om eventuelle prisendringer • 

.. ______________ ................................................. 1 



DAVI I 
DATASP LL

KER 
Av Stein Giske - bearbeidet av Kurt Lekanger 

Ide første spillene som ble laget var 
det oftest en person som stod bak 
både ideen, 'programmeringen, 
grafikken og musikken til spillet. 

Selvfølgelig var det ikke alltid at den 
som programmerte spillet hadde like 
god sans for grafikk, eller var noe sær
lig musikalsk av seg. 
I dag blir de fleste spill fra større spill
produsenter laget av flere personer: En 
står for programmeringen, en for grafik
ken og sist, men ikke minst er det en 
person ,som lager musikken og lydef
fektene til spillet. 
David Whittaker er en 32 år gammel 
datafreak (en virkelig veteran med and
re ord ... ). Han kommer fra et sted i 
England som heter Bury. David har 
utrolig nok gjort det til sitt levebrød å 
produsere musikk til dataspill. De fleste 
64-eiere kjenner sikkert igjen navnet når 
de hører det. Gjør du ikke det kan jeg 
fortelle at David var mannen bak mu
sikk til spill som Leviathan, BMX simula
tor, Garfield etc, etc ... 
Davids første datamaskin var en Vie 
20, den lille hvite Commodore-maski
nen som dannet grunnlaget for verdens 
mest populære hjemmedatamaskin -
Commodore 64. Som musiker debuter
te han på 64'en, og etter kort tid ble 
han fort cck�ndis» for de fleste av 
64-eieme, pa linje med f.eks Aob Hub
bard, Martin Galway og Ben Daglish. 
Men å lage musikk er ikke alt denne 
a1t-mulig-mannen kan. Før han begynte 

musikk-artist, prøvde han seg som 
spil rogrammerer, og han laget blant 

et spillet ccLazy Jones» fra Terminal 
Software. 
At spillprogrammering ikke var noe for 
han, fant han fort ut. Dette ble for kjede., 
lig syntes han, og derfor �te han 
å lage musikk isteden, også fordi dette 
lønte seg bedre. 
David har drevet med j:?rogrammering 
og datamusikk i over 7 år, så man kan 
vel med rette kalle han for en vete
ran... I dag bor han i sitt hjem i Bury -
et hjem som formelig flyter over av ør
ten forskjellige hjemmedatamaskiner. 
Her arbeider han som frilanser for man
ge forskjellige spill-produsenter. Hvor 
mange spill han har laget musikk til -
ja, det har han selv for lengst mistet 
oversikten over. Men det er i hvertfall 
over 400 (!!), til forskjellige datamaskiner 
selvsagt. lil Amigaen har han stått for 

musikken til blant annet Leviathan, 
BMX Simulator, Xenon, Tetris, Oblitera
tor, Thundercats, Road Blasters + et 
titall til... Mange av Amigaspillene han 
har laget musikken til har imidlertid ikke 
blitt utgitt enda (vi har noe å glede oss 
til!). 
Musikkrutinene David bruker har han 
laget selv, på Amiga og Atari ST brukte 
han Devpae assembleren under utvik
lingen av rutinene. Siden han også pro
grammerer sine egne musikkrutiner 
trenger han å kunne assemblerpro
grammering på en del forskjellige ma
skiner. Han sier selv at han har god 
kjennskap til 68000, 6502, 8086, 6809 
og Z80 maskinkode. I tillegg til maskin
kode kjenner han en rekke andre pro
grammeringsspråk ut og inn ... En skik
kelig datafreaker med andre ord. 
David er en mann med mange jern i 
ilden - det skjønner du fort når jeg fortel
ler at han for tiden holder på med spill
musikk til Spectrum 48, Spectrum 128, 
C64, Amiga, Atari Bbit, Atari ST, Am5-
trad CPC, Tatung Einstein (ikke så kjent 
her til lands?), IBM PC, Macintosh - til 
og med til sin antikke vie 20 (bip - biip 
- biiiiiip ..... ). Musikken komponerer han 
først på en Korg M1 synthesizer som 
er koblet via en Atari ST med Steinberg 
Pro 24, hva nå det er (vet du ikke det? 
Steinberg er kjent for å lage noen av 
de beste (midi) musikkprogrammene ... 
red} 
Han bruker utrolig mye tid foran skjer
men, av denne grunn var det nesten 
umulig å få noen ord med han - men 
det gikk til slutt... I følge ham selv så 
sitter han gjennomsnittlig 9 timer daglig 
foran en eller annen datamaskin - hver 
dag - 7 dager i uka!! Og oppdrag mang
ler han selvsagt ikke. Alle spillprodusen
ter med respekt for seq, selv betaler vil
lig store summer for a få David til å 
<</T1ekke» musikk til spillene deres. Han 
er så stressa at han så vidt har tid til å 
høre på «normal» musikk, men når han 
endelig får tid til å slappe av mellom 
programmeringsøktene hører han helst 
på jean-Miehel Jarre, Jan Hammer el
ler Kraftwerk. Helfrelst synth-freak, med 
andre ord. Han innrømmer selv at data
musikken hans er litt påvirket av disse 
musikkartistene. . 

Når det gjelder datamusikk, vil han ikke 
uttale seg om noe spesielt, men han 
innrømmer at han liker musikken til Rob 

) " ' 
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Hubbard. Hvilken datamusikk-fan gjør 
ikke det... 
på spørsmål om hvilken datamaskin 
han synes egner seg best til musikalsk 
bruk, svarer han at Amigaen har den 
beste interne lyden, men han foretrek-

." . ..  � ,.., . 
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ker Atari ST til midi-bruk og kobling 
med synth, siden det er det han er 
vant til å bruke. . 
En skulle jo tro at en ble ganske lei 
etterhvert av å lage musikk hele tiden, 
men David sier at han kommer til å 

S ar penger 
25% . rabatt 

GJENTA ANNONSENE DINE 
UTNYTI RABATT-SYSTEMET 

. �\��\ \\)t.V• 

• 
• 

fortsette lage musikk, i hvertfall i 
nærmeste fremtid. Han legger imidler
tid til at han etterhvert kan tenke seg å 
begynne med noe annet, kanskje innen 
videobransjen eller innen reklame! 
markedsføring. 



USK 
KU 
E du

' 
en av landets musikkfrelste? Sitter du 

timesvis foran datoren daglig og mekker 
ihop mer eller mindre vell�kkede melodier 
- som du siden prøver a .imponere alle 

vennene dine med? Da er du heldig! 
Etter oppfordring fra mange starter vi i dette 
nummeret en musikk-konkurranse. Konkurran
sen går ut på å lage den beste melodien til en
ten Commodore 64 eller Amiga - hvilket musikk
prOQram du bruker spiller ingen rolle. Du kan 
ogsa bruke dine egne musikkrutiner. 
Vi forutsetter imidlertid at melodien består av 
maks 2 filer, og at du ikke trenger musikkpro
grammet for å avspille den. Melodien skal også 
rommes på en diskett. Hvis ikke du har laget 
autoboot på melodien din, husk da å forklare 
kort UTENPA DISKEITEN hvordan den startes 

. opp. 
Vi gir både en teknisk og en kunstnerisk bedøm
melse av melodien. Til å hjelpe oss med dette 
har vi fått ingen ringere enn Bjørn Lynne (Sound
tracker-kurset) og Beranek. Bjørn kommer til å 
gi en teknisk vurdering av melodien (hvor godt 
har du greid å utnytte datamaskinens muligheter 
o.l), mens Beranek står for den kunstneriske 
vurderingen. 

. 

Vi er heller ikke gjerrige på premiene! City Com
puter Center har sponset oss med følgende pre
mier: 
C64: 
1. premie: Datel soundsampler + 20 5.25" 
disketter 
2. og 3. premie: 20 5.25" disketter Amiga: 
1. premie: Alcotini Stereosampler 
2. og 3. premie: 20 3.5" disketter 
For at alle skål få en sjanse, får du ganske lang 
frist på deg. Vi har satt 1 .  august som ALLER 
siste frist, det vil si at ditt bidrag må være p0sts

templet denne dagen. 

Send inn bidraget til: 
Norsk Datonnagazin 
vIKurt Lekanger 
Postboks 9934 Ila 
0132 OSLO 1 
Og merk konvolutten ccMUSIKK-KONKURRANSol . 

5 

, 
Il 

.• I1 s · a .  · . , E 5 
Her presenterer vi forskjell ige små 
og store nyheter fra fjern og nær. 
Send oss gjerne et tips! 

TURBO TIL DIN 64! Nå har du mul igheten ti l å spee
de opp d in gamle 64 nesten 5 

ganger! Fra Financial Systems 
Software Ltd i England kommer en 
ekstern 658 1 6  prosessor som gjør 
det mul ig å kjøre 64-software på 4.5 
Mhz! Cartridgen koster 99.95 pund 
i England , det vil si ca. 1 . 1 00 kro
ner. 

RASKERE OG BEDRE ... Det japanske firmaet Fujitsu har 
lykkes i å produsere en en

chip m ikroprosessor som er 37 
ganger raskere enn tidligere si l i
kon baserte prosessorer, men som 
bruker bare 1 /200 så mye energi 
som de (cgamle» . . .  

RYKTER, RYKTER ... Det går rykter om en ny maskin 
fra Atari - Atari EST. Maskinen 

. . . 
skal ha 4096 farger, 1 MS ram som 
standard , 256 sprites (8 på Amiga) ,  
16  bits lyd (8  bits pa Amiga) og 
samme pris som Amiga! Atari kan 
hverken bekrefte eller avkrefte dis
se ryktene - så hvem vet? 
Et annet rykte forteller om et nytt 
kort til Amiga 2000. Dette kortet 
skal visstnok gjøre Amigaen 64-
kompatibel . Kortet skal ha en egen 
port for en 1 541 drive. Commodore 
Norge påstår imidlertid at de aldri 
har hørt om dette. 

HARDDISKER 
OVERFLØDIG? Vanlige 3,5" disketter vi l  snart 

kunne lagre l ike mye som en 
Winchester harddisk, takket være 
ny teknologi fra Matsushita. Da
gens disketter kan lagre opptil 2 
MS ved bruk av begge sider av dis
ketten.  Ved å øke antallet spor på 
disketten fra 1 35 per tomme ti l 542, 
og samtidig doble lagringstetthe
ten ,  vil kapasiteten økes med 8 
ganger. Dette betyr at du kan lagre 
opptil 1 6  MS på en diskett. For at 
dette skal være mulig må et spesi
elt magnetbelegg benytte�. 

Det eksperimenteres også med 24 
MS's disketter. .. Matsushita sier de 
vil begynne produksjonen av d isk
etter og diskettstasjoner snart. Dis
kettstasjonene vil koste mindre enn 
3000 kroner, og diskettene ca. det 
dobbelte av vanl ige disketter. 

INTERNT MODEM 
TIL A2000 Supra Corporation' kommer nå 

med et internt modem til Amiga 
2000, Supramodem 2400zi . Mode
met er 1 00% hayeskompatibelt og 
kommer til å koste ( , )1 79.95 i USA 
(ca 1 200-1 300 kr). Kontakt: Supra 
Corporation , 1 1 33 Commercial 
Way, Albany, OR 97321 ,  USA. 

DAT ASIKKERHET Den 1 7  år gamle datafreakeren 
Tim Fox} svind let for en, tid si

den National WestminsterBank i 
England for nesten 1 mi ll ion pund. 
Tim Fox satte opp sin egen bank
konto (han arbeiqet i banken) og 
betalte seg selv 1 2  000 pund i i kke
eksisterende sjekker... Han over-

førte også 984 252 pund til en sko
lekamerats konto. Og tro det eller 
ei - han ble ikke oppdaget før han 
fortalte arbeidsgiveren sin at han 
hadde stjålet 1 2  000 pund! 

DAT AKRIMINALITET 
I POLITIET I følge en undersøkelse som 

svenske ccDatavarldenl) har gjort 
er Sveriges vanl igste datakrim inel
le å finne innen politiet! Undersø
kelsen omfatter de 25 som er dømt 
for datakriminal itet i Sverjge - av 
d isse var i alt fem stykker politifolk, 
mens ytterl igere to av de dømte var 
ansatt i politiet. 
Arsaken antas å være politifolks 
enkle ti lgang ti l  følsomme person
registre. 

GLEM TYSKEN 
pA SKOLEN! U nder Speech Tech-messen i 

New York i April demonstrerte 
Advanced Products & Technologi
es "the Voice Computer». Ved hjelp 
av en l iten PC som ikke er større 
enn at du kan holde den i hånden 

og kunstig intelligens, kan dette 
systemet oversette fra et språk ti l 
et annet samtidig som det bl ir talt! 
Du kan altså snakke engelsk inn i 
en mikrofon og ut av høy taleren 
kommer f.eks en tysk oversettelse! 
Skal systemet kunne brukes kreves 
det imidlertid at brukeren snakker 
langsomt da systemet kun kan 
gjenkjenne 60 ord i minuttet. Syste
met koster $2300 i USA (ca 
1 5-1 6000 kr) . 

ccAMIGA-KOMPATIBLE�� 
MASKINER? Om ryktene vi hører er sanne, vil 

vi i løpet av kort tid oppleve 
«Amiga-kompatible» datorer på 
markedet. De som star bak denne 
konkurrerende klonen, er taiwane
siske bedrifter, som etter hvert har 
funnet ut at Amiga-markedet er 
stort nok for pirat-business ... 
Fra før av driver de samme bedrif
tene med «Apple-kompatible» bok
ser, noe' som Apple ikke er det 
minste glade for. Commodore bl ir  
sikkert hel ler ikke glade, for slike 
saker. Men det gjenstår altså å se 
om, eller når, de d ukker opp. 



Norsk Datormagazin 
har sett nærmere på et 
av de mest proffe da
ta-programmene til 
64/128. Her er det mu
ligheter som du ellers 
bare finner på avanser
te maskiner i stor
bedrifter, skulle vi tro 
reklamen. 
Om det holdt mål? Les 
selv. 

. 

Av Kurt Lekanger 

Vzastar er et system som består 
av regneark, database og gra
fikkprogram integrert med 
hverandre. Ideen med syste

met er at du skal kunne mikse data 
fra databasen og regnearket om hver
andre, og deretter fremstille resultatet 
grafisk. ,Vizastar er utgitt av Viza Soft
ware, samme firma som utgir Vizawri
te .og �dna !,ssembl�ren (sistnevnte 
er Ikke I salg I Norge sa vidt jeg vet). 
Versjonen vi testet var på engelsk 
med engelsk bruksanvisning. Det fan
tes en gang en norsk versjon av pro
grammet, �en siden firmaet som ga 
ut dette gikk nedenom og hjem er 
dette ikke å oppdrive lenger, ifølge 
Jama Data som importerer program
f!1et ! dag. I. tillegg til 64-versjonen vi 
fikk til test, finnes det en egen versjon 
til Commodore 1 28. Denne er nesten 
1 00% identisk med 64-versjonen, den 
største forskjellen er at den har 80 
tegn på linjen isteden for 40. 
I tillegg til programdis�etten medfølger 
det ogsa en ram cartndge som gir deg 
enten 4K eller 8K ekstra arbeidsmin
ne. I?ette avhenger av om du har kjøpt 
versjon XL4 eller versjon XL8 av pro
gra��et. �jøper du versjon XL4 vil 
du I tillegg til noe mindre arbeidsmin
ne ikke ha muligheten til å vise tredi
me�sjonale søylediagrammer og ka
kedlagrammer (dette kan imidlertid 
fås som ekstrautvidelse). 

. Som nevnt var versjonen vi testet på 
engelsk, og du har heller ikke de nors
ke tegnene. Dette er et stort minus 
med programmet. Ingen turboload er 
Q9så et lite minus, det tar en evighet 
å loade programmet. Men nå skal vi 
ikke bli for pirkete, Vizastar er et ut
merket program - les videre så får du 
se . . .  

å gå framover eller bakover i menyen. 
Menyen består av tre linjer som i til" 
legg til å vise hovedkommandoene 
også viser «undermenyer» til disse. 
E[;l ras.kere måte å velge fra menyen 
pa er a trykke den første bokstaven i 
menyvalget. 
Vizastar har ganske mange avanserte 
kommandoer i tillegg til de vanlige 
standardkommandoene. Du kan' ko
piere, flytte eller slette deler av regne
arket v� å velge dette fra menyen 
og angi et omrade, f.eks AO:D1 4. Du 
kan også slette eller sette inn en linje 
eller en kolonne eller sortere innholdet 
i en kolonne alfabetisk, enten i stigen
-de eller synkende rekkefølge. Vizastar 
har ogsa en rekke FUNKSJONER 
som f.e�s SUM, AVG (gjennomsnitt), 
MAX (finn maksverdien), DATE, IF 
osv .. osv . . .  En funksjon begynner alltid 
med .en krøll alfa (@). Ved hjelp av 
funksj<?ner kan du foreta alle tenkelige 
utregninger, og med IF-funksjonen 
kan resultatet av utregningen bestem
mes utfra forskjellige kriteria - du kan 
f.eks gi en kunde 1 0  eller 1 5  % ra
batt avhengig av om han har handlet 
for mer enn 1 0.000 kroner eller ikke . . .  
Mulighetene er  mange. Ved å forand
re FORMATET til en rute kan du be
stemme hvor mange desimaler du 
ønsker, om du ønsker å vise ruteinn
holdet som en dato eller en tekst osv. 
Rutebredden kan også forandres etter 
ønske. 

DATABASEN 
En av de største plussene ved Vizas
tar er måten databasen og regnearket 
er i�tegrert med hverandre på. .Felte
ne I databasen er gitt navn fra A-BL 
mens rutene i regnearket går fra 
AD-BL999. Du kan bruke felter fra 
d.atabasen i formler i regnearket og 
vice versa. Med en par enkle kom
mandoer kan du hoppe fra regnearket 
til databasen. Du har også komman
doer for å kopiere innholdet i databa
sen til regnearket og omvendt. Forde
len med dette er at du kan ha et regis
ter over f.eks alle dine kunder i data
basen, og ved å benytte det innebyg
de «språket». I . \(izastar' lage et pro
gram som gar IQjennom hele databa
sen, sjekker hVi lke kunder som har 
bestilt varer, og deretter bruker regne
arket til å skrive ut en faktura på det 
aktuelle beløpet. 
Vizastar lagrer sine data i såkalte 
<<slots» på disketten. Det finnes 1 200 
<<slots» (2400 i 1 28-versjonen), og hver 
av disse kan lagre 1 24 tegn hver. 
Dette vil si at hvis du har et adressere
g�ster med under 1 24 tegn pr post, 
sa kan du lagre opptil 1 200 adresser 

64000 RUTER på en diskett. Alle data blir lagret alfa-
Etter at du har startet opp Vizastar betisk etter et nøkkelfelt. 

havner du i regnearkdelen av syste- En database kan bestå av opptil 1 5  

met. Den nederste delen av skjerm- fil.er (f.eks adresser�gister, poststed re-

bildet utgjør selve regnearket. Dette glst�r og .var�regl�ter). Du kan. �a 

regnearket består' aV'-64000 <<rater» -, 
opptll.3_ sl,lke f�Ler I !f1lnn�t s�mtldlg. 

som kan ha en bredde på 3-36 tegn ' Hvert «reglstrenngsbllde» I en fil kalles 
Rutene er merket fra A-BL horison� en �OST. Et. regis�rerinQsbilde kan 
talt, og fra D-999 vertikalt. Det er sik- bestC! av oppt�1 9 skjermb�lder, slik at 
kert ikke alle som har vært borti regne- du pa første bilde kan registrere f.eks 

arkprogrammer, eller spreadsheet navn og adr�sse, me�s det an
,
dre bil-

som det kalles på engelsk, så derfor det brukes til annen Infor�asjon om 

en kort forklaring. Hver av rutene i d�n aktuelle perso�en. E� flneS?� v� 
regnearket kan enten inneholde tekst, Vlzastar som du Ikke finner Igje� I 

tall eller en formel. Hvis du f.eks skal mange . a�dre programmer er muhg-
legge' sammen alle dine månedlige �eten til a forandre f.e�s feltstørreise 

utgifter, legger du inn de nødvendige I en P9st eller legge til !lYe !elter -

tall i hver sin rute med forklarende El!ER at du h�r begynt a reglst�ere! 
tekster. Hvis tallene dine ligger fra HVIS du plutselig en dag skulle finne 

rute AO til A5, og du ønsker summen �t at. du tren�er et større ad!e��elt 

av disse, f.eks i rute A1 0, går du til I registeret ditt er det bare a ga Inn 

denne ruten og skriver og forandre dette . . .  

+ @SUM(AO:A5). Summen vi l  nå reg
nes ut automatisk, og hvis du f.eks 
skulle finne ut at du vil forandre tallet 
i - la oss si rute A3 så vil summen 
regnes om på nytt (du kan velge om 
�ette skal foregå automatisk eller ved 
a trykke F7). . 
Den øverste delen' av skjermen viser 
blant annet �avnet på regnearket, 
hv�r mye ledig minne du har igjen, 
�v"ken rute pekeren befinner seg i ,  i 
tillegg til at menyene kommer fram 
her. En ting du slipper i Vizastar er 
kryptiske kommandoer for alt mulig, 
me';)ysystemet e� meget bra og enk
elt a bruke. For a komme til menyen 
trykker du CBM-tasten.  Deretter tryk
ker du SPACE eller SHIFT-SPACE for 

EKSPORT/IMPORT 
Hvis du ønsker å benytte informasjon 
fra databasen eller regnearket i andre 
programmer, f.eks i Vizawrite (mail
merge e.l), har du muligheten til å 
eksportere informasjon. Informasjo
nen vil lagres i en vanlig CBM ASCII 
sekvensiell fil. Du kan også importere 
informasjon fra andre programmer, 
og benytte dette i regnearket eller i 
databasen. 

KRITERIER 
Noen ganger trenger du kanskje bare 
å liste ut enkelte poster i databasen, 
f.eks alle som ikke har bestilt varer for ' 
mer enn 30 dager siden og ikke be-

64 

WIZASTAR forandrer din 
C64/128 til en skikkelig ar
beidshest for mindre kon
torer, og viser nok en gang 
at disse «små" maskinene 
kan brukes til store ting. 
Tilsvarende bedrifts--pro
grammer til PC koster også 
mye, mye mer . . .  

talt. I Vizastar gjøres dette ved at du 
finner en ledig linje i regnearket. La 
oss si at du ønsker at felt C i databa
sen skal være større enn 30 og felt D 
skal være større enn 1 . Da legger du 
inn + C> 30 i kolonne C av regnear
ket og + D> 1 i kolonne D av regne
arket. Deretter gir du en kommando 
om at du ønsker å bruke KRITERIA 
fra denne linjen - så er det bare å 
starte en utskrift fra databasen og 
kun utvalgte poster vil bli skrevet ut. 

GRAFISKE MULIGHETER 
G.rafikk er heller ikke noe problem for 
Vlzastar. Fire forskjellige diagrammer 
kan du fremstille: vanlige søyledia
grammer, linjediagrammer, kakedia
g�ammer eller tredimensjonale søyle
dlagraf!1mer. De tO.førstnevnte tegnes 
opp pa den vanlige regnearkskjer
men. For å kunne studere regnearket 
samtidig med et søyle- eller linjedia
gram �ar Vizastar .. muligheten til å 
kunne apne opptil 9 vinduer samtidig. 
på denne måten kan du gjøre forand
ringer i regnearket og samtidig SE 
forandringene grafisk! 
Viz�tar k�n også fremstille fargerike 
tredimensjonale søylediagrammer og 
kakediagrammer. Søylediagrammet 
kan bestå av opptil 4 søyler bak hver
andre, og du kan legge inn kommen
tarer i diagrammet. Kakediagrammet 
kan vise opptil 1 2  tall ved å vise disse 
som del av en sirkel, der hele sirkelen 
. representerer 1 00%. 
Bade det tredimensjonale søyledia
grammet og kakediagrammet kan 
skrives ut i enkel eller dobbel størrelse 

- på de fleste printere. 

UTSKRIFT 
Vizastar holder rede på hvor du er på 
arket når du skriver ut. på denne 
f!1åten kan du bygge opp rapporter, 
lister O.l fra forskjellige deler av regne
arket (eller til og med fra forskjellige 
regneark). Når Vizastars «linjeteIler .. 
har passert arklengden vil den auto
matisk hoppe til neste ark. Du kan 
også bestemme «headere» eller «foo
t�r�» som automatisk vil skrives ut på 
riktig sted. En rekke skrivere kan bru
kes, både serielle og parallelle (med' 
eller uten interface - dvs koblet rett i 
userporten). En egen «print options» 
meny gir deg muligheten til å forandre 

arklengde, printertype, header/footer, 
marger, samt hvilken del av regnear
ket du ønsker utskrift av. Du kan også 
bestemme kontrollkoder som kan sen
des til printeren ved starten av hver 
utskrift. 

MAKROSPRAK 
En av Vizastars kraftigste muligheter 
er det innebygde makrospråket, eller 
EXECUTION LlSTS (fork. EXEC) som 
Viza kaller det. Dette er et slags pro
grammeringsspråk der du kan få ting 
�I å gå automatisk. Før du begynner 
a lage en «program» Y EXEC må du . 
velge ut en ledig kolonne i regnear
ket. I denne kolonnen skriver du in
struksjonene nedover fortløpende. De 
fleste instruksjoner er egentlig taste
trykk som utføres automatisk, isteden 
for at du gjør det manuelt. 
I tillegg til de vanlige Vizastar: kom
mandoer som du kan nå via menyen, 
har EXEC noen spesielle kommando
er. Disse brukes for å kunne kontrolle
re «flyten» i EXEC-listen. Du har f.eks 
kommandoen /XG som betyr «goto» 
(gå til) og /XL som betyr «label» ("mer
ke"), samt /XI ("if", dvs «hvis»). I til
legg har du en «WAIT» kommando 
som venter på at du skal skrive inn 
en verdi/tekst og trykke retum. 
Ved hjelp av disse kommandoene kan 
du hoppe fra �ted til sted i program
met, vente pa tastetrykk, og utføre 
forskjellige funksjoner avhengig av 
hva du skrev inn. 
Det følger med en demo av både reg
nearket, .�atabasen og grafikken i Vi
zastar. Nar du starter opp denne de
moen får du opp en meny der du kan 
velge hva du ønsker å få demonstrert 
ved å trykke et tall og retum. Du vil 
deretter få demonstrert hvordan du 
f.eks bygger opp en database, hvor
dan du utnytter grafikken osv - og alt 
går helt automatisk. Hele demoen er 
oppbygd ved å benytte EX EC-lister. 
Ved a studere EXEC-listene i demoen 

får du et lite innblikk i de mulighetene 
du har. . .  

DOKUMENTASJON 
Vizastar leveres i en stor plastboks 
som i tillegg til selve programdisketten 
og ram-cartridgen inneholder en refe
renceguide og et opplæringshefte. 
Opplæringsheftet viser deg skritt for 
skritt alle mulighetene i Vizastar, 
mens referenceguiden gir 8n mer inn
gående forklaring på alle de forskjelli
ge funksjonene. Siden Vi.:astar er en 
me,get k0!!1plisert og oml1.ttende pro
grampakke er opplærinysheftet et 
stort pluss. Begge manualene var 
oversiktlige og lett å forstå.' MEGET 
bra dokumentasjon, med andre ord . . .  
Det eneste jeg hadde å utsette på 
dokumentasjonen var at et par sider 
manglet i referencemanualen, 

KONKLUSJON 
Vizastar er et regneark/databasesy
stem som slår alt annet jeg har prøvd 
på 64/128, og det er også i klasse 
moed mange profesjonelle systemer 
pa større maskiner. Men det var like
vel enkelte småting jeg savnet, f.eks 
mulighet for å sette kolonnebredde for 
HELE regnearket samtidig. Skjerm
bredden på en 64 er jo også et pro
blem, det kan fort bli uoversiktlig hvis 
du skal ha flere vinduer åpne samti
dig. En ulempe med databasen er at 
det er vanskelig å lage skikkelige «re
lasjoner» mellom flere filer slik som i 
mange andre databasesystemer. 
�adde dette vært mulig kunne du ved 
a opprette et adresseregister og et 
poststed register automatisk fått opp 
poststedet ved å skrive postnummeret 
i adresseregisteret. Men de unike 
mulighetene til å bruke data fra regne
arket og databasen oppveier dette. 
Anbefales på det varmeste!! 
Importør: JAMA DATA 
Pris: XL4: 649,- (40 tegn/linje) 
XL8: 780,· (80 tegnllinie) 



SAKLIG 
Jeg vil bare skrive og si for et flott 
blad dere lager (keep up the good 
work) , En t ing: Hvorfor denne 
krangl inga om hvilken maskin som 
er best av Atari ST og Amiga, Det 
er ingenting å krangle om. Selvsagt 
er Amiga mye bedre (er det forres
ten tvi l  om hvilken maskin jeg 
har?) . 
Sender noen h ilsninQer i ti lfelle bre
vet bl i r  tr:ykt: De gar t i l :  Omega, 
Mr. Technique, Bino and everybo
dy else (untatt lamere) , 

SVAR: . 

Pappa'n min er mye ster
kere enn din - så det så! 
Kurt 

AMIGA OG IBM 
Jeg er en gutt på nesten 1 5' år, og. 
kjøpte meg en Amiga 500 for en 
måned siden. Jeg lurte på om dere 
kunne svare på noen spørsmål jeg 
har. _ 

' 

1 .  Kan man gjøre en Amiga 500 
IBM kompatib�l? 
2 .  Som ekstrautstyr, hva trenger 
man mest ti l  hobbybruk: ekstra 
diskdrive eller hukommelse? ' 3. 
Hvilke diskett-typer anbefaler de
re? -
Hi lsen 
Morten H. Meller 
PS! NDM er det aller beste databla
det jeg har lest. 
SVAR: 
l: Tja. . .  Det som skiller en Amiga 

Lite lynkurs :  

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

. 

500 fra en Amiga 2000 er at sist
nevnte har såkalt " åpen arkitektur». 
Dette I(il si at fT}askinen er laget slik 
at man lett skal kunne utvide den, 
det er satt av plass innvendiq til 
utvidelseskort, etc. Faktisk sa er 
(Jet dette som utgjør hovedfor�kjel
len mellom Amiga 500 og Amiga 
2000 - utvidelsesmulighetene! For 
å kjøre IBM-kompatible program
mer på en Amiga 2000 trenger du 
et spes/eJt XT eller A T 'kort. For å 
kunne benytte dette kortet er du 
avhengig av 4 p9rter som Amiga 
2000 har: 2 IBM PC/A T og 2 IBM 

. PC/XT porter. Dette har du ikke på 
Amiga 500, så derfor . . .  Paeifie Peri
pherals har en slags utvidelses
boks , til Amiga 500, the Sub-

" system, Denne gir deg et par ekstra 
porter slik at du f. eks kan utvide 
500'en med både en harddisk og 
f. eks et 2 MB ram kort. Men du 
mangler fo

'
rtsatt IBM-portene, så 

inntil noen kommer med en bedre ' 
løsning er.du like langt. " Løsningen 
for deg må væ,re å kjøpe en av de 
programvarebaserte IBM-simulato
rene som finnes. Dessverre så er 
ikke disse alltid 100 % kompatible, 
of! også svært 'treeeeege. Men du 
far ihvertfall kjørt en del av dine 
elskede IBM-profjrammer . . .  
2: Har du tenkt a drive med grafikk 
(DPainl f.eks), animasjon e.l. ,  da 
er det en stor fordel med ekstra 
hukommelse. En del av de nytte
programmene som finnes fungerer 
ikke skikkelig med bare 5 12 K. Men 
du vil sikkert fort bli lei av den evin
nelige diskbyttingen også. . .  Etter 

min mening er 5 12K ekstra + en ' 
ekstra diskdrive obligatorisk hvis 
du har tenkt å bruke Amiga len mye 
til annet enn bare spill. Hvis du har 
tenkt å bruke maskinen mest til 
spill, så kan du greie deg med 
«standardutrustningen». 
3: Det blir stort sett «hipp som 
happ» . Jeg kjøper ofte umerkede 
disketter, da disse er svært billige, 
og jeg har ikke hatt noe særlig pro
blemer med disse. Hvis du er redd 
for å miste verdifulle data lønner 
det seg å kjøpe av et kjent merke, 

. f.!Jks TOK, D YSAN, 3M e.l. Jeg har 
'hatt meget .gode erfaringer med 
5,25 " Nashua disketter til 64 len. 
Til Amigalen bør du' kjøpe dobbelt
sidige disketter med dobbel densi
tet (135 tpi). Pakken er vanligvis 
merket med DS/DO 135 TPI e.l. 
Kurt 

OM SEKA 
Hei Dator! Takk for et kult blad ,  
igjen. Først l itt ros o g  kritikk. Alle 
reportasjene deres ( i  nr  5-89) var 
supre, unntatt den om "Commodo
re-coret». Den var heller dårl ig.  Hva 
er det som er så sensasjonelt med 
at halvparten av sølvguttene har en 
Commodore? !? !  
Men nå et par spørsmål . 
1 .  Hvordan "RUN/er»,. man et pro
gram i SEKA? 
2 .  Er Seka v2. 1  den beste assem
bleren å få tak i, eller er den bare 
den enkleste å bruke? 
Vennlig h i lsen 
Ulrik Sundby 

SVAR: 
l: Etter at du har skrevet inn pro
grammet (OG lagret det!), ma du 
assemblere (oversette til maskinko
de) programmet ditt. Dette gjør du 
ved å skrive A og trykke return. Så 
skriver du G START (goto start), 
der START er en label du har plas
sert helt først i programmet. Hvis 
du ønsker å legge programmet på 
et bestemt sted i minnet, må du 
oppgi dette ved assembleringen 
ved å skrive adressen etter A len. 
Nå kan du starte programmet ved 
å skrive G og startadressen. Men 
på grunn av Amiga 'ens multitask
ning bør alle programmer skrives 
slik at de ikke behøver å ligge på 
, et bestemt sted i minnet. Seka har 
ørten andre kommandoer OgS8, for 
en komplett oversikt bør du ta en 
titt i manualen som du sikkert ikke 
har . . .  
2: For å være helt ærlig, så kan jeg 
ikke fordra Seka! Dette på grunn 
av den elendige editoren (du kan 
selvfølgelig skrive, source-koden i 
et tekstbehandlingsprogram). I den 
svenske delen av Datormagazin nr 
6 var det en test av Devpae Amiga 
v2. 12. Denne så ganske lovende 
ut, men jeg har ikke testet den selv. 
Kurt 
BOKANMELDELSER 
Jeg er en gutt som har hatt en 
Amiga 500 i lengre tid. Jeg har ti l 
nå programmert i AmigaBasic,  men 
nå vil jeg gå over ti l  å programmere 
i assembler. Jeg har sett at det er 
en del folk som har spurt om dere 
kan anbefale noen bra bøker, men 

jeg har aldri sett at noen av dem 
har fått et klart svar. 
Jeg har derfor følgende forslag: 
Lag en artikkelserie om en del bra 
bøker ti l de forskjell ige programme
ringspråkene (basic, C ,  assembler 
osv). Det behøver ikke være noen 
ful lstendig bokanmeldelse, men en 
kort sammenfatning om hva de for
skjel l ige bøkene tar for seg, og om 
de er noe <<tess» (dere bør forøvrig 
bare ta med bøker som er «tesse»). 
Jeg er s ikker på at det er flere enn 
meg som gjerne vil at dere kjører 
en slik sene, og jeg tror dere gjør 
lurest i å kjøre den på begge maski
nene (Amiga og 64/1 28) . 
Jeg mener" forøvrig at det er unød
vendig å bruke masse spalteplass 
ti l  å trykke «vi vil ha mere stoff 
om . . .  ». Jeg har som sagt en Amiga, 
og vil ha mere stoff om den , og jeg 
kjenner en som har 64, og han vil 
ha mere stoff om sin maskin ,  Jeg 
er sikkert på at alle vil ha mere ,stoff 
om den maskinen de selv har, så 
kutt ut å skrive det i alle brev! ! !  
Med ve,nnlig h ilsen 

, Simen Hagen 

SVAR: 
Vi kommer nok ikke til 'å starte opp 
noen serie om bøker i nærmeste 
framtid, men vil heller ta fram noen 
bra bøker nå og da og skrive en 
skikkelig anmeldelse av disse. Vi 
kommer nok ikke til å skrive om 

, bare gode bøker, men også dårlige 
- hvordan skal v; ellers kunne adva
re JoIk mot å kjøpe disse? 
Kurt 

50 AR M E D DATA . • . 

DATORBØRSEN 
ALCOTINI STEREO 
SAM PLER til Amiga sel
ges kr 800,-, ny ca kr 
1 000,- (brukt 2 måneder) .  
Kanskje markedets beste. 
Tlf: 09-82 69 63 (Øyvind) 
SKRIVER. Brother HR-5C 
selges. Passer t i l  Commo
dore. Selges rimelig" l ite 
brukt. Tlf: 02-1 6 1 5  43. 
MODEM 300 baud ti ls: + 
1 01 0  Diskettstasjon . Ring 
081 90208 e.kl .  1 7:00. ' 
EKSTRA RAM 2 M B  til 
Amiga 1 000 selges. Tlf: 

02-1 6 48 38 e.kl 1 6:00.  
HUSKER ,NOEN, kassett
avisen som ble gitt ut av 
Datakompaniet? Jeg 
mangler noen - vil noen 
selge? Ring: 06-88 04 78. 
TIME & MAGIC, Thai Box
ing, N in ja Mission og In
stant Music ti l Amiga sel
ges el . byttes mot Dpaint 
'2. Gauntlet, Druid , Nexus, 
Sold A Mill ion 2 og Flight 
Sim. 2 

'
t i l  CBM 64 selges 

el. byttes mot Amiga prg .  

A v  Kurt Lekanger 

N år en ser på hvor u unnværl ige 
, <;latamaskiner er idag ,  er det 

kroprosessoren "ch ip 4004». I dag 
har man lommekalkulatorer som er .- " 
mye mer avanserte enn datidens � D O mest avanserte datamaskiner" . 

: I • ' , 
Datamaskinen gjennomgikk en � 

" I voldsom utvikl ing, og i februar 1 984 SIAI.l III 
ble megabit�barrier�n brut�. Da ble VI.Rr;.(';�E�11 
en 1 024

0
K bit maskm med Integrert 1Ir/ _ti � Il'. � krets pa størrelse med et tegne- � � � � 

I ,.. stift-hode og tynn som et mennes- Il . • . 1: ... " �, 
kehår, presentert av fire japanske -:.p!!L au,",", P!.J�q�JlUle" . 

, selskaper: H itachi ,  NEC,  Nn Atsu- � V 
gi Electrical Communications og 
Toshiba. Og dette er ikke mer enn 

" '5 år siden ! !  , TLF: 041 -64475. ..... 

rart å tenke på at datamaskinen 
faktisk i kke er stort eldre enn 50 
år. I følge Guinness rekordbok var 
navnet på verdens første program
merbare , datamaskin Colossus .  
Denne datamaskinen , hadde ikke 
minne på samme måte som dagens 
maskiner, men benyttet seg istedet 
av et slags ventilsystem. Colossus 
ble brukt i 1 943 pa Bletchley Park, 
Hertfordshi re i England,  for å løse· 
koden på den tyske kodemaskinen �----------------------------------------------------------------�--------------��--------�------------
Ehigma. 

, Colossus ble laget etter en be-
skrivelse som ble publ isert i 1 936 
av Dr. Alan Mathison Turing. Dette 
forhistoriske uhyret av en datama
skin ble - trO det eller ei - i kke, tatt . 
ut av bruk før i 1 975. 
Verdens første datamaskin ' med 
m inne var Manchester Universitys 
Mark I. Sitt første program bruk�e 
den 52 minutter på å kjøre den. 21 . 
jun i  1 948. ,De første datamaskinene 
bygget på radiorør ,  og maskil1ene " 
var derfor svært store. Radiorørene 
utviklet også , svært mye vårrne; og 
man kunne derfor ikke ha maskine- . 
ne i gang noe særlig lenge f'1'r den 
gikk varm. (og et radiorør gikk).. 
Datateknikken tok et langt ' skritt 
fremover da den såkalte kontakt
punkttransistoren ble tatt i bruk. 
Oppfinnelsen ble gjort av John Bar
deen og Walter Brattain i ju l i  1 984. 
Sammenkobl ings-problemet mel
lom . transistorer ble løst av R. L 
Wallace, Morgan Sparks og, dr, 
Wil l iam Shockfey tidlig i 1 951 . 

Forståelsen av den integrerte 
krets ble første gang publ isert av ' 
Geoffrey W,A. Dummer i Washing
ton DC den 7. mai 1 952. Mikrodata
maskiner ble utviklet i årene 
1 969-73 av M.E . Hoff jr . ansatt i In
tel Corporation. Dette ble gjort på 
grunnlag av produksjonen av mi-

Commodore 64 
S � PE RT PAK KETIL.B U D  

1 Commodore 6 4  - 1 Kassettspiller - 1 Joystick - 75 
spill - 2 å rs garanti · Norsk bruksanvisning - Kobles 

direkte til TV. Klar til bruk .  

Navn _____________ _ 

Adresse ____________ _ 

Postnr,Sted ___________ _ 

D Ja!  Jeg vil melde 
, ' meg inn i 

programklubben 
� = 64. Jeg mottar 1 2  

, diskettsider eller 6 
kassetter i år, stapp 

fulI,e av spill og nytte-
• programmer. For dette '

betaler jeg kun Kr. 350,
Innbetalingskort blir 

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

resten av 
d iskettene/kassettene 

, bli t i lsendt etter hvert 
som de utkommer. 

Jeg ønsker 
programklubben 

tilsendt på: 
O Diskett 
O Kassett. 

Bestillingen sendes til: 

(Dm-TRON le) 
BokS 108 1450 NESODDTANGEN 

C (02) 96 00 1 0  
Telefax (C2j 9S09 01 

' .  JEG BESTI LLER: 
__ ' Commodore 64 pakketilbud Kr. 1 995,-

TILBEHOR TIL COMMODORE 64 
--Kassettspiller + 75 spill vol 1 . . . . . . . . '. . . . . . . Kr., 3�5,-
�5 spill på kassett VOl 1 .  :- . " • . . . . • . • . . . . . . . . .  'Kr. 1 95,
__ 75 spill på 3 diskettsider vol 1 . . . : . . .  . . .  . .  . . .  Kr. 1 95,-

· --Diskettstasjon 1 541 Il . . . . . • . . . ; . . . . . . • . . . . . . Kr. 1 990,-
---.,.--Matriseskriver til C8M 64 m/skjenskrift . . . . . . .  Kr. 1990,· 
�argemonitor 1 802 til Commodore 64 . .  . ' . . . .  Kr. 1990,· 
--Disketter 10 pakning 5,25" DS/DO, GARANTI ! . '. ' Kr. 69,-
---Diskettang diskdobler . . .  _ . . . .  .

'
. _ : . . . . . . .  . . . . Kr. 59;-

----Diskettboks til 1 00·stk. 5,25" lås . .  . . . . .  . . . . . •  Kr. 136,-
__ The final Cartrldge III Norsk bruksanvisning' . .  Kr. 475,· 
----Action replay 5 fra DA.TEL med sv�nsk bru�sanv. Kr. 570," 
__ 10 disketter med over 220 programmer. USA C64 Kr. 290,
__ 1 0  disketter med over 220 programmer .CBM 128 Kr. 290;
----L.yspenn med 1 2  programmer på diskett . . . . . •  Kr. 385,· 
-----Ioystlck Quick shoot 1 m/sugekopper . . .. . . . . .  Kr. 991" 
----,",oystiCk Quick shoot 2 Turbo sugek. og autofire Kr. 1 85,· 
----,",oystiCk Profesjonal 2 m / 2  års garanti . . . . . . .  Kr. 275f� 
--.Hele programklubben 1987 1 2  diskettsider " . .  Kr. 290,-
---Hele program klubben 1988 m/maskinkodekurs . Kr. . 290,-

Programklubben 1 987 og 1988 er kun disketterl 
__ GRATIS KATALOG. 
__GRATIS ! HURTlSVARPREMIE. DISKETT MED 

MANGE PROGRAMMER TIL COMMODORE 64.. 
Varene sendes i postoppkra'l, Ekspedisjonsgebyr på Kr, 1:5" kommtlr i 
tillegg til postverkets porto og oppj(raVSs:Jebyr. 
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MASKINKODEHJØRNET ________________________________ __ 

Av Diderich Buch 

Ved listing av et 
laaaaaaangt basic pro
gram, har det ikke irri
tert deg noe =1= $0/0 at 
CTRL-tasten ikke hol
der skjermen i mer enn 
ett øyeblikk? Hva med 
å lage en ccpermanent» 
hold funksjon på shift 
tasten - slik at utlistin
g-:n vil stoppe helt opp 
nar du trykker CTRL? 
Here we gol 

TEKNIKKEN . 
For å spare plass i minnet lagres alle 
basickommandoer i et program som 
spesielle koder på el) byte. Når en 
utfører en «list», vil basic�versetteren 
omforme alle ccbasic-kodene .. til nor
male basic�rd. Eksempel: $ge i min
net vil ved LIST vise basic-komman
doen «SYS». I adressene 774 og 77S 
($03061$0307) ligger det en VEKTOR. 
En vektor er to adresser som tilsam
men utgjør en peker til en rutine. 
Adresse 77 4ms er lowbytelhighbyte 
til 'token to text' rutinen, det vil si den 
rutinen som gjør om basic· kodene (to
kens på engelsk) til ""niige, lesbare 
basic-kommandoer - del er dette som 
skjer ved en «listing». 
For hvert tegn som skal listes, går 
basic-oversetteren innom vektoren på 
adresse 774mS. Ved å gi vektoren 
en annen verdi, nemlig lowbyte/high
byte til sin egen rutine, kan en få ut
ført andre oppgaver i tillegg til den 
vanlige <<oversettingen» av basic
koder. 
I vårt tilfelle, skal vi kun sjekke om 
< * shift > er trykket ned. Hvis så er 
tilfelle, venter rutinen til du slipper tas
ten, og så forsetter den med den van
lige «Iist...prosedyren. Verre er det ik
ke. 

PUBLIC 
SOFIWARE 
Vi har nå de siste nyhetene 
innen Public Domain 
Software for AMIGA. Vi har 
FRED FISH DISKER opptil 
nr. 162. PANORAMA til 
nr. 90 + de' siste nyheter fra 
Tyskland fra FAUG-serien, , 
A.U.G.E.-serien, TORNADO, 
TAIFUN, R.P.D. m.m . . 

. Medlemskap koster kr. 220,- ' 
pr. år. Som medlem . vil du få ' 
tilsendt 6 disketter med 
nytteprg. ,  spill, grafikkprg. 
m.m. + den nyeste katalog
disken vår. Som medlem vil 
du også får rabatter fra 
HY - 30%. 
Hvis du kun ønsker katalog
disken vår, kan du betale 
inn kr. 30,- til PUBLIC 
SOFIWARE. Hasselvn. 1 ,  
2860 HOV. Postgironr. 
2 68 76 71 .  Porto- og 
oppkravsfritt ved forskudds
betaling. Vi har også ca. 200 
1..isker med P.D. Software for 
IBM, katalogdisk kr. 20,-. 

PUBLIC SOFTWARE 
Hasselvn. 1 ,  2860 HOV. 

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

ccLIST» 
SOURC E - CODE FOR AS S EMBLER 

* =  $ CFDA 

I da # < ro u t i ne ; l agrer de 

l dx # > ro u t i ne ; nye ' token to 

sta $ 0 3 0 6  ; te x t ' vektorene 

s t x $ 0 3 0 7  

r t s  

ROUT I NE. p h a  

LOOP I da $ 0 2 8 D ; s h i f t  f l agg 

and # $ 0 1  ; e r s h i f t  t rykke t ?  

bne LOOP ; j a .  vente 

p l a  

j mp $A7 1A 
SOURCE-CODE FOR 
ASSEMBLER 
* = $CFDA 
Ida * < routine; lagrer de 
Idx * > routine ;nye 'token to 
sta $0306 ;text' vektorene 
stx $0307 
rts 
ROUTINE pha 
LOOP Ida $0280 ;shift flagg 
and *$01 ;er shift trykket? 
bne LOOP ;ja. vente 
pla 
jmp $A71 A  

OLD-RUTINE 
Den neste rutinen vil skal se på er en 
såkalt <<old»rutine, som gir deg mulig
heten til å redde et basicprogram som 
du har slettet ved en feiltakelse, enten 

Konvertør 
av de bedre: 

BIG BLUE 
READER , 
Bearbeidet av Johnny Niska 

IBM på jobben? Commodo
re 1 28 hjemme? Arbeid
snarkoman? Løsningen på 
ditt problem er Big Blue 
Reader (BBR) fra SOGWAP 
Software. Ved hjelp av det
te programmet kan du kon
vertere tekstfiler mellom 3 
ulike format; IBM, Commo
dore og CP/Mo Alt som 
trengs av utstyr er en Com
modore · 1 28 med en 
1 571 /81 diskettstasjon. 

B B R
fUngerer både i 40- og 
BO-tegns modus, og 
er enkelt å håndtere 

takket være et brukervennlig menysy-
stem. Flere enn en d iskettstasjon kan 
benyttes på en gang, også Commodore 
1 581 . Det vil si at man har muligheter 
til å konvertere både 5,25 og 3,5 format. 
Programmet utnytter 1 571 's og 1 581  's 
muligheter til å jobbe med andre diskett
formater enn Commodores egne. Filer 
kan derfor fritt konverteres mellom flere 
formater: 
* Standard Commodore DOS ( 1 54 1 1  

1 5711158 1 )  

ved å skrive NEW eller trykke reset. 
Mange utvidelse�artridger (de aller 
fleste) har det innebygget. For deg 
som ikke har en cartridge, eller bare 
ønsker å vite hvordan en slik rutine 
fungerer, kommer her en forklaring 
på en slik rutine. 
Er du ikke interessert i MC (hvorfor 
leser du dette .da?), kan du trygt hop
pe over den tekniske forklaringen, og 
begynne å taste inn datasetningene . . .  

INNLEDNING 
For å forstå virkemåten til en OLD
rutine må en se litt på hvordan et 
basicprogram ligger lagret i minnet. 
Programmet ligger laQret fra adresse 
$0801 på følgende mate: 
Først ligger tb bytes (som utgjør en 
peker) som forteller hvor i minnet nes
te basic linje begynner. Etter dette 

• MS-DOS i 60K (enkeltsidig, 8 sekto
rer) 

• MS-DOS 320K (dobbeltsidig, 8 sekto
rer) 

• MS-DOS 1 80K (enkeltsidig, 9 sekto-! 
re� . J 

• MS-DOS 360K (dobbeltsidig,  9 sekto-
rer) 

• C 1 28 CP/M 1 571 
• C 1 28 CP/M 1 581 (3,5) 
• MS-DOS 720K (3,5) 
Dette gir utrolig mange muligheter og 
bruksområdene begrenses kun av egen 
fantasi og oppfinnsomhet. Det går f.eks. 
utmerket å flytte tekster mellom Words
tarIWordperfect og Superscript 1 28. I 
dette tilfellet er det forresten spesielt 
enkelt, siden Superscript lagrer filene i 
standard ASCII og i kke i Commodores 
spesial-ASCII .  BBR har selvfølgelig og
så muligheter til å konvertere mellom 
disse to ASCII «typene ... 

En annen mulighet med programmet 
kan være å flytte' .informasjon mellom 
ul ike regneark og databaseprogram, 
men det krever nok litt eksperimentering 
før du lykkes helt. Etter oppstart presen
terer BBR en arbeids rute med plass for , 
filkatalog oø undermenyer. Under den
ne vises diskettnavn, diskettfcrmat og 
tid, samt en meny med åtte ul ike valg
muligheter. 
En alternativ skjerm finnes også. I 80 
tegns modus vises denne til høyre på 
skjermen, og i 40 tefJns modus kan den 
nåes med et trykk pa ALT-knappen. Her 
vises diskettformatet igjen, informasjon 
om diskens innhold (filtyper, frie blocks 
m.m.) ,  dato og kopieringsbuffenrens 
størrelse. Bufferen kan økes om du har 
ekstra RAM (C1 700 el ler C1 750) instal
lert i datoren. 

De åtte hoveakommandoene er føl
gende: LOA O DIR - For å kunne arbeide 
med en disk kreves det at katalogen 
først er hentet med denne kommando .. 
Du velger diskett-type (CBM,  CP/M, 

kommer selve linjen, med linjenum
mer, tekst etc . .  
For å indikere slutten ' av hver l inje, 
avsluttes alltid linjen med en null (Dvs: 
byte $00). Etter denne byteh, kommer 
neste basic linje. Forøvrig, så er det 
adressen EITER avslutningsbyten 
$00 pekerne før linjen viser til . For å 
indikere slutten av hele programmet 
benyttes tre $OO-bytes etter hverand
re. Confuzed? Skriv et to linjers basic
program, og se på det i en monitor, 
så ser du hvordan det er bygd opp. 
Og en ting til: Det er en peker 
($2d/$2e) som viser til slutten av pro
grammet. (Den blir slettet når en tas
ter New eller reseter 64'en) 

KVISLEIS GJERE BRUK 
AV DETTA? 
Ved en reset/NEW, settes adresse 
$0801 og $0802 til $00 og basic-slutt 
pekeren i adresse $2d/$2e resettes. 
Det en OLD gjør, er enkelt nok. Ruti
nen skal finne hvor basic-setning 
nummer to begynner, dette stedet 
skal «pokes» inn i $0801 /$0802. I til
legg må rutinen finne slutten av hele 
basic-programmet. Dette stedet skal 
..pokes» inn i $2d/$2e. Det er det hele. 
Vi kunne selvfølgelig laget vår egen 
rutine som �ktl3 gjennom basicpro-

grammet, forandret de riktige verdier 
osv, men istedet skal vi gjøre nytte 
av en rutine som er innebygd i basic
oversetteren - nemlig «rechain lines» 
rutinen. For å benytte denne rutinen 
må du først legge en verdi i adresse 
$0802. Deretter hopper du til adresse 
$AS33. Rutinen vil så gå igjennom 
basicprogrammet og forandre linjepe
kerne slik at de blir riktige. Når rutinen 
er ferdig med dette vil basicprogram
met sluttadresse-2 ligge i adresse $22 
og $23. Derfor må vi legge 2 til slutt
adressen, og så legge den verdien vi 
får inn i $2D og $2E. . 
Her er assemblerIistingen. Det er ikke 
nødvendig å taste inn det som kom
mer etter semi-kolonene (kommenta-
rene). 

. 

* = $CFCO ;Start av old-rutinen. 
Ida * $01 
sta $0802 
jsr $A533 ; link sammen linjer 
Ida $22 ; $221$22 

inneholder sluttadr.-2 
elc 
adc * $02 
sta $2D ; sett lowbyte av slutt 
Ida $23 . 
adc * $00 
sta $2E ; sett highbyte av slutt 
rts 

* =  $ C FC O ; S tart av o l d - ru t i ne n . 

I da # $ 0 1 

s t a $ 0 8 0 2  

j s r $AS 3 3  l i nk s ammen l i n j e r 

I da $ 2 2  $ 2 2 / $ 2 2  i nneho l der s l u t tadr . - 2 

e I e 

ade # $ 0 2  

s t a $ 2 0  s e t t  l owbyte av s l u t t  

Ida $ 2 3  

ade # $ 0 0  

s t a $ 2 E  s e t t  h i g hbyte av s l u t t  

r t s  

IBM) fra en egen undermeny. COPY -
Fra katalogen velges de filer som skal 
kopieres ved hjelp av piltastene og re
turn. De valgte filene blir merket med 
en stjerne. Et trykk på F1 merker alle 
filene på en gang . Så velges formatet 
som det skal konverteres t i l .  Naturligvis 
funge'rer programmet som en vanlig fil
kopiering om det ikke velges noen kon
vertering. Før kopierinq,en starter kan 
det velges om man ogsa skal ha ASCI I  
konvertering. Har  du kun en d iskettsta
sjon tilknyttet datoren, må du belage 
deg på å bytte disketter underveis. Har 
du derimot to diskettstasjoner går det 
hele av seg selv. 
PRINT - Print brukes for å få utskrift på 
skjerm eller skriver. Funksjon og valg
muligheter er omtrent som for COPY. 

DISK COMMANDS - Her kan du skri
ve diverse disk-kommandoer som f.eks. 
formatering eller navneforandrinQ . Den
ne kommandoen fungerer kun pa desti
nasjons (fra) diskettstasjonen. 
VIEW DIR - Viser katalogen for disketter 
av alle format. 

TIME - Innstil l ing av klokken. 
DATE - Innstil l ing av år og dato. Dette 
benyttes nemlig ved konvertering ti l  
MS-DOS. 

UTILITlES - Fra en undermeny kan 
det velges endring av hvilken diskettsta, 
sjon kopiering skal utføres til og fra, for
matering av MS-DOS diskett og opps
peeding av 1 57 1 -driven. Det siste inne
bærer at verifiseringen kuttes ut ved 
skriving til Commodore-format. Dette gir 
en viss hastighetsøkning, men også 
større risiko. 
Mer enn dette er det ikke, og enklere 
kan det vel neppe bl i .  Det sikreste resul
tatet oppnås ved anvendelse av sekven
sielle filer på Commodore og standard 
ASCII  MS-DOS filer på PC. Andre vari
anter bør konverteres på respektive da
torer før overføring til nytt format. 

Foruten hovedprogrammet finnes det 

også to separate programmer på BBR 
disketten.  Big Blue Backup kopi�rer 
!leIe MS-DOS 5,25 disketter, og Exami
ne File loader Commodorefiler ti l adres
se HEX 2000 der de kan undersøkes 
med C 1 28'5 innebygde l11onitor. Ma
nualen snakker mye om programmet 
Little Blue Reader, en C64 versjon, som 
også skal finnes på disketten. Dette pro
grammet var ikke på Datormagazins 
testdiskett. 
Big Blue Reader leveres i et praktisk 
hardplastfutteral som gjør seg meget 
bra i programhyllen. Norske instruksjo
ner savnes, men den engelske manua
len er ve�dig klar og enkel i bruk, så det 
bør ikke oppstå noen problemer av den 
grunn. BBR er et veldig spesielt pro
gram og uten den helt store kiøpegrup
pen ,  men har du behov for å få overført 
filer fra Commodore til IBM og vice ver
sa er programmet helt utmerket og fun
gerer bra. Til slutt må vi kanskje nevne 
at Big Blue Rea.der jkke er noen PC
emulator, om rna noen skulle ha opp
fattet det slik. Del' gir altså ikke mulighet 
for å kjøre MS-DOS programmer på 
Commodore 1 28, noe som skulle være 
temmelig umulig å gjennomføre. Vi kan 
jo sitere manualen: • 

.. The Big Blue Reader can work won
ders, but not perform miracles, only God 
can do those.» ' 

FAKTA: 
Navn: Big Blue Reader 
Produsent: SOGytAP 
Importør: Compu-Prog, Vest
brynet 1 ,  1 1 76 OSLO 1 1 .  
System krav: Commodore 1 28 
med 1 571 (1 581 ) .  
Pris: Kr. 465.-
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·MED ·A590 - DISK FÅR DU 

• 

ENDA MER UT AV DIN AMIGA 500 
Skaff deg den nye harddisken fra . Commodore, AS90 20 MB, og unngå hyppige 
diskettskiff og lagring av mange dis�etter. Din Amiga SOO vil bli  enda mer 
brukervennlig og sikkerheten blir også større. Dessuten får du en meget rask 
overføringshastighet og tilgangstid på dine programmer og data. AS90 20 MB 
Harddisk har plass til 2 MB RAM, som gir mer datakraft enn mange fullt 
konfigurert� PC'er. 

. 

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

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

de forskjellige operasjoner følger med i pakken. 

veil. pris 

7�200,-

Alta : Kitek Data AlS, (084) 30 055. Bergen :  Bergen Dataforum, (05) 32 89 28/31 39 63. IQ Computer AlS, (05) 23 38 50. 
Bodø: H. Sundems Bokhandel AlS, (081) 20 1 54. Undervisningsdata, (081) 27 280. Brumunddal : Foto-Olsen AlS, (065) 43 670. 
Bryne: Thv. Solberg AlS, (04) 48 10 77/48 10 76. Drammen : R. Lauritzen Bokhandel AlS, (03) 83 1 4 22. Elveru m : Alfarheim 
Kontormiljø AlS, (064) 12 288. Fagernes : Data & TV Service, (063) 61 292. Flekkefjord : Fred rik Horjen AlS Bok og Papir
handel, (043) 22 088. Fredrikstad : All-Tek, (09) 31 41 80. Førde : Georg Huus Bokhandel, (057) 21 877. Gjøvik: Land mark AlS, 
(061 ) 72 160. Harstad : Data Land, (082) 61 140. Kristia nsand S: Com puter Service, (042) 24 292. Wintersborg Data, (042) 
21 409. Lil lestrøm : SpaceS hop AlS, (06) 81 09 23/81 09 21 . Molde : Dahls Bokhandel AlS, (072) 55 699. Narvik: Narvik 
Bokhandel AlS, (082) 41 546. Oslo : Bislet Musikk & Foto, (02) 69 48 23. Spacetime AlS, (02) 41 00 50/42 68 89. Porsgrunn : 
Dyring AlS, (03) 54 1 80. Rognan : U ndervisningsdata AlS, (081) 91 299. Sandefjord : Kontorsenteret AlS, (034) 67 139. 
Skarnes: Ch ristian Olsen AlS Bok og Papi rhandel, (066) 61 027. Stord : Stord Sentralbokhandel ,  (054) 1 1 411 . Tromsø : 
J. M. Hansen AlS, (083) 81 655. Trondheim : HOlmQrens Lyd & Bilde Trøndelag, (07) 51 55 55. F. B runs Bokhandel, (07) 
51 00 22. Mox-Næss Bokhandel AlS, (07) 53 11 20. Alesund : Cam pus Studentdata, (071) 28 670. 
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T 
KO 
Av Tommy Helgevold 

Mange nordmenn bru
ker i dag telefonen og 

. et modem som eneste 
data-tilknytning med 
omverdenen, og som 
kjent ender man ofte 
'opp med en DIGER te-
lefonregning. Noe som 
er mindre kjent er at 
det faktisk FINNES 
andre muligheter! 

Rundt omkring i landet sitter 
det en del radioamatører 

. - som har gjort det til sin 
hobby å sende og motta 

tekst trådløst gjennom luften. På 
denne måten kan de komme ' i  
kontakt med andre radioamatø
rer/datafreaker over hele verden. 
De bruker sine verdens-mottakere 
(Kortbolge og VHF), til å kommu
nisere med hverandre, og utveks� 
ler erfaringer og programmer via 
luft-baserte databaser, hvor tele
regningen ikke lenger er et pro
blem. Faktisk så blir kortbølgebån
det også brukt i meget stor ut
strekning av blant annet nyhets
byråer til oversendelse av tekst -
OG bilder! Mange radioamatører 
ser det som en' utfordring å. søke 
seg fram til og dekode den ' in
formasjonen' som blir sendt på 

. kortbøfgebåndet, akkurat som 
crackerne ser det ' sOm ell �tford-

, ring å cracke programmer! . 
Dette høres jo spennende ut, men 
det kreves relativt kostbart motta
ker- og sendeutstyr, hvis du da 
ikke fra før av HAR en gammel 
walkie-talkie e. l .  liggende. 
Før vi kommer inn . på hvordan 
DU selv kan begynne å sende 
data via luften skal vi se litt på 
hvordan slik kommunikasjon fun
gerer. Det kreves en sender og 
en eller flere mottakere, dette kan 
være alt fra en \iHF-radio eller en 
vanlig walkietalkie til en kortbølge
radio. Senderen er som oftest in
formasjonskilden, f.eks en data
base, brevkasse eller nyhets-sta-

. sjon (Tass,NTB osv). Mottakerene . 
kan være- flere - ja, det kan faktisk 
være millioner av mottakere, alt 
avhengig av radiosenderens rek
kevidde og 'l�vtrykk i luften. Termi
nalen (din ' datamaskin) kobles' til 
lyd-uttaket på radiomottakeren 
din, via en såkalt RTTY dekoder _ 

(radioamatørenes mest brukte). 
En slik dekoder kan du bygge 
selv for en billig penge ' hvis du 
har litt greie på elektronikk. Du 
må også ha et program .som kan 
DEKODE de KODETE nyhetene, 
samtalene osv . . .  et av programme
ne heter HAMTEXT og kan fås til 
Commodore 64 og pC. Ja du kan 
faktisk bruke din egen hjem meda
tor (f.eks en 64) til å motta ver
densnyhetene fra f.eks NTB før 
de kommer i avisene (og blir sen
surerte?) - rett hjem i stua (gøy 
hva?!). 

Radio og data gir nye muligheter: 

D 5 "DATA. 
U I SJ"O 

. Som nevnt, trenger ';i�'�n terminal 
(f.eks en 64), et modem og et ter
minalprogram ( f.eks Hamtext). 
Her følger et tips for de teknisk 
interesserte . . .  R.ead. (line) uttaket 
på modem�t må ha en puls på 5 
volt (TTL-kompatibelt). Dette er 
MEGET viktig, kobler du 12 volt 
til 64'n din kan "du hive den i søp
pelkassa etterpå! Readutgangen 
kobles til Pinne L på inngangen 
til 64'ens userport, og GND (fork. 
for ground, dvs jord) fra modemet 
til userportens GND. Modemets 
telefoninngang ,kobles til ekstern 
speaker-utgangen på en" hvilken ' 
som helst radio mottaker (f.eks en 
kortbølgemottaker med SSB). Ti! 
slutt ' laster ·du inn programmet og . 
velger ønsket baudhastigtlet. Har 
du en Amiga eUer en PC? Ja da 
er livet lett, alt ' det du gjør er å 
bruke ditt standard 1200 bauds 
modem (Helst automåtisk); <;>g 
skaffer et modemprogram for ra
dioamatører. Dette kan du finne 
på de fleste norske databaser 
-so� p�blic domain. 

HVA MED A SENDE? 
Det er en HELT annen historie, 
da må du først . anskaffe deg en 
til latelse fra Televerket, og det er 
lettere sagt enn gjort. Du må en
ten være godkjent radioamatør, 
eller ha en spesial-lisens. Fortvil 
ikke, kjære leser . . . .  Det ER lov til 
å sende (tale) på Walkie Talkie 
båndet, og det står ingenting noen 
st er om at det er forbudt med 

DATORER som snakker til hver
andre, istedet for mennesker. 
Tross alt er det jo vi som styrer , 
dem. (Eller, styrer den deg? , .  
haha) 

DATABASER pA LUFTA -
IDAG! . 
Joda, det finnes en på 144.625 
Mhz båndet! Den eies og styres 

av radioamatører, og du må være 
godkjent radioamatør for å kunne 
bli medlem. Synd, men liker du 
radio er det skikkelig moro. På 
korbølgebåndet er det ørten for
skjellige baser, og du kan nøye 
deg med å lese dem. Så nå ven
ter vi GJERNE på Norges første 
walkie-talkie BBS, eller hva fol
kens?! 

Vi kunne sikkert skrive en hel bok 
om' dette emnet, men vi får nøye 
oss med dette forl�pig! Har dul 
dere noen spørsmål skal jeg mer 
enn gjerne prøve å besvare dem 
- sa bare sett i gang og skriv til 
Norsk Datormagazin og merk 
konvolutten «Dat� og radio» . .  

Lykke �il! 



Stadig mer populært: 

5- G OG 
AV 

Av Espen Lyngås 

B ruk av BBS'er eller Bulletin 
Board Systems, (Elektronisk 
Oppslags Tavle) har i det 
siste tatt seg opp etter at 

modem-prisene har falt betraktelig. 
(Falt? Nei , det er bare ingen som 
gidder å typegodkjenne dem slik de 
"plikter» - hadde de gjort det, ville 
kostet nesten det dobbelte . . .  red.) 
For de som ennå (l) ikke har fått seg 
modem, så bør de skaffe seg et for
test mulig. BBS'ing er moro og spen
nende, for ikke å si lærerikt. 
På BBS'er av litt størrelse kan du 
være garantert å finne det spesielle 
programmet du er på jakt etter, eller 
få hjelp til det spesielle problemet 
du har med din maskin .  Man kan 
diskutere om vær og vind, krangle, 
vedde eller bare sende meldinger til 
venner og kjente. Men kanskje det 
viktigste av alt: du har tilgang til en 
enorm mengde informasjon som blir 
oppdatert døgnet rundtl Kort sagt; 
det er ikke mye man ikke kan gjøre 
på en BBSI 
I denne artikkelen skal jeg ta for meg 
endel ting som kan være viktig når 
man skal bruke modem mot forskjel
lige BBS'er i Norge og utlandet. 
Dessuten kommer jeg til å fortelle 
litt om spesielle ting som foregår og 
hva du kan vente å finne på de enk
elte Amiga-relaterte BBS'ene. 
Siden jeg selv er Sysop (SYStem 
OPeratør, dvs den som er ansvarlig 
for BBS'en) på en slik BBS, ser je� 
ofte mange som ikke har pei ling pa 
hva de driver med, og sløser tid og 
penger på grunn av at de ikke vet 
hvordan modemet og BBS'en funge
rer. Det første jeg kommer til å snak
ke om, er hvordan man bruker selve 
mOdemet, . i  korte trekk hvordan det 
virker og modemet's interne kom
mandoer, de såkalte AT-komman
doene (Hayes). 
Da Norsk Datormagazin stort sett 
omhandler Amiga og Commodore 
64/1 28, så kommer jeg til å holde 
meg til BBS'er som supporterer dis
se maskinene. Det samme gjelder 
selvfølgelig kommunikasjonspro
grammene. 

HVA ER ET MODEM OG 
HVA GJØR DET 
For å kunne bruke et modem (forkor
telse for MOdulator/DEModulator) 
trenger du altså en telefonlinje, en 
datamaskin og et modemprogram. 
Et modem er en bit med elektronikk 
som omformer data fra din datama
skin slik at de kan sendes gjennom 
telefonlinjen til en annen datama
skin .  Modemet skal også omforme 
de dataene som kommer fra den 
andre datamaskinen til din. Dette 
gjøres ved at dataene som skal sen
des omformes til lyder. For de som 
har prøvd å spille av en kassett med 
programmer til C 64 i en vanlig mu
sikkkassettspil ler, så er det nesten 
de samme lydene. Hvis du leser 
dette o� ikke har et modem stående, 
løp ut a kjøp etl Det er faktisk mulig 
å oppdrive modem helt nede i 400 
kronerl 

HVA SLAGS MODEM? Jeg 
har ikke lyst til å anbefale noen spe
sielle modem, men det kan lønne 
seg å se på modem i litt høyere pris
klasser, da dette som regel medfører 
at modemet er av en viss kvalitet. 
Det finnes så mange forskjellige 
modem å velge mellom, og blar du 
l itt videre i blekka så finner du sik
kert en annonse med bill ige modem. 
Etter min mening bør ikKe et 2400 
bau ds modem koste mye mer enn 
2400 krI 
Hvis man ikke har skremmende dår
lig råd, bør man i hvertfall kjøpe seg 

OD 

et 2400 bauds modem. Det finnes 
mange forskjell ige hastigheter på 
modem. F.eks. 1200, 2400, 9600 og 
1 9200 baud. Har du et raskt modem, 
blir telefonregningen mindre. 2400 
bauds er nok det som brukes mest. 
Det bør absolutt være 1 00% Hayes
kompatibelt (ikke få panikk, forkla
ring følger senere) og ha RS232 in
terface. Så lenge du vet hvilken 
maskin du skal bruke det sammen 
med, så skulle det gå greit. Modem 
med hastigheter som 300 o� 
1 200/75 bør man ikke satse på, pa 
grunn av at 300 bauds modem bru
ker to forskjell ige standarder - en 
amerikansk og en europeisk. 
1 200/75 bauds modem sender med 
1 200 baud og tar imot med 75 baud, 
el ler omvendt. 

HAVES, DUPLEX OG RS232 
For at man skal slippe å kjøpe et 
modem som kun passer til en be
stemt type software, finnes det et 
slags "språk» som alle såkalte Hay
es-kompatible modem forstår. Der
med passer et modem program som 
håndterer Hayes-kommandoer til al
le Hayeskompatible modem. Alt 
mo�emprogrammet trenger å Qjøre, 
er a sende et par Hayes-, (ogsa kalt 
AT-) kommandoer til modemet, og 
modemet gjør det du ber det om. 
Som alt annet innen " dataverdenen 
er det aldri to ting som er 1 00% kom
patible, så jeg tar for meg bare de 
AT-kommandoene som skulle være 
standard. 
Dette er en liste over de mest vanlige 
AT-kommandoer, og alle komman
doene skal begynne med "AT», hvis 
det ikke står noe annel. ' 

AT = Attention kommando. Sier 
"Hallo!» til modemet. 

. A = Svar modus. For å få modemet 
til å svare på innkommende samta
ler. 
D = Slå nummer. Etterfulgt av num
mer. F.eks ATD0681 0881 , ringer til 
Crusaders BBS. 
E = Ekko av/på. Skal vanligvis stå 
av. E1 = på, EO = av. 
F = Fu" duplex av/på. Skal vanlig
vis stå på. F1 = full, FO = halv. 
F = Henter frem verdier som er satt 
fra fabrikken. 
H = Telefonrør av/på. HO legger på 
røret og bryter samtalen. H1 tar av 

. røret og du får summetonen. 
O = On-line. Tilbake fra kommando 
modus. 

P = Slå nummer med «pulse-dial». 
Slik som på eldre telefoner. «Tikk
Tikk-Tikk». 
SX = Sett S-register verdi .  Se forkla
ring. 
T = Slå nummer med «Tone-dial». 
Slik som på tastafoner. «Tuut-Tuut
Tuut». 
W = Venter på ny summetone. Hvis 
du har sentralbord. 
Z = Resetter modem. 
+ + + = Tar modemet tilbake ti l 
kommando modus. Skal som regel 
ikke brukes. Brukes for å kunne sen
de AT-kommandoer mens modemet 
er on-l ine. 
* ) = Skrives uten «AT» foran 

NOEN EKSEMPLER: 
Du skal ringe Crusaders BBS, og 
sitter på jobben hvor de har sentral
bord. Hvis du ikke bruker et automa
tisk modem program må du skrive: 
ATDTOW00681 0881 
ATDT = Slå nummer med «Tone-
diai»" 

. 

OW = Slå «O» for å komme ut av 
sentralbordet og vent på vanlig sum
metone. 
0681 0881 = Nummeret til Crusa
ders BBS 
Du vil at din kamerat med modem 
skal ringe deg, og ditt modem skal 
ta telefonen automatisk. 
ATSO = O  
SO«O = Ta av røret og svar automa
tisk med en gang det ringer. 

S-REGISTRE 
S-registre er en slags rekke med 
verdier som modemet bruker. Der 
kan du bestemme nesten alt - f.eks. 
hvor mange ganger modemet skal 
la det ringe før det tar av røret, hvor 
lenge modemet skal vente før det får 
summetone, hvor lenge det skal ven
te på at det andre modemet skal 
svare, hvor fort det skal slå et num
mer osv . . .  
D e  fleste av disse registrene e r  for
skjellig fra modem til modem, men 
til vanlig bruk trenger du ikke å for
andre på dem. Hvis du har forandret 
på dem, kan du bruke AT&F for å 
få tilbake de gamle verdiene. 

FULL OG HALV DUPLEX 
Hvis det ene modemet hele tiden 
må vente på at det andre skal bli 
ferdig med det det driver med, vil 

en masse verdifu" tid gå tapt. Derfor 
er de fleste modem laget slik at de 
kan «snakke i munnen på hverand
re». Begge modemene kan altså 
sende og ta imot samtidig. De fleste 
moderne modem bruker fu" duplex. 
Halv duplex betyr at bare ett modem 
kan sende/ta i mot av gangen. 

RS-232 
RS-232 er navnet på den interface-( 
grensesnitt) typen som Amiga bruker 
til seriell overføring. C 64 bruker nok 
en annen type interface, men det er 
mulig å få kjø�t et ekstra interface, 
slik at man far RS-232 her også. 
Dette får du greie på der du kjøpte 
C 64'ern din. RS-232 brukes av vel
dig mange små datamaskiner, og 
hvis du har et modem til en annen 
datamaskin med RS-232, kan du 
bruke dette. 
på denne interface-typen blir alle 
data som skal sendes gjort om til 
serielle data. Dataene kommer altså 
på rekke og rad, bit for bi�, i.steden 
for- i bredder" av 8 og'S 'bYtes slik"som 
på paralellporten/Centronicsporten. 
Dette 'må gjøres siden man vanligvis 
bare har en telefonlinje. Akkurat 
hvordan dette virker er ikke så nøye, 
dessuten tar det plass å forklare det. 
Mye å huske på ? Vel , det er derfor 
du absolutt bør bruke et modempro
gram som gjør alt dette automatisk. 
Hvordan vi bruker et kommunika
sjonsprogram, skal vi se på i neste 
nummer. 

StØRRE HASTIGHETER 
Modem solT' har større overførings
hastighet enn 1 200 baud, sender 
faktisk flere bits samtidig. Dette er 
meget innviklet å forklare. Det blir 
da temetisk mulig å ha over 30000 
bauds overføringshastighet på et 
vanlig telenett, men dette krever 
1 00% støyfrie l injer, og det har vi jo 
ikke i Norge. 
MANUELLE ELLER ccDUM· 
ME» MODEM 
Manuelle modem er noe du bør hol
de deg langt unna. Det er disse som 
er bill igst, men i tillegg så må du 
gjøre all jobben som et Hayes
kompatibelt modem og et modem
program kunne gjort. Hvis det allike
vel er noen som ikke kunne tenke 
seg noe annet enn et manuelt mo
dem, så kan jeg jo kort forklare hvor
dan det virker. 

1 1  ' 

- L " .s 

For å kunne ringe f.eks. en BBS, ' -' 
må man bruke en telefon som er 
koblet i gjennom modemet. Først 
bruker man telefonen til å slå num
meret til BBS'en , deretter må man 
lytte etter en lang pipetone som det 
andre modemet sender ut. I det man 
hører tonen må man trykke ion en 
knapp på modemet, som regel mer
ket «Call» eller «Answer». Modemet 
blir da koblet til l injen, og telefonen 
blir kuttet. Modemet oppdager tonen 
og kobler seg opp til BBS'en. Hvis 
det var opptatt, må man gjøre hele 
greia om igjen, noe som et Hayes
kompatibelt modem og et modem
program hadde gjort selv. Til vanlig , 
bruk kan jeg ikke se noen fordeler 
med manuelle modem i hele tatt. 

VIDERE 
Hvis du er av de som--ennå ikke har 
fått deg modem, stikk innom den 
nærmeste databutikken og kjøp det 
et Hay�skompatibelt modem. Deret
ter ma- du skaffe deg et bra modem
program .. Jeg ' kan selv · anbefale 
N�omm, som er norsk og dermed 
også håndterer norske bokstaver 
bra. Hvis du ikke kjenner noen som 
har det; kan du sende en diskett til 
meg så skal jeg sende deg en · kopi 
flV versjon 1 .01 (dette programmet 
er ikke kommersielt). For tiden så 
er en ny NComm-versjon under ut
vikling, og denne vil bli ferdig i løpet 
av sommeren. Jeg foreslår derfor at 
du venter til dette er ferdig. Program
mer som Digal , ATalk, Comm,. The 
Works o. l .  gjør selvfølgelig jobben, 
men jeg anbefaler som sagt 
NComm.  NComm 1 .01 inneholder 
også en liste over nummerere til de 
mest populære basene, mest i Oslo
området, men det er lett å legge til 
nye nummer selv. 
Neste gang skal jeg ta en titt på . 
hvordan man bruker et modem
program fullt ut, hva som gjør at et 
modem-program er bedre enn andre ( 
og kanskje se litt på hvordan du bru
ker de forskjellige BBS'ene. 
For de som ikke har et modempro
gram, så er min adre�se: 

Crusaders BBS 
Bregnevn. 1 0  
2007 Kjeller 

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

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

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

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

BLOMMENHOLM 
SYNT AX 3001 søker tegnere og kodere på Amiga 
500. Skriv til Syntax 3001 , Stasjonsveien 51 , 1 31 0  
BLOMMENHOLM, eller ring 0 2  542926 (Lars). 

BREVIK 
ARABIAN OG THE ISLANDER ønsker å swappe 
spill og demoer med kuule folk. De lager egne 
mc-demoer til C64. Det de har på lager er aldri 
mer enn 14 dager gammelt. Skriv til: Jon _Erik
sen, Blekebakken 25, 3950 BREVIK. Eller ring 
03 571 373 (Jon). . 

VIP driver mest med bytte av spill, musikk og 
demoer på C64 med diskettstasjon. Klubben har 
masse kontakter rundt om i verden. Nå ønsker 
de kontakt med programmerere som kan pro
grammere musikk, grafikk eller noe annet kult. 
NO LAMERS! Kontakt Glen Gusfre, Haakonsgt. 
1 5, 3950 BREVIK. Tlf 03 571242. 

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

BØ i Telem3;k 
CCG startet i 1 987 med C64 og har nå gått over 
til Amiga. Derfor søker CCG Amiga-freaks for ut
veksling av tips/programmer osv. ,,1 00% disk 
back>>-garanti. Hvis du er interessert: CCG, Post
boks 140, 3801 BØ i Telemark. 

BØNES 
Jeg ønsker å hør,e fra Amigaeiere for bytte av 
programmer. Skriv til: Hans T. Liland, Bøjarnes
veien 7, 5062 BØNES. 

, fULL . FORCE snekrer demoer og swapper. De 
har 8 medlemmer og startet opp i 1988. ,<Om ikke 
de beste, så er vi de kuuleste». Skriv eller ring 
til: Snorre Marcum: Våkleivskogen 150, 5062 
BØNES - Tlf: 05 1 21 8 1 8. 

DAL 
Jeg ør,sker å swappe nye Amigaprogrammer. 
Send brev eller disketter til Torgeir Rui, Østli 2a, 
2072 DAL. 

DVERBERG 
RUDY er en klubb for C64/128 eiere. Som med
lem vil du hver 1 4. dag få tilsendt to disketter, 
en medlemsavis med hints and tips osv. De 1 0  
første medlemmene får e n  diskett med spill på. 
Skriv etter mere informasjon: Rudy, Boks 28, 
8485 DVERBERG ANDØYA 

ELLINGSØY 
AMIDIGA Dator User Group søker medlemmer 
worldwide. Medlemskapet er gratis. Vi driver d: 
MB3BMIDI SEQUENSING MUSIKK, sampling, 
demos, bytting, spill selger DrTs KCS vl .6 og 
SoundScape Pro Midi Studio. Kontakt: Olav And
reas Randen, 6057 ELLINGSØY - Tlf: 071 36396. 

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

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

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

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

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

GRANVIN 
fLOPPYKLUBBEN har 7 medlemmer som har 
C64/128 som hobby. I klubben bytter de spill og 
programmer. I tillegg har de en medlemsavis som 
utkommer 6 ggr/år. Medlemsavgiften er på kr. 

. 35.- pr. år_ Nå vil de ha flere medlemmer. Skriv 
for mere informasjon. Floppyklubben, 5736 
GRANVIN. 

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

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

HAFRSFJORD 
THE COBRA CREW ønsker å 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 med
lemmer. Skriv til: Ole Pedersen, Solgryveien 1 4  
B ,  9400 HARSTAD. 

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

HOV 
PUBLIC SOFTWARE formidler PD software til 
Amiga/IBM, og har ca. 400 disketter med pro
gr�mmer . .Klubben har 90 medlemmer og gode 
kontakter i utlandet, og derfor mye ny software 
hele tiden. Ta kontakt med: Dan Lilletvedt, Has
selvn. 1 ,  2860 HOV. Tlf 061 23002. 

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

JAKOBSLI 
NETWORK, the closest thing til perfect (sier de 
i alle fall selv) ønsker flere kontakter. Send C64 
disketter til: Stig Husby, Konglev. le, 7058 JA
KOBSLI. Send Amigadisketter til Martin Lie, Odd 
Sørlisv. 27, 7058 JAKOBSLI. 

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

KABELVAG 
THE GENNESIS MEGA CREW har 32 med
lemmer og ønsker kontakt med C64-eiere over 
hele verden for salg/kjøp av spill/demoer. GMC 
søker også gode musikklgrafikklcodere. Gratis 
medlemsblad gies ut 1 ggr/mnd. Skriv til THE 
GENNESIS MEGA CREW, Postbok 6, 8310 KAB
ELVAG. 
BENGT NILSEN, Rekøyvn. 26, 8310 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 .programmerer både i 64 og i 1 28 mo
dus, og vil gjerne bli medlem i en kuuuul gruppe, 
helst med crackere. Ring tlf 088 7831 3. "Er alltid 
hjemme! SEE YA:» 
Jeg vil gjerne ha kontakt med C1 28/64 (disk) eiere 
for bytting av spill, demoer o.l. Hvis du er interes
sert, skriv til: Sturia Såstad Solberg, 8310 KABEL· 
VAG. PS. Alle får SVqr. 

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

KJERRGARDEN 
AQUA driver mest med swapping av spill og pain
ting med DPII + . 
Gruppen, som består av 2 personer lil 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 KJERRGARDEN. Tlf 
05 1 47182 (Arnfinn): 

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

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

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

KOLBU 
COMMODORE DIVISION NORWAY har 7 med
lemmer som driver med G64 og Amiga. Amiga 
er det de driver mest med, og nå prøver de å 
lære seg ALT om maskinen. De ønsker kontakt 
med likesinnede. Skriv til Odd Tore Bøe, Boks 
56, 2847 KOLBU, eller ring 061 96607. 

KRISTIANSAND. 
STAR LI NE består av 5 personer og 5 datorer. (2 
A500, 3 A2OOO). Dette er en gruppe for deg som 
ikke først og fremst vil swappe, men som også 
har interesser innen programmering (demoer, 
spill etc). Ta kontakt med: Starline, Hellemyrlia 
1 2, 4637 KRISTIANSAND. Tlf 042 45964 (Jan). 
SHOCKWAVE søker nye kontakter. Gruppen har 
5 medlemmer (Vindicator, Superkid, Mr. Bas, Mr. 
Vision og G.I. Joe.) Masse hot stuff på lager. Ring 
Superkid 042 46254, eller skriv til Bjarte Breiteig, 
Fuglevikkleiva 60, 4637 KRISTIANSAND. ..Jeg 
skal prøve å svare lamers også!» 

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

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

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

LANGHUS 
TEAMWORK er en nyoppstartet gruppe i fra 
Langhus ved Ski. De driver med demoer og pro
gram, og bytter gjerne tips, demoer o.l. Nå søker 
de etter codere, grafikere, musikere og tekst skri
vere. Need contacts as soon as possible!!! Skriv 
eller ring til Edwin Solheim, Gullivn. 5,  1405 
LANGHUS. Tlf 02 868189. 

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

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

LYNGDAL 
Jeg vil gjerne bli med i en gruppe/klubb for C64 
eiere. Jeg kan bidra med endel MC programme
ring. Raymond Nterve, 110sfjord, 4580 LYNGDAL. 

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

MADLA 
PLATOON (64) er en gruppe for folk med C-64. 
Gruppen har i dag 3 medlemmer, og har masse 
'«:0001.. software på lager (maks en uke gam
melt.) Hvis du ikke er en lamer, kan du skrive til 
PLATOON (64), Haakonsheteligsgt. 8, 4040 
MADLA eller ring 04 557873. 

MALVIK 
SUPER-SOFT, data�lubb for C64 og Amiga. 
Medlemsblad 6 ggr/år. Avgift kr. 25 pr. år. Vi dri
ver mest med bytte av spill og programmer. Kon
takt: SUPER-SOFT, Betaniaveien 10, 7563 MAL
VIK. 

MOSJØEN 
NDG/NORWEGIAN GAM ES DESIGN i MOSJøen 
har 2 Amiga-frelste medlemmer. Spesialiteten 
deres er spill, programmering og demo's. Tid
ligere erfaring fra C64 og Vie 20. Veteran i bran
sjen, har holdt på siden 1 985. Kontakt NGD, 
Halsmovegen 3S, 8650 OSJØEN - Tlf.: 087 
7264017301 8  (Thor eller Geir). 
KILLER DRILLER TEAM ,vil gjerne komme i kon
takt med flere Amiga eiere for swapping av spill/ 
programmer. Skriv til MOONRAKER, Kummer
mo, 8650 MOSJØEN. 

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

NAMDALSEID 
Jarle Skogheim, 7733 NAMDALSEID ønsker kon
takt med Amiga-eiere for bytte av spill, demos ol. 

NAMSOS 
aMEGA vil gjerne ha en god del kontakter, men 
kun Amigabrukere. Klubben driver med mere enn 
å spille. Til høsten vil de slippe ut sin første de
mo. Dessuten lager de 'private Mega trainers'. 
Skriv til aMI;:GA, Skytterhusveien 2, 7800 NAM
SOS. Tlf 077 74903 (Rune). 

NOTODDEN 
PLATOON, usergroup for Amiga-eiere som ikke 
er "spill-freaks» . De startet opp i 1 988 og har 2 
medlemmer. Deres spesialitet er programmering, 
musikk og grafikk. ,,100% Disk Back Guarantee» 
loves, skriv til: P LATOON , Rute 20- 1 4, 3670 
NOTODDEN elelr ring: 03 9574S7 - Morten 
Amundsen. 

OSLO 
KILL ønsker flere kontakter og medlemmer. Vi 
er tilsammen et sted mellom 50 og 100 med
lemmer. If you are lame, then stay that way - if 
not contact or join KILL today! Ring: 02 302135 
(Kevin) eller 02 302753 (Richard - ikke i rushtida). 
STARCOM lager demoer på C64, men de skulle 
gjerne hatt flere kontakter. ZAX og ZIP kan nås 
på telefon 02 304860 (Lasse) og 02 302165 (Tor
ø.) 
NORSK DATAAMTØRKLUBB N.D.K. har etter 
kun 2 måneders eksistens fått over 50 med
lemmer fra hele scandinavia. Vi satser på de som 
ikke er prolle. Gratis medlemskap. Husk svarpor
to. Alle aldre velkommen. Vi skal bli best! Skriv 
til N.DK, Boks 34 Klementsrud, 1 21 2  OSLO 1 2. 

RANDABERG 
ZAPPA ønsker å utvide sitt kontaktnett. I dag er 
8 stykker medlem i denne gruppen som konsent
rerer seg mest om brukerprogrammer til C64. 
Kontakt: Knut Arne Strømme, Randabergveien 
313, 4070 RANDABERG. Tlf 04 41 7696. " _ 

RANHEIM 
TURBO-KIDS søker nye medlemmer. Klubben 
er for Amiga-eiere i alle aldre. Medlemsblad ca. 
6 ggr/år med spørsmål/svar fra medlemmene, tips 
om spill. Send liste over dine spill/programmer 
og klubben distribuerer den til alle medlemmene. 
Avgift pr. år er kr. 50,-. Skriv til: Knut Marius Thor
valdsen, Fjordgløttveien 1 1  B, 7053 RANHEIM. 

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

RØYSE 
SOKRATES ønsker flere kontakter for rask swap
ping av nye programmer, demoer m.m. 100% 
garantert svar! Skriv i dag til: Reimar Vetne, TVS, 
3506 RØYSE. 

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

SANDSHAMN 
Billig hard/software fra NordVest Amiga i Sands
hamn. Denne klubben har 15 medlemmer. Rask 
service. Kontakt NordVest Amiga, 6089 SANDS
HAMN eller telefon 070 29140. 

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

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

SKJETTEN 
ALMBJBAMIGA USER! Do ya wanna swap new 
stull on the Amiga? Contact: THE DISK FIXER, 
Postboks 74, 201 3  SKJETTEN. 
ZONE 3 - har du mange, store og kjente kontak
ter?????? Skriv til meg for swapping av maks 1 
uke gammelt stoff (Amiga): Zulu Of Zone 3, boX 
3, 2013 SKJETTEN. NO LAMERS!! ! !  
PANTHERS, Tømtesvingen 1 5, 2013 SKJETTEN 
med Black Pant her (Lennart) i spissen, ønsker 
nye kontakter for bytting av spill og dessuten flere 
medlemmer. De fire medlemmene igruppen dri
ver med Amiga spill og demoer (lager demoer). 
Skriv eller ring. 06 853861 (Lennart). 

SKJÆRHAUGEN 
THE SOFTWARE SWAPPERS swappe(demoer, 
nytteprogram og annen software til ASOO og C64. 
1 00% disk back garanti. Mange kontakter, nytt 
stoll. Klubben har 10 medlemmer. Skriv til The 
Software Swappers, boks 8, 1 680 SKJÆRHA,!..
LEN. Tlf 09 379414 (David). 

SKODJE 
THE FIGHTING FALCONS har 5 medlemmer 
som programmerer i MC, C, BASIC & PASCAL. 
De ønsker nye kontakter innenfor Norges gren
ser. Du pør kunne programmere (på Amiga) 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 'svar· 
porto. Skriv til: THE FIGHTING FALCONS, 6260 
SKODJE eller ring 071 7531 1 (Finn). 

SOLBERGELVA 
ANIMALlZE-89 ønsker nye medlemmer for bytte 
av programmer, spill og ideer. De er kun to styk
ker pr i dag og driver utelukkende med Amiga. 
Alle brev besvares. Skriv til: THE RED STAR,; 
Gml.Riksvei 1 1 0, 3OS7 SOLBERGELVA 

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

SORTLAND 
Terje Lehn Karlsen vil swappe Amiga-program
mer med hvem om helst. Liker svært avanserte 
programmer. Skriv eller ring: Terje Lehn Karlsen, 
Snorresvei 42, 8400 SORTLAND (088 21 809) 
INFERNO har to medlemmer som jobber med 
Amiga. De ønsker flere medlemmer. Ta kontakt 
med: Yngvar NaUand, Postboks 42, 8401 SORT
LAND - tlf: 088 21 1 1 8. 

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

STAVANGER 
COMPUTING SCANDINAVIA er en nystartet 
klubb for C64/C1 28-eiere med diskettstasjon. 
Klubben består i dag av 2 mediemmer og har en 
kontigent på 25 kr./år. De driver med programme
ring i maskinkode og vil gjerne bytte tips, klublr 
avis vil komme &-12 ggr/år. Klubben kan nåes 
på telefon: 04 531284, Morten Salthe/Karkan 
Baukop eller skriv til COMPUTING SCANDINA
VIA, Tanke Svilandsgate 1 1 ,  4007 STAVANGER. 
DANISH DREAM LINE er en internasjonal klubb 
med hovedsete i Danmark. De startet opp i 1 986, 
og i Norge i 1 987. Vi vil gjerne utvide vårt crew 
og søker derfor etter codere, musikere eller grafi
kere. Skriv til: DANISH DREAM LINE INT. Post
boks 4534, 4004 STAVANGER. 
SCANNERS søker medlemmer til klubben sin. 
Vi bytter, selger spill og demos til C64/C 1 28 (disk). 
Medlemsavgift kr. 25,- pr. år. Medlemsblad hver 
måned. Skriv til: SCANNERS v/Kar Kan Baukop, 
Tankesvilaf1dsgate 1 1 , 4007 STAVANGER eller 
ring: 04 531284. 

STEINKJER 
METAL programmerer i mc, lager demoer, swap
per m.m. Nå ønsker de mange nye C64 kontak
ter (no lamers). Svarer alle brev. Skriv til Metal, 
Lerkeveien 22, 7700 STEINKJER, eller ring tlf 077 
47649 (Ramses). 
Haakon Dybdahl har hold på med datorer i 5 år. 
Det siste året har han hatt Amiga. Nå vil han 
lære seg mc, og ønsker derfor å komme i kon
takt med likesinnede. Ring 077 63754. 

STJØRDAL 
POWEREDGE INC. er en C64/128 klubb som 
gir ut medlemsblad � ggr/år. I klubben bytter 
de tips og pokes. Det meste foregår på diskett-, 
men også litt på kasett. Medlemskontigent kr. 
50.- Skriv til Poweredge Inc, 7500 STJØRDAL, 
eller ring 07 827044 og spør etter TERRABYTE. 

STRAUMSGREND 
FULL FORCE driver med swapping av ny softwa
re til C64 og Amiga. Demos er også en høyt els
ket aktivitet. Kontakt SVENTY på telefon: 05 
121407 eller skriv til: FULL FORCE, Rekdalsve
gen 32, 5064 STRAUMSGREND. 

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

TROMSDALEN 
SILVERFOX er en dataklubb som driver 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 Trondheim, men alle er velkommen til å 
ringe. 

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

VEDAVAGEN 
HI-VOLTAGE startet opp sommeren 1 988 og 
består av 4 Amiga-frelste. De trenger flere kontak
ter (helst som kan programmere, men alle er 
garantert svar). Skriv til: Eivind Vea, Vea øst, 
4276 VEDAVAGEN eller ril'lg: Q4 82461 1 . 

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

ØRSTAD 
ST-KLUBBEN, Bjørkeveien 1 9, 6 1 50  ØRSTAD 
er en landsomfattende dataklubb for Atari ST
eiere. Hovedmålet med klubben er å skape entu
siasme blandt ST -eierne i Norge. Klubben vil ha 
salg av blandt annet programmer, disketter og 
Public Domain. Send disk + returporto for første 
nummer av PD Disk Magasin. Skriv til overståen
de adresse eller ring til Ronny Hatlemark - 070 
66462 for mere informasjon. 

AKREHAMN 
WEST -COMPUTER-CLUB (WCC) ønsker å kom
me i kontakt med C64/Amiga og ST -eiere. NO 
LAMERS and only hot stuff. Kontakt: Viggo Vea 
Centrum, 4270 AKREHAMN. Tlf 04 81 6855 
ELEKTRONIC ARTISTS er ei gruppe på 10 med
lemmer som lager demoer på Amiga. De ønsker 
å komme i kontakt med flere Amiga-groups for 
bytting av programmer på Amiga. Kontakt: WIZZ
KID IEOA, Tore Snørteland, 4270 AKREKAMN. 
Tlf 04 815261 . NO LOOSERS, please!!! !  
Jeg ønsker kontakter med swappere av Amiga
programmer/demoer. 100% disk back garanti. 
Rask swapping. Vil du swappe spill/demoer, må 
du sende disketter. Kontakt Arne Ferkingstad, 
Falkenhaugv. 37, 4270 AKREHAMN. Tlf 04 
81 6089. 
Lars-Even Nilsen, Tjøsvold-Øst, 4270 AKRE
HAMN swapper spill og demoer. Alle får svar. 
1 00% disk back garanti! Har du en Amiga, så 
skriv eller ring til WILLOW. Tlf 04 81 6327 (Lars
Even.) 

ALESUND 
DISKHUNTERS søker nye medlemmer til sin 
C64/C1 281Amiga + klubb. Har ca. 120 med
lemmer. Klubbmedlemskapet koster kr. 1 00,- pr 
år. Skriv til oss: DISKHUNTERS, Henning Karl
sen, 6090 FOSNAVAG. 
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Av Kurt Lekanger 

Daglig svindles kreditt
korteiere verden over 
for tusener av kroner. 
Faktisk så står modem
frelste hackere bak en 
stor del (kanskje stør
stedelen?) av denne 
svindelen! Norsk Da
tormagazin avslører 
hvordan norske hacke
re dagli� tømmer firma
er og privatpersoners 
kontoer for tusenvis av 
kroner . . .  

Kredittkort av plast blir bare 
mer og mer vanlig. Det fin
nes knapt den forretning der 
du ikke kan handle med Vi-

sa, Mastercard eller American Ex
press. Ikke bare kan du kjøpe varer 
i butikken på hjørnet, du kan også 
bestille varer på postordre. I USA har 
de gått enda lenger - der kan du ti l 
og med ringe til naboen og belaste 
f.eks Visakortet ditt med regningen! 
Norsk Datormagazin har møtt to un
ge datafreakere, «Geir» og "Tore», 
henholdsvis 1 7  og 1 8  år gamle. Dis
se to er medlem i to av Norges størs
te hacker-grupper, og de har kontak
ter med andre crackere over hele 
verden. For å bli regnet som en av 
de virkelig «store» i crackermiljøet er 
det en forutsetning å hele tiden ha 
tilgang på alt det nyeste av software. 
Derfor holder det ikke alltid med det 
de kan skaffe fra europeiske kontak
ter, eller ved å cracke selv - ofte «im
porteres» de aller siste nyhetene fra 
USA via modem. Faktisk så �år det 
med flere timer ukentlig med a ringe 
ti l USA, og enkelte ganger kan man 
være oppkoblet til amerikanske da
tabaser i flere timer i strekk. Til en 
pris av 15 kroner minuttet ville dette 
blitt altfor dyrt for de fleste, men ikke 
for «Geir» og «Tore» - de benytter 
sine egne metoder! 
En del amerikanske crackere er ofte 
ganske ivrige etter å få fatt i europe
isk software, og derfor lurer de til seg 
nummerene til f.eks Visakort som 
de så gir videre til sine europeiske 
kontakter, f.eks «Geir». « Geir» ringer 
deretter til et såkalt «grønt nr» i USA 
hvor han blir bedt om å oppgi beta
lingsmåte. Han sier da at han ønsker 
å belaste sitt Visakort, oppgir Visa
nummer og utgangsdato. Operatø
ren sjekker så gyldigheten til kortet. 
Hvis kortet var gyldig oppgir "Geir» 
det telefonnummeret han ønsker å 
ringe. Den uheldige korteieren må 
betale telefonregningen! 
Men hvordan tar de amerikanske 
crackerne tak i disse nummerene? 
Det finnes flere forskjellige måter. 
Mange jobber i butikker, og kan der
for skaffe seg nummere fra kunder 
som betaler med kort. En del er mer 
utspekulerte og går inn i firmaets 
dataregister - mUliQhetene er man
ge. Det finnes ogsa såkalte « virgin
nummere», det vil si nummere som 
ennå ikke er tatt i bruk. Det hender 
at disse nummerene blir « stjålet» og 
deretter spredd til andre. Misbruk av 
slike nummere vil bli belastet Visa 
direkte. . .  Det finnes også et annet 
mye brukt triks, nemlig å legge til 
et bestemt siffer til ditt eget Visanum
mer. Ved å legge til riktig siffer vil 
du få et nytt gyldig Visanummer! 
Enkelte amerikanske crackere har til 
og med gått så langt at de har sin 
egen telefonsvarer der folk kan ringe 
inn og få oppgitt en rekke visanum-

Hackere lurer AmEx og Visa, uten å bli tatt: 
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mere som de kan bruke. På copypar
tyet i Spydeberg var Norsk Datorma
gazin vitne til at «Geir» og «Tore» 
ringte opp en slik telefonsvarer. De 
fikk da oppgitt en del nummere som 
de så begynte å prøve ut. En del av 
nummerene var brukt så mye av 
andre hackere at kortet var sperret, 
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men eierne av telefonsvarerne sør
ger hele tiden for å legge inn <<fers
ke» nummere. 
Vanligvis kan kortsvindlerne more 
seg med et slikt kortnummer i alt fra 
2 timer til et par døgn før en eller 
annen fatter mistanke og kortet bl ir 
sperret. En av grunnene til at man 
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far mistanke om at et kort er mis
brukt er at det vanligvis er ganske 
mange som kjenner til kortnumme
ret. Derfor kan det være ganske 
mange oppringninger på samme 
kort i løpet av kor" tid . Hvis det i til
lepg kommer flere oppringninger 
bade fra f.eks Vest-Tyskland og Nor-

ge nesten samt id ig krever , det ikke 
mye i nte l l igens for å skjønne at det 
er noe l u rer i  på gang . . . 

SIKKERHET? 
Vi tok en telefon til sikkerhetssjefen 
hos norsk Visa for å høre hvilke 
meninger han hadde om dette. Han 
awiste at sikkerheten i dagens sy
stem var så dårlig som vi påsto, i 
hvertfall i Norge. Han innrømte imid
lertid at det kunne være en del slurv -
i sikkerhetsrutinene, kanskje spesielt 
i USA. Men dette var ikke Visa's feil, 
det var de amerikanske telefonsel
skapene og alle postordrefirmaene 
som måtte dekke tapene hvis de ik
ke overholdt sine sikkerhetsrutiner 
(hvis de har noen?). Når en ser på 
hva som virkelig foregår kan en jo � , 
begynne å lure på om sikkerheten 
er så stor som Visa påstår . . .  
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Med 150 disketter i 
ryggsekken, dollarsed
ler i lomma og godt 
mot har Norsk Dator
magazins Per Hansen 
lagt ut på en vandring 
gjennom Polen for å 
finne ut hvordan det 
egentlig står til med et 
østblokk-land på Com
modore-fronten. Hva 
han fant ut? Les videre! 

En eim av brent kull slår imot 
meg i det jeg setter mine føtter 
på polsk jord. Tollen gadd hel
digvis ikke å sjekke de 1 50 

diskettene i ryggsekken min, og bra 
var det. A ta med seg 1 50 disketter 
inn i Polen uten tollerenes tillatelse 
kan nemlig medføre enkelte ubehage
lige spørsmål - «har Leg til latelse til 
dette?, hvor har du fatt disse fra?». 
på utsiden av fergeterminalen står 
som vanlig 5 menn og skal ha oss til 
veksle fra vestlig valuta til Zloty, noe 
som det forøvrig er liten vits' i nå da 
man kan veksle til en like god kurs i 
banken - helt legalt. 1 dollar koster 
nå 3000 Zloty i Polen. 

KRAKOW 
En 1 3  timers lang togreise tvers gjenn
om Polen bringer meg til mitt bestem
melsessted, byen Krakow i sør-Polen. 
Dette er Polens 2. største by, og var 
faktisk polens hovedstad helt til svens-

. kene gikk til angrep i 1 655 og hoved
staden ble flyttet til Warszawa. 
Jeg blir tatt imot av Marek Hyla, 1 9  
å r  gammel student og fanatisk Com
modore-tilhenger. Han er glad for å 
se meg, og viser stolt frem sin nyan
skaftede Amiga 500. Jeg for min del 
er trøtt etter den lange reisen, og vel
ger derfor å la Ole Lukkøye ta meg 
med på en reise i drømmeland. 

PIRATKOPIERING 
En trøtt Per blir dratt ut av sengen 
neste morgen. Nå beQynner altså min 
ferd gjennom Polen pa jakt etter lan
dets data-tekniske severdigheter. på 
min vandring gjennom Krakw kom jeg 
over et lite, rødmalt skilt på en vegg. 
«Software» stod det. Og <<software» var 
det. Gjennom en mørk portal, inn i en 
skitten bakgård og opp en trapp var . 
forretningen. 
Her selges det meste innen software 

kl for omtrent alle maskiner, plater, kab
ler og hva man ellers måtte trenge. 
Pr�ramvaren er selvfølgelig pirat
kopiert, Polen har nemlig ingen lover 
mot piratkopiering. Det finnes ingen 
direktiver, ingen regler, ikke noe som 
helst av retningslinjer mot piratkopie
ring. De polske myndighetene sier at 
de ikke har tid til å drøfte denne sa· 
ken, og lar det vente mens de priorite
rer andre saker. Ergo kan forretninger 
fritt kopiere programvare, og legge det 
ut for salg. 
Prisen er det ikke noe å si på, heller 
ikke arbeidet til de som har lagt sin 
sjel ned i diskettene til Commodore 
64. Her presenteres vi for en fargerik 
meny, hvor man trykker på en tast for 
det spillet man vil ha. Noe for norske 
programvaredistributører? 
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DATORER TIL FOLKET 
Damen bak skranken knotter febrilsk 
på terminalen sin, og tryller så frem 4 
billetter. Myndighetene har nå funnet 
ut at data-maskiner ikke bare kan bru
kes til rustningskappløpet, men også 
kan gagne folket. Min venn Marek 
opplyser meg om at køene er redu
sert til under det halve etter innførin
gen av EDB bak lukene. 
Likevel banner personalet bak skran
ken like mye som vi når skriveren 
deres sier takk for seg . . .  

KOMODA 
på tross av et vanskelig diktatorisk 
styre, 80% inflasjon og stadige opp
rør, finnes det en god del polakker 
hvis største hobby er å knotte på sin 
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Commodore-maskin uti de små natte
timer. Den Krakw-baserte Commodo
re-klubben «Komoda» (som betyr 
<<skuff» på polsk) har ca. 2000 med
lemmer. Klubbens formann, Marek 
Pampuch, anslår at ca. 80% av klub
bens medlemsmasse er C-64 eller 
1 28-eiere, mens resten er alt fra Plus 
4 til gamle, gode Pet. Marek Pampuch 
vil gjerne fremheve at crackere er 
ekskludert fra klubben. Han liker ikke 
crackere, og vil gjerne kjøpe software 
i butikken selv. Problemet er at det 
ikke er mulig å kjøpe originaler i pols
ke forretninger. Skulle de det så ville 
de bli for dyre. Derfor er det crackere
ne som forsyner Polen med software. 
(Hvorfor ekskluderer de da crackere? 
De er jo avhengige av dem - «lyver» 
Marek? Red.) 
Klubben har ca. 10 møter pr. år. Klub
ben ble wunnlagt i november 1 984, 
og har na vokst seg så stor at han 
har vanskelig for å følge med, og har 
arbeid til oppover ørene. 
Det er også andre som starter klub
ber. Marek Pampuch drar meg med 
inn i hans lille hule hvor han stolt vi
ser frem sin Commodore 54. 
Blikket mitt faller øyeblikkelig på en 
anonym cartridge, som viser seg å 
være en polsk piratkopi av The Final 
Cartridge. Disse koster ca. 35.000 zlo
ty i Polen (ca. 77 kroner). Polske crac
kere nøyer seg ikke bare med å kopie
re originalen, men legger også til nye 
funksjoner før den kopieres! Versjo
nen undertegnede fikk demonstrert 
hadde bl.a. tre forskjellige turbo tapes, 
og menyer på polsk. Det finnes også 
en mengde hjemmelagde cartridges. 
Ett av Komodas medlemmer har skre
vet et program, «Warsaw basic» . Dette 
regnes for å være det beste polakke
ne har klart å prestere på det pro
grammeringsmessige plan. Program
met har omtrent samme konsept som 
Simon's Basic, men inneholder mye 
mer. En annen polakk har flyttet om 
på litt av C64's innmat, og øket klok
kefrekvensen til 2MHz. Kanskje vi får 
se en slik i butikkene en dag? Hvem 
vet. . .  
MANGE 
COMMODORE-MASKINER 
Marek Pampuch anslår antallet Com
modore-maskiner til 30.000 i Polen, 
og antallet datamaskiner totalt til 1 00 
000. Klubben planlegger å selge en 
pakke bestående av C64, 1 280 mo
dem, en mono-monitor og 1 541 til 
høsten. Dette vil dog bli den gamle 
typen, men billig blir det i alle fall . . . . 
En C54C koster nå $1 98 i butikken. 
Og dette er dyrt for den jevne polakk, 
som da heller tyr til de mange «marke
dene» som arrangeres rundt om i . 
Polen flere Qanger årlig. Her selges 
og kjøpes bade nye og gamle ting, 
og her kan det betales med Zloty. Alt 
fra små lommekalkulatorer til C64 og 
Amiga. 
Disketter selges også, vanligvis av 
polakker som kjøper disse i Vest
Tyskland og selger dem videre, selv
følgelig med fortjeneste. De mest po
pulære tingene som omsettes er vi
deokassetter, software og datamaski
ner, ellers kan man kjøpe og selge 
alt mulig. 
Markedene fungerer også som en 
møteplass for datainteresserte, og bi
drar til å skape et godt miljø. 
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HEIMSPIKKA 
. Hele situasjonen med Commodore 
synes å være kaotisk. Atari Polen so
ver, og gjør ikke annet enn å ta inn 
penger ... Dette er mulig fordi Pewex, 
en forretningskjede hvor man kun kan 
betale med dollar, ikke ligger særlig 
på offensiven når det gjelder salg av 
Commodore-produkter. 
Pewex gjør god butikk på datamaski
ner, og opererer med utrolige avan
ser. Pewex hevder at «folket har valgt 
Atari» - kanskje ikke så rart da Pewex 
kun har satset på Atari og har aldri 
hatt det helt store utvalget i Commo
dore-produkter. 
Pewex-butikkene har riktignok et rik
holdig utvalg av alle andre produkter 
enn datamaskiner. Man finner ikke 
eldre ting enn Spectravideo X'press 
og Atari XL, men også C64 til $1 99, 
1 280 $629. En Amiga med monitor 
1 084 koster $955, kan kun kjøpes i 
Warszawa. Atari ST er faktisk DYRE
RE enn en Amiga, tro det eller ei. 
ST520 med fargemonitor koster $995. 
Atari har fått en god avtale med Pe
wex, og Pewex vil ikke ha noe å gjøre 
med Commodore. 
Ser man på disse dystre mulighetene, 
er det kanskje ikke rart at polakkene 

tar saken i sine egne hender og lager 
sine egne, ofte bastarde løsninger . 
En polsk musiker har for eksempel 
laget en slags ccx:lator til C64 slik at 
man får en output på 1 2  stemmer i 
stereo! Fedre vil gjerne ha sin Amiga 
2000 for seg selv, så en far kjøpte lik
sågodt en A500 til hver av sine tre 
sønner. .. Og det kan også nevnes at 
dem mest populære pop-gruppen i 
Polen, «Kombi» bruker en ombygd 
C64 som sequencer. 

KOMMUNIKASJON 
A kommunisere i Polen er ikke det 
letteste. V ære seg det er med modem 
eller med vanlig tale. Modemer er 
vanskelige, slik som her i Norge også. 
De må først til godkjenning og så til 
registrering. Norge har sine to led
ninger som er byttet om i forhold til 
resten av de vestlige landene, Polen 
har sitt eget ustandariserte pluggsy
stem. Følgelig må alle plugger byttes 
på alle telefonapparater og modemer 
som er laget i vesten. J 

Godkjenning av modemer er heller 
ikke billig, det koster importøren ca. 
50.000 zloty. I tillegg til at prisene sti-
ger som en følge av denne godkjen
ningspolitikken, må du u.t med 350 
zloty i avgift per måned for et akustisk 
modem - og Hayes-kompatible mo-
dem vil koste deg 1 .500 zloty pr. må
ned. 
Dette bare for å ha modemet! Mode
mer skal registreres hos myndighete
ne, og politiet slår ned på de som 
prøver å lure seg unna registreringen. 
Det finnes nok av «informanter» som 
er villig til å sladre på deg for penger 
i Polen. En velkjent spøk i Polen er 
den om de to som bare har snakket 
med hverandre på telefon, og møter 
hverandre på gata en dag. De gauler 
og skriker i vei som vanlig - dette er 
et godt eksempel på hvilken kvalitet 
det polske telenettet virkelig har. Det 
er voldsomt mye støy på linjene, og å 
ringe utenlands kan ta deg timesvis. 
Straks man ringer utenbys melder 
problemene seg. Undertegnede har 
selv erfart at det kan være vanskelig, 
det finnes bare 1 linje fra Polen til 
Oslo - og den var stadig opptatt. 
Det er mulig å sende disketter ut av 
Polen, men man må betale en avgift 
på 200% av diskettens verdi. Dessu-
ten kan det hende diskettene sjekkes c 
- Marek Pampuch opplevde å få en 
diskett med spillet «Raid Over Mos-
cow» stoppet i tollen. 

AMIGA-KLUBB 
En del skjer på Amiga-fronten også. 
Amiga�freakerene Marek Hyla og Pi
otr Podermanski, formenn i klubben 
«Amiga Commodore Club» utgir må
nedlig en bulletin ved samme navn. 
Den 6 sider lange bulletinen innehol
der artikler om nye programmer, tips, 
spørsmål og svar og annet snacks. 
Alt må gjøres i det stille, da å kopiere 
noe i over 1 00 eksemplarer faktisk er 
forbudt! Klubben har ca. 150 med- l • 

lemmer, selv om de to optimistiske 
formennene anslår antallet Amigaer i 
Polen til 4 - 500. Interessen er stor, 
det har vært avholdt store copyparties 
med folk fra bl.a. DDR og Ungarn. 
Programmene Scribble! og Pageset-
ter har fått nytt polsk tegnsett, og det 
lages stadig demoer. Problemet er 
imidlertid dokumentasjon - alle bøker 
må importeres privat, noe som er dyrt 
i lengden. _ 

HJEM IGJEN 
En ferie m� ta slutt, også min . litt 
vemodig tar jeg farvel med mine ven
ner i Polen. Hjem til «luksus» - og min 
elskede Amiga. 
Bort fra forurenset luft, køer og byrå
krati. 40 timer senere står jeg på Oslo 
Sentralstasjon, full av opplevelser fra 
den andre siden av «gjerdet» . .  

Adresser i Polen: 

D>'akkene er meget interesr � sert i å få kontakt med and
re brukere av Commodore
maskiner i Vesten. Det er bare 
å skrive! Her er to adresser: 
Commodore Amiga Club 
c/o Piotr Podermanski 
05. 2 Pulku Lotn 10/40 
PL 31-868 KRAKOW 
POLEN 

KOMODA 
c/o Marek Pampuch 
05. 2 Pulku Lotniczego 16/1 61 
PL 31-868 KRAKOW 
POLEN 



, o ABON ER PA NORSK 
DATORMAGAZIN! 

, ' 

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

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 

�"' ,n,ederst på denne siden, eller du ringer (02) 42 07 63, og ber om abonnement på 
-, Nqrsk Datormagazin. 

Hvert nummer inneholder minst 64 sider Commodore-stoff, og minst 16 sider 
heilnorsk materiale. Har du råd til å gå glipp. av det? Nei! 

Varre er det ikke å få Commodore-nyhetene ferske på døren. Gjør det i dag! 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« so,rn 'må 
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En liten kompakt matrise-skriver med stor ytelsesevne. 
T o års garanti! Kvalitet til en rimelig pris. 

• 120 TPS. Dataskrift 

25 TPS. Brevkvalitet 

• Invers skrift 

• Full grafikk 
• 4 K  BUFFER 

IBM og EPSON kompatibel 

• Grensesnitt (i uthytthar kassett) 
Pamlell, serie, commodore 

• I l  internasjonale tegnsett. 
Skrift-type kan instilles fra kontrollpanelet 

� - - - - - - - - - - - - �-�pco �N.QISSEURII 
I Data 
I 
I d, 

Member of Terminal Mart International 

Industriveien 10, Postboks 1 17, 1473 Skårer. 
Tlf.: (02) 70 31  20 !�� 

I � JA �;,:nd meg ytterligere opplysninger o� CITIZEN 12o-D. 
I � - '  

I 
� Finna: . . ' 

Nav� ______________________ � ________________ ___ 

: A� _________ � __ 

I 
Postnr.: ___ Sted: ______________________________ ___ 

Telefon: _______________________ _ 
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Jury: 
Personal Computing (USA), Practical Com-

, puting (UK) , CHIP (Tyskland), CHIP (Italia), 
CHIP-micros (Spania), Soft et micrb (Frank
riket), ASCII (Japan), Svet kompjlltera -. 
(Jugoslavia), Impulzus (Ungarl'!), KØr"nputer 
(Polen) ,  

.. ... , :  .. 

ATARI 1040 STFM m�d. 
svart/hvitt'monitor SM 124. 

Computer hele juni m��eØl . 

COM PUTERFAKTA 
ATARI 1040 STFM 
Norsk Tastatur, 1024 KB RAM, 
192 KB ROM, Innebygd 3,5" 
diskettstasjon 720 KB, RF 
modulator, GEM , ST-Basic, Mus, 
Motorola 68000 prosessor. 

ATAff l  ' , 2 0  STFM 
som ovenfor men med 
512 KB RAM. 

S U P E f,> PACK 
Tekstbehandling, Database, 
Regneark og 21 originale spill. 

STE I N I , I  RG P R O  12 
Et nybegynner sequenserprogram 
med tempo og noteeditering for å 
arrangere låter m m. 

Ta kontakt med din nærmeste ATARI forhandler for ytterligere Informasjon. I 

c o M p U - r E R 

Arendal: P. M .  Danielsen AlS 041-254 53. Bergen: Vektertorget Data AlS 05-96 00 95. Drammen: Lauritsen Bokhandel AlS 03-83 14 22 , Haugesund: 
Centro Data AlS 04-72 40 28. Halden: Databua 09-1869 30. KrIstiansand: Computer Service 042-242 92. KrIstiansund: Microdata AlS 
073-775 18. Ullestrøm: Spaceworld AlS 09-8109 23. Molde: Dahls Bokhandel AlS 072-556 99. Mosjøen: Hobbysentret AlS 087-701 70. 
Mjøndalen: S. Elektronikk 03-87 4060. Oslo: Famo AlS 02-38 1205 . Spaceworld AlS 02-17 38 58. Sandnes: Serad AlS 04-62 3681. Sarpsborg: 
Ole Halvorsen AlS 09-15 75 33. Skien: Kjel l  Thorsen AlS 03-52 3133. Dagl ig Data 03-52 44 56. Stavanger: Serad AlS 04-56 15 71. 'ft'ondhelm: 
Mox-Næs Bokhandel AlS 07-53 11 20. Ølen: Futura Da.ta senter AlS 04-7688 66. 


