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magazin er .. useriøst». Tro meg, man 
kan bli litt schizofren av å lese alle 
brevene som kommer inn hit. .. 

uSeriøstn og uuseriøst)!? 
AMIGA vs. IBMPe 

Grovt sett kan vi dele reaksjonene inn 
t tre hovedgrupper: De som er »spille
freaks-" de som er mer avanserte 
hackers. og de som bruker, elier vil 
bruke. maskinen (Amigaen!) mer pro
fesjonelt. Spille-gutta og hackerne er 
i desidert flertall, og her er reaksjone
ne delte - men de fleste mener blek
ka/blekkene er OK. Men de som er 
(eller vil være) profesjonelle, mener 
stoffet er for «useriøst» Disse er det 
ikke mange av. 
VELVEL, slik er livet, variert og mor
somt, om en ikke taf det for - unn
skyld - seriøst. Alle reaksjoner er vel
komne, og vi klager ikke før de slutter 
å komme. Men det var dette med 
seriøsiteten: 

SERiØSITET er et pussig ord som 
dukker opp i mange sammenhenger 
- også i Norsk Datormagazin. I Ta
nums rettskrivningsordbok er ordet 
oversatt med alvorlig, høytidelig, fer
dig med det. 
Jeg er skikkelig lei hele ordet. Ikke 
er jeg helt sikker på hva det betyr, 
selv etter å ha sett forkJarilJgen. Og 
ofte er jeg ikke i stand til å se at noe 
er mer «seriøst» enn noe annet. Det 
er et ord som sier alt og ingenting, 
og refererer egentlig bare til seg selv. 
Grunnen til at jeg skriver om dette 
ordet, er at mange skriver til oss om 
det. Noen skriver at Datormagazin er 
«for seriøst», og andre skriver at Dator-

Mange, både Commodore Norge og 
en del forhandlere, program-leveran
dører og andre, skulle gjerne se at 
Amigaen ble mer «Seriøs» i betyd
ningen profesjonell. Gang på gang 
har Commodore lansert sin "Personal 
Workshop" som inngangen til proff
markedet for Amiga. Det har ikke gått 
særlig bra . . 
Nitti prosent av proff-markedet i Norge 
dekkes i dag av IBMPC og kloner. 
Dette vil neppe endre seg særlig i de 
neste årene. 

t':'orsk DalOiJTlaCaztn _ bar Jobbet en dem.registrert. _ 

stund med å kart1egge de norske BBS. Men VI har Ikke alle, og slett Ikke lull-
og user groupsiCommodore-klubbene. stendlQe opplysnInger cm de VI har. 
Dermed har VI allerede en god del av Derfor mener VI at det Ikke bhr helt nldLg 

roene gjelder: ..... BBS . . ..... User group ... =. Enkelt-person! 
Navn gruppelBBS: 

Adresse: 

Kontaktperson: 

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

Startet år: . ..... Dator(er} 

Aktiviteter/spesialiteter: . 

Andre opplysninger: 

Adresse: Darresgt. 3, 0175 OSLO 1 
Postboks 9934 Ila. Ot 32 OSLO 1 

Telefon.'(02) 42 07 63 
Telefax: (02) t t 0245 

RedaKtør: Te�e Øygard 
Ansvarlig utgiver: SAXON FORLAG AS. 

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

Annonser: 
ANNONSE KONTORET: (02) 42 07 63 

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

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

Trykk: Enk6pings-Posten, Enkopmg 

Redaksjonen påtar seg intet ansvar for tilsendt, ikke besIIlt materiale, så som 
bilder, artikler og disketter. Ettertrykk av tekst og bilder, helt eller delvis, er ikke . tillatt uten skriftlig samtykkke fra Norsk Datormagazin. 

De resterende ti prosentene dekkes 
hovedsakelig av Apple· og etter hvert 
kloner. Og det er ingen ting som tyder 
på at Apple vil bh mindre i tiden som 
kommer. 
Det er i dette tøffe selskapet at Amiga 
prøver å slå seg inn. Det er slett ikke 
lett: Den største profesjonelle bruke
ren av Amiga i Skandinavia er svens
ke Datormagazin, som pr. i dag har 
fem operative A2000 i tilnærmet nett
verk. Altså ikke særlig mye å skryte 
av. Men Commodore hamrer videre 
på Workshop i sin utrettelige kamp for 
en bit av proff-kaka. 
så hva kan man lære av dette? Tja, 
kanskje ikke så mye mer enn det man 
allerede vet, nemlig at de aller fleste 
Amigaer utnyttes til hjemmebruk, til 
spill, hacking og noen tå andre, mer 
matnyttige oppgaver. Og slik vil det 
være i mange, mange år fra nå. 
Jeg sier ikke at Amigaen ikke egner 
seg til proff-bruk, og jeg påstår slen 
ikke at IBM-maskiner og Applt>-bokser 
er bedre enn Amigaen til proff-bruk. 
Tvert imot! Alle vi som kjenner Amiga
en vet hva den duger til, og at den 
på de fleste områdene går langt uten
på andre maskiner. Men det er to 
hovedgrunner til at Amiga stanger 
hodet mot veggen i dene selskapet: 
1: IBMPe har blitt en verdens-stan-

dard. Dette ,.gamle» systemet er så 

utbredt at det alene er nok til å 
holde stand. Stikkordet er kompati
bel. Det samme gjelder den nye 
Apple/Macintosh-serien. De har 
slåss seg til en bit av markedet, og 
det var hardt selv om maskinen er 
bedre enn IBMPC. 

2: Amigaen har ikke vært «moden» for 
lansering på proff-markedet. Man 
kan ikke sitte på et kontor og opple
ve at butikken stopper fordi en guru 
kommer på besøk. Den har rett og 
slett hatt for mange feil, både i hard
og software. Dette har jo blitt mye 
bedre i det siste, men slikt setter 
tross alt spor etter seg. At mange 
ikke er helt fortrolige med maski
nen, viser også følgende eksempel: 

Forbrukerrapporten hadde i sitt janu
ar-nummer en test av personlige data
maskiner. De gravde fram noen 1MB
bokser, en Mac, og en A2000. Jevnt 
over kom Amiga gldt ut, men med 
følgende ulempe: Grafikken var MID
DELS' Selv PC-er med svartIhvin 
monocrome-skjerm kom bedre ut enn 
Amiga. Montro hvilke programmer de 
kjørte? 
Mange lesere har lurt på om Commo
dore setter alt inn på å gjøre Amigaen 
til proff-maskin, og glemmer de «use
riøse» som utgjør 90 prosent av bru
kerne. Vil alt bli pakke-løsninger, servi-

å gå..ut med en liS1.e...lde.oJorSJe.norsJs.e�-'l'ass lil alle �c J....O'J2!SJ.k.., 
utgaven. og venter til nummer to eller Ire ten, med de vII uanset t hjelpe oss hVIS VI 
er ute. Arsaken til dette er at VI vII gl alle I r foresporsler og ved formidling av 
htt ILd på sag. og at vi her en relativt lang infomlasjon . 
produksjonstid. Hvis du ikke vil klippe i bladet. kan du 

Denne lille nkatalogen .. bor gJore det JO rive ut kupongen - eller la en kopi 
lettere å holde kontakten med .. gamle .. 
forbindelser. samt at nye kan skaffes 
Det er egsa gratis. sa dere har ingen 
ting ti tape. og alt a vinne! 

Fyll ut så mange opplysninger du kla
rer, og send kupongen hl oss. VI får nep-

ce-avtaler og nesa i sky overfor den 
vanlige, personlige bruker? 
Nei. Det er hyggelig å se at Commo
dore innser hvilke som kjøper og bru
ker Amigaer i dag: De som startet 
med C64 og ikke vil gå -ned- til 
IBMPC, og de som vil at en hjemme
dator skal være mer enn pipelyder og 
kjedelig grafikk. De forstår at hoved
markedet for Amiga er hos de som 
I�ger noe mer i data enn hvite tall 
pa svart skjerm. 
Commodore er slett ikke nødt for å 
slåss mot IBM-dynastiet for å klare 
seg. Det blir stadig mer rom for både 
og, og ikke bare enten eller. Man tren
ger ikke slå IBM-gjengen, og man 
trenger ikke å slå seg sammen med 
dem - mener jeg. 
Dermed blir enhver sammenligning 
mellom IBM-standard og Amiga-stan
dard meningsløs - like meningsløs 
som «seriøs>, og «useriøs». Over tid, 
mange år fra nå, vil også mange finne 
ut at Amiga egner seg tit proff-bruk 
på sitt område. Og disse vil som of
test være de som nå blir kalt «useriø
se». De danner brukeri}runnlaget for 
Amigaens vekst. Ikke i konkurranse 
med, men ved siden av andre data
systemer. 

Terje Øygard 

ACTION REPLA Y MK V professional 
ARHUNDRETS CARTRIDGE FOR COMMODORE 64/128 

Markedets absolutt mest avanserte cartridge. 
M K V er oppbygd på 32 Kb Rom og 8 Kb Ram og kom· 
binasjonen av Ram og Rom gjør MK V til markedets 
beste backup·cartridge. 

Spesifikasjoner: 
• loader 200 blokker på 6 sekunder! 
• Fryser al le program ved hjelp av freezeknappen 
• Warp 25 Diskturbo , verdens raskeste! 
• legg inn pokes m.m. ved hjelp av resetknappen 
• Sprite kontroll 
• Poke Flnder gir deg evig liv på spill 
• Kassettfunksjoner med kass.turbo 
• Avansert maskinkodemonitor, markedets beste 
• Best i test i en rekke datablader 

Nå ti l  Skandinavias beste pris, kun 54.9 . 
Tilleggsdisker: 

' 

Enhancement disk m. param. for mult iloadspill kun 149,· 
Graphics support disk m. bl.a. demomaker kun 149,· 

ece - billigst på det beste 

City 
Computer Center 
Lybekkergt. 1, 0184 Oslo 1 

Amigaspesialisten i Sentrum 

Ordretelefon: (02) 17 05 03 
Åpningstider Man .. Fre.: 10· 18 
i butikk: Tors. 10 . 20 

Lør. 9 . 15 



SPILLD 
Har du noengang vun
net i LOTT01? Ikke det 
nei ... Da skal du prøve 
lykken i Norsk Dator
magazins DATOR
LOTTO hvor alle vinner 
- sprøtt, ikke sant? Det 
er faktisk mulig, hva du 
vinner står skrevet i 
stjernetegnet, horo
skopet ditt eller du kan 
lese av andre lykke
tegn . I alle fall - vi har 
10 toppspill som skal 
gis bort til de som vin
ner. Det koster kun 
porto å være med, 

uogolooet 

TOR-LOTTO! 
på hvis du vil ha sjansen til å vinne 
et spilt. 
NB! Putt kupongen fra bladet i en 
konvolutt og merk den med .DATOR
LOTTO.. Det er kun den som godtas 
i DATOR-LOTTO'en (heller ikke her 
er kopiering tillatt!). Hvis du ikke vil 
klippe i bladet, kan du jo bare rive ut 
kupongen! 
HVA HAR VI sA 
DENNE GANGEN? 
Joda ... Ikke noen spill i dette numme
ret, men 8 stk. Tskjorter som kommer 
fra BRITISH TELECOM - gutta som 
eier programvarefirmaene FJREBIRD, 
RAINBIRD og SILVERBIRD. Fra det 
ene til det andre ..... 
Det er programvareimportøren SeAN
DOMAT1C som spanderer denne run· 
den med dator·lotto. Disse 10 vant 
hvert sitt ROGER RABBIT-spill: 
C64 DISK 
Tjøstolv Songeda/ 
Postboks 53 
5437FINNAs 
Vebjørn Bakken 
Klemsgate 42 
3600 KONGSBERG 
KeM Hansen 

Kanstad 
8550 LØDINGEN 
Lars Tonny Johansen 
Larkollveien 94 
1570 DILLING 
Geir Friestad 
Slåtteve;en 3 
4330 ALGARD 

AMIGA 
Jørn Storli 
Postboks 
8010 BODIN 
Johnny Pettersen 
Bjørnefaret l B 
2014 BL YSTADLIA 
Karl Erik Ruud 
Platousgate 27 
0190 OSLO l 
Teie Severinsen 
Haukåsen 16 C 
3700 SKIEN 
Bjørn Stensrud 
Fejordef 
2900 FAGERNES 

Spillet er sendt i posten ... Gratule
rer alle sammen!!! . 
Johnny (autorisert Lotto-kontrollør) 
og Terje (autorisert Lotto-trekker). 

HVORDAN GJØRES DETIE? 
Det eneste du behøver å gjøre er å 
krysse av fire tall fra 1 til 18, fylle alle 
feltene på kupongen og sende den 
inn til oss. Som sagt vil 10 stykker få 
et spill i posten av oss, resten vil få Kt·�ss av 
en overraskelse forbundet med de F I RE ta 11 tallene som krysses av. HUSK å krys-
se av hvilken dator du har! 00[] DATOR-LOTTO kommer vi til å kjøre 

HAUH: _________ _ 

i noen nummer fremover og navnene f4l@]� på de heldige vinnere av denne om-
ADRESSE: _____ __ _ 

POSTHR. : __ POSTSTEO: ___ . __ _ _____ _ _ �g:an�g:e�n�bl�ir�off:e:n:tligg�jO�rt�i�n�r.:�:8g�.�S:tå�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�;;;;� �QOOO 
�[!]§ 
[E�� 
[I6J[gJ[j] 

TELEFON: _____ ALDER: __ _ 

TAKK FOR MEG! 
J<g hal': 
O (64/(128 L; AMiGA 
Ll DISK 11 ATARI ST 
O KASSETT 

Jeg ensker abor,n@tt.eflt� 
't 1/2 �r a kr: 179,-'-' 

LJ 111 �,·'I". 325,-

Av Johnny Niska og Kurt Lekanger 

t har vel vært et savn for 
Commodore-freaks i 
tid ikke å ha et eget 
blad. Jeg fikk først høre om 

at det var et nytt blad under oppsei
ling i julVaugust i fjor. -Endelig - det 
trengs» var min første reaksjon - lite 
ante jeg da at jeg selv skulle bli 
sittende i redaksjonen ... 
Det har vært utrolig gøy å jobbe 
med Norsk Datonmegazin og re
sponsen har vært større enn det 
vi i u1!l"J11lSeunktet hadde våget 
å tenke pa. Selv om vår svenske 
�torebror,. utgir en hel masse 
sider i forhold til våre 16 er det 
ikke tvil i mitt sinn at Norsk 
Dator også har livets rett. Vi 
hadde litt stress med å finne 
en ny redaksjonsmedarbei
der, men elter kort tid var det 
en som u1merket seg biant de vi fant 

interessante. Det va en 20 år gammel 
Commodore-tresk som hadde jobbet 
som frilanser en stund her hos oss. 
Hans navn er Kurt Lekanger og han 
kommer fra Trøgstad. Selv om han må 
pendle 17 mil hver dag, er jeg ikke i 
tvil om at han vil klare jobben med 
glans. OK - lakk for meg og over til Kurt: 
Ja, jeg heter som Johnny nevnte Kurt 

Lekanger, og overtar etter Johnny som 
redaksjonssekretær i Datormagazin! 
Jeg har vært med bladet helt siden star
ten i juli/august som frilanser, men da 
jeg begynte i biadet hadde jeg vel 
egentlig aldri ventet at jeg i løpet av 
en 8-9 måneder skulle overta Johnnys 
jobb. Men da tilbudet kom tenkte jeg: 
hvorfor ikke? Så her sitter jeg da ... 
Som Johnny også nevnte, er heller 
ikke jeg i tvil om at Norsk Datonna
gazin har livets rett, og jeg synes 
at biadet har fått en ganske fin 01-
forming slik som det er nå. Jeg 
kommer derfor til å fortsette i noen
lunde samme stil som før - du 
kommer attså ikke til å merke de 
helt store forandringene ... (Høres 
dette forferdelig ut, så hører vi 
gjeme fra deg ... ). 
Norsk Datormagazin er - og har 
alnid vært - avhengig av tips, ris 
og ros lor å kunne lage et best 
mulig blad. Vi som jobber i bla
det vet jo ikke bestandig hva 
DU helst vil lese om ... Derlor 
er det viktig at du fortsetter å 
sende inn brev, tips, ris/ros, 
forslag til forbedringer OSV., 
slik som mange av dere alle

rede har gjort. Selv om vi får inn enor
me mengder brev nå, så vil vi ha flere! 
Tilslutt vil jeg bare få ønske Johnny lyk
ke til videre i sin nye jobb. Jeg synes 
han har gjort en god jobb i Datonmaga
zin hittil, så det er jo synd at han slut
ter. Håper du vil trives i den nye job
ben, Johnny! 

O&w kvpO"'1tO rod vIm OlS i htode 
�ltIl 2fJ/5 For@sattes und�rskrift 

hY i s du et' under 16 ar, 

GRATIS 
50 TDK 3 1/2" DISKETTER 

Kjøp Vortex System 2000 harddisk 20 eller 30 Mbyte 
for Amiga 500/1000 og få 50 garanterte 3 1/2" TOK 
disketter gratis. 

Vortex System 2000 - Vest-Tysk topp-kvalitet du kan 
stole på. 

Leveres med harddisk + personal it y modul. Ved bytte av 
'
interface kan System 2000 også 

brukes på Amstrad, PS/2 30 og PC-XT. Derved oppnår du en enestående fleksibil itet. 
Fast- File system er en selvfølgelighet. Kickstart 1.3 - kan også startes fra 1.2. Komplett med 
kabler. systemdisketter (Workbench 1.3). Dataoverføring 1 Mbyte/sek. Vekt 3,3 kg. Ytre mål, 
221 x 332 x 70 mm. For å unngå problem med joysticks og mus ved AM-1 000, kan Bus-kabe
len også plugges inn bak Personal it y modulen. Vi kan også levere 40 og 60 Mbyte systemer. 

BENYTT SJANSEN TIL ET GODT INTRODUKSJONSKJØP 

Vortex 20 Mbyte for Amiga 500/1000 
Vortex 30 Mbyte for Amiga 500/1000 
Ekstern drive RF 302 C 500/1000/2000' 
TOK 3 1/2" DS/DO disketter, pr. stk. 
Resirkulert listepapir 12" stående, Pris pr. 1000 

Alle priser inkl. mva. * Toppscore i Datormagasinet 6/88 

F ORHANDLERE SØK E S RI N G 

Kr, 6.500,00 
Kr. 7.820,00 
Kr, 1,200,00 
Kr, 15,00 
Kr. 84,00 

06 - 82 05 

KUPONG - SENDES bg-consull, 2044 FROGNER - TLF. (06) 82 05 93 
Navn: 

Adresse: .... . . .. Poststed : 
Jeg bestiller: 

93 
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I 1764 - Ram expander til Commodore 64: 

cc ·DOPI G» FOR 
DE VSTORE 
For noen år siden var 
det ikke mange som 
trodde at hjemmedat0-
rer noensinne skulle 
trenge mere minne enn 
Commodore 64's 64 K 
RAM. Det skulle holde 
i massevis. Men så 
kom desktop publis
hing, GEOS og CAD, 
og idag skriker bruker
ne etter mere RAM. 
Norsk Datormagazin 
har testet ett av alter
nativene - den noen år 
gamle 1764 RAM EX
PANDER. 

1764-RAM består aven cartridge som 
man sener inn bak på datoren, og en 
ny kraftigere transformator som erstat· 
ter den gamle og gir cartridgen den 
ekstra strøm den behøver. Cartridgen 
inneholder 256 kilobytes ledig skrive-! 
lese-minne (RAM), noe som tilsvarer 
980 blocks. En diskett kan som kjent 
lagre 664 blocks, og et tekstbehand
lingsprogram eller et større spill tar 
opp 30 KB, så det er en STOR utvidel-

CITIZEN 
Ekstern drive til 
AMIGA 500/1000/2000 
100% kompatible 

Kun kr 

se det dreier seg om. 
Cartridgen fungerer omtrent som en 
lynrask diskdrive som lagrer filer og 
programmer, men med den forskjel
len at alt blir borte når dateren skrus 
av. Selve arbeidsminnet til C64 er 
uforandret, så store programmer må 
fremdeles [oades inn i flere deler. Men 
nå går det raskt. Det går faktisk så 
raskt at man ikke merker at datoren 
henter nye programdeler fra ekstra· 
minnet. 
Hurtigheten til 1764 er det største 
pluss med cartridgen. Men det som 
tar lang tid er det som må gjøres før 
du kan bruke cartridgen. Hele pro
grammet du skal bruke må nemlig 
legges inn på ekstrarammen først. 
Dette vil gjerne ta lengre tid enn det 
vanligvis tar å starte programmet, for 
nå skal alle programdelene over på 
en gang. 
Programmene som nå finnes i ekstra· 
minnet er lene å håndtere. Det er 
akkurat som å jobbe med en ny dis
kenstasjon, bare at denne er RASK! 
Bruk directory, load og save som van
lig. De fleste kommandoene du kjen· 
ner fra før, skulle fungere oqså nå. 
Men for at C64'en skal forsta at du 
har en <€kstradrive», må du loade et 
lite program hver gang du skrur på 
datoren. Dette pr�rammet installerer 
cartridgen og du far velge hvilket en· 
hetsnummer (device nr) den skal ha. 
Programmet lig�er på den medfølgen
de disketten. Pa denne ligger det 0g
så endel andre små.proqram. Vi kan 

1.390,.� 

AMIGA 500 
RF-modulator, 
Joystick, Kun kr 
tekstbehandling, 5.900,. � 
med mye mer, 

1084 5 Monitor.,.", .. """ Kun kr. 2.990,-
CITIZEN . . . . . . . . .  1200 PRINTER kr. 2.490,-

MIDI INTERFACE . . . . . . . . . . . . kr. 490,-

Spill: Priseksempel til AMIGA. 
F-16 COMBAT SIMULATOR kr. 370,

Disketter med livstidsgaranti: 

5 %" U mer1cede 10 stk. Kun kr. 59,-
3%" Umer1cede " Kun kr. 149,-
51/4" ATHANA " Kun kr. 75,-
3%" ATHANA " Kun kr. 179,. 

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

HOBBY-DATA 
P.B. 3 - 1580 RYGGE. Tlf.: (09) 166028 

'n< """ UH'.�,,, • .. "'-""" ..... 

nevne kopiering til og fra 1764, bytte 
av enhetsnummer, to demonstra
sjons-programmer som gir et godt 
eksempel på hvordan det store min
net kan brukes profesjonelt, anime
ring og dessuten en ny versjon av 
DOS. På baksiden finner vi program
mer som gjør det lettere å bruke GE
OS sammen med 1764. Det finnes 
bare et minus med 1764, og det er 
at man må (ber) lagre dataene på 
vanlig disken eller kassen. Det er 

nemlig veldig lett �Iemme at 
minnet blir slettet nar maskinen skrus 
av. Har man skrevet noen timer og 
glemmer å lagre det på disken, da 
kalles det for en TABBE! 
Den lange ventetiden og den noe 
omstendelige instaJleringsprosedyren 
med kopiering og diskettbytte, gjør at 
man mange ganger kvier seg for over· 
hode å bruke ekstraminnet. Den utro
lig raske loadingen er selvfølgelig et 
stort pluss, men for den som ikke har 

noe akutt behov for et større, hurtig 
minne går det like bra med en vanlig 
diskettstasjon. 
Likevel har denne RAM'en fått sine 
tilhengere - den forandrer jo gamle 
C64 fra en lin treg ogubbe- til en 
moderne sprinter! 1764 har c;om sagt 
eksistert i noen år, og Commodore 
har ikke gjort mye for å selge den. 
Men den finnes attså ... 
Produsent: Commodore. 
Pris: ca. 1.000,-

KUN DET BESTE ER GODT NOK 

Alcotini Stero Sound Sampler er 
markedets beste sampler til Amiga, 

Spesifikasjoner: 

• Direkte mikrofoni nngang 
• Samplefrekvens over 100 Khz 
• Digitalt VU/Peak meter 
• Mono/Stereo·bryter 
• Mic/Line·bryter 

Leveres komplett med 
audiokabel, stereo· 
software og 
dansk manual kun 895,· 

ece - billigst på det beste 

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 
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Norsk Datormagazin tester Vizawrite 64: 

BRUKBART TEKST· 
PROG TIL 
Commodore 64 er ikke 
akkurat verdens beste 
maskin når det gjelder 
tekstbehandling, men 
hvis man ikke er FOR 
kresen finnes det man
ge tekstbehandlings
programmer som skul
le tilfredsstille de fles
te. Et av disse tekst
behandlings-program
mene er Vizawrite 64. 
Vizawrite finnes også i 
en 128-versjon (80 ko
lonner). 

Av Kurt Lekanger 

D
e av leserne som har vært 

borti Edna-assembJeren (ver
dens beste 64-assembler?), 
vil sikkert legge merke til at 

editoren i Vizawrite 64 ligner en del 
på Edna-editoren. Edna-assembleren 
ble laget av Viza Software, som igjen 
brukte denne når de utviklet Vizawnte 
64. 
Vizawrite finnes både på cartridge og 
disk. og begge versjonene er så vidt 
leg vet like. Både disk og kassett kan 
brukes som lagringsmedium, og du 
bør også ha en printer for ha full nytte 
av programmet. Vizawrite kommer 
med en 72-siders A4-manuaJ som er 
ganske lettlest, med en oversiktlig inn
holdsfortegnelse i begynnelsen. Det 
eneste jeg har å utsette på manualen 
er språket. Den er nemlig skrevet på 
engelsk, og så vidt jeg vet finnes in
gen norsk versjon (det har det i alle 
fall gjort. -red). Selve Vizawrite har 
imidlertid norsk tegnsen, noe jeg reg
ner som en selvfølge på alle profesjo. 
nelle tekstbehandlingsprogrammer 
som selges i Norge. Menyer, feilmel
dinger, osv. er dessverre ikke over
san til norsk. 
Det første som møter d� når du har 
startet opp Vizawrite (diskversjonen 
bruker en evighet på å loade ... ) er en 
meny. Her kan du velge å lese inn 
et lagret dokument, lage et nytt doku
ment, vise direktoryen, gi en diskkom
mando ener avslune heile greia og gå 
tilbake til basic. 
Etter at du har lest inn et dokument 
eller opprettet ditt eget, dukker editor
skjermbildet opp. Helt øverst finner 
du informasjon om navnet på doku
mentet (du oppgir dette når du oppret
ter dokumentet), side- og linje�'1Um
mer, samt antall sider i dokumentet. 
Linje nummer 2 av skjermen er kom
mando-linjen hvor alle kommandoer 
gis, og den siste linjen på skjermen 
brukes til feilmeldinger. 

TESKST -FORMATERING 
Vizawrite 64 formaterer teksten mens 
du skriver, det vil si at teksten vises 
på skjermen med riktige marger, ord 
som ikke får plass på en linje vil flynes 
ned til neste (såkalt .wordwrap_). Helt 
øverst i dokumentet vil det alltid være 
en .formatlinje_ ( •• Iinjal .. ), som brukes 
for å definere høyre- og venstremarg, 
tabulatorer osv. Flere slike linjaler kan 
plasseres andre steder i dokumentet 
hvis du ønsker f.eks.andre marger et 
sted i en tekst. Siden 64'n har kun 
40 tegn pr linje, vil skjermbildet nor
malt scrolle sidelengs for å kunne vise 
hele teksten. Dette kan unngås ved å 
trykke ebm + W. All teksten vil da vi
ses på skjermen uten at du trenger å 
scrolle, men da vil jo selvfølgelig ikke 
marger 0.1 i linjalen stemme. 
I stedet for scrolling hadde det kansk
je vært bedre med SO-tegns visning 
av teksten på en høygrafikkskjerm slik 
som i f.eks Tasword, selv om det ikke 

er så lett å lese 80 kolonner på en 
vanlig TV. 
Alle dokumenter i Vizawrite 64 lagres 
i «sider,.. Med et par tastetrykk kan 
du bla fram- og bakover i sidene. Når 
du har skrevet en stund og finner ut 
at du vil gå til neste side, legger du 
bare inn et .<side-symbol .. i teksten -
og du får opp en ny. blank Skjerm. 
Hvis du ønsker det, kan du også legge 
inn en ccheader .. eller en .. footer--side. 
Disse sidene benyttes hvis du ønsker 
f.eks.et fast brevhode, elter kanskje 
navnet ditt nederst på hver side. Side
nummer kan automatisk skrives ut 
hvor som helst i teksten ved å legge 
inn et spesielt symbol. 
Vizawrite har ogs en "work·page". 
Denne brukes som f.eks. en hjelpe
skjerm for egne notater, til holde tekst 
som skal kopieres over i hoveddoku
mentet, eller til å holde navn og adres
ser e.l. for ",mailmerge» (<<fletting»). 

MAILMERGE 
Mailmerge vil si .. fylle ut .. et fast stan
dardbrev med f.eks navn og adresser 
til en rekke personer/firmaer etc., slik 
at du kun trenger å skrive brevet en 
gang. Alte har sikkert før eller siden 
blitt utsatt for mailmerge i form av en 
masse reklame som kommer dum
pende ned i postkassen. Hvor ofte har 
du ikke irritert deg over brev som: 
.DU, Tjodleif Strulte, er valgt ut blant 
titusenvis av personer i Ytre Gren
di ...... Slike brev kan du også sende 
ut til alle dine kamerater ved først lage 
en liste over navn, adresser, osv i 
work-page'n i Vizawrite. Deretter plas
serer du spesielle symboler i teksten 
der du vil at navn, adresse o.l. skal 
dukke opp. Nå er det bare å sette i 
gang utskriften og du har en bunke 
like brev, alle sammen adressert for
skjellig. 

FORMA TERINGSSYMB0-
LER 
Som tidligere nevnt, kan du sette inn 
spesielle tormateringssymooler i teks
ten, f.eks for å rykke inn teksten, sette 
inn tabulatorer o.l. De formaterings
symbolene som finnes er: Innrykk av 
tekst, tabulatorer, sentrering av tekst 
og start av ny side. Det finnes to typer 
av tabulatorer, vanlig og numerisk. 
En numerisk tabulator brukes hvis du 
ønsker at desimalkommaet skal kom
me under hverandre i tallkolonner. 

UTSKRIFTSDIREKTIVER 
Dette er også en slags formaterings
symboler, bortsett fra at de påvirker 
de muligheter som finnes i selve prin
teren. Av utskriftsdirektiver finnes de 
fleste vanlige: understreking av elter 
på, subscript, superscript og uthevet 
skrift av/på. Sub-/superscript vil si at 
bokstavene skrives ut litt under/over 
linjen - slik du ser i matematiske form
ler (f.eks potenser). 
Mange skrivere har spesielle mulighe
ter som ikke kan benyttes i Vizawrite 
med de funksjoner som allerede fin
nes. Derfor er detJX>sitivt at det finnes 
en funksjon for a sende ascii-koder 
direkte til printeren. Dette fungerer på 
samme måte som f.eks Easy Script 
ved at du gir talltast ene 0-9 de verdie
ne du ønsker å sende til skriveren, 
og etterpå legger inn disse i teksten 
som formateringssymboler. 

KOMMANDOER 
På samme måte som i Edna-assem
bleren gis en kommando ved først 
trykke CBM-tasten og deretter en an
nen tast ei Edna må ebm holdes inne, 
mens den skal slippes i Vizawrite ... ). 
Som alle andre tekstbehandlingspro
grammer har selvfølgelig Vizawrite 
kommandoer for å kopiere eller flytte 

tekst til et annet sted i dokumentet, 
evt. slette tekst. Tekst kan også settes 
inn midt i en annen tekst ved å trykke 
ebm + inst (insert). Du kan nå skrive 
inn den teksten du ønsker og trykke 
Stop når du er ferdig. Selv så syntes 
jeg dette var noe tungvint, hvorfor ikke 
heller ha en vanlig insert-funksjon 
som i EasyScript, dvs. at når insert er 
på vil eursoren dytte teksten foran seg 
etter hvert som du skriver. Dette er jo 
standard på «alle andre- tekstbehand
lign gs-programmer, så hvorlor ikke i 
Vizawnte?? 
Søking etter en tekststreng kan gjøres 
på to måter, du kan enten søke etter 
en tekst likegyldig om den består av 
store eller små bokstaver. eller du kan 
la Vizawrite ta hensyn til dette når den 
søker. SeMølgelig kan du også søke 
etter en tekst og bytte ut denne med 
en annen. 
Navnet på dokumentet velger du når 
du oppretter et nytt dokument fra ho
vedmenyen. Hvis du ønsker å forand
re dette kan du naturtigvis det, ellers 
vil dokumentet lagres under det aktu
elle dokumentnavnet når du velger å 
lagre det. Diskkommandoer gis ved å 
trykke cbm + d. KanSkje jeg er litt kre
sen, men noe jeg savnet ved Vizawri
te var turbo-rutiner for alle diskopera
sjoner, som load, save, scrateh, for
mattering osv. Men dene er jo noe 
du så godt som aldri finner i et tekst
behandlingsprogram .. 

MANGELFULLE LAGRINGS
MULIGHETER 
Det mest irriterende ved Vizawrite er 
at teksten kun kan lagres i det spesiel
le Vizawrite-formatet (du kan save i 
ASCII, sier importøren, men det står 
ikke i manualen. Red), og ikke i se
kvensielle filer. Alle Vizawrite-filer lag
res som prg-filer med en header først. 

Denne headeren inneholder informa
sjon om dokumentnavn, skjermfarger, 
printertype etc. Det er synd at det ikke 
er mulig å lagre tekst også som se
kvensielle filer, da dette gjør Vizawrite 
lite kompatibelt med andre tekst
behandlingsprogrammer. Den som 
kan litt programmering kan selvfølge
lig lage et konverteringsprogram .. 
Men selv om du ikke kan lagre i seq
format, så finnes det en merge-funk
sjon som gjør at du kan lese inn både 
Vizawrite-filer, Wordpro, Superscript, 
Mieroscript, Worderaft eller vanlige 
seq-filer og skjøte disse til teksten. 
Nyttigl 
Av andre kommandoer kan jeg nevne 
forandring av skjermfarger, gå til et 
bestemt sidenummer, gå til hoved
meny, velge kassetUdisk, kalle opp 
andre Viza-produkter (f.eks Vizaspell), 
og vise antall ledige bytes. 
UTSKRIFT 
Ved å trykke ebm + p kommer du til 
en utskriftsmeny. Her kan du velge 
blant annet papirlengde, printertype, 
linjer pr tomme, retttvanlig høyremarg, 
hvilke sider du vil skrive ut osv. Alle 
verdier i menyen vil bli automatisk lag
ret sammen med dokumentet når du 
velger save. Mange forskjellige prin
tertyper kan benyttes, av de som står 
oppgin i manualen er: Vte 1525/1526, 
CBM-printere (I.eks MPS801), Seikos
ha GP100NC, Epson MXlRXlFX80 
serien, QUOMEIDIABLO, Nec Spin
writer, Triumph Adler TRD170S, Ri
coh Flowriter, samt ascii printere. Hvis 
din printer Ikke fungerer med noen 
av valgene ovenfor, kan du velge asci
i-printer, dene gjelder for eksempel 
Smith Corona og Brother-printere. Det 
spiller ingen rolle om printeren er kob
let direkte juser -porten eller om du 
bruker serial-porten, et innebygd cen
tronies interface finnes i programmet. 
Lengden på dokumentene i Vizawrite 
er ikke begrenset av minneskapasite
ten til 64'n slik som i mange andre 
tekstbehandlingsprogrammer. Du kan 
linke sammen Så mange dokumenter 
du vil ved å legge inn filnavnet til nes
te dokument i utskriftsmenyen. Dette 
dokumentet vil da leses inn og utskrif
ten vil fortsette her. Inneholder ut
skriftsmenyen til dette dokumentet et 
filnavn også, vil neste dokument leses 
inn og utskriften fortsette. 
ViZawrite-manualen er ganske over
siktlig; og helt bakerst finner du et 
appendix med oversikt over alle feil
meldinger med forklaringer. Filforma
tet som brukes i Vizawrite forklares 
også. fint for de som vil lage f.eks et 
konverteringsprogram fra Vizawrite til 
f.eks Superscript. på Vizawrite-disket
ten ligger det en del eksempler på 
brev, maltmerged>re.v, samt en over
sikt over atle tilgjengelige-.komman -
doer. 
Det er ogs mulig å kjøpe et ekstra 
ordstavniniJprogram til Vizawrite for 
de som matte være interesserte i det. 
Programmet heter Vizaspell, og kan 
kalles opp fra Vizawrite. Ulempen 
med dette er at det er kun på engelsk 
så vidt jeg vet. 
BRA - MEN KUNNE VÆRT 
BEDRE! 
Til et 64-tekstbehandlingsprogram å 
være er Vizawrite et ganske brukbart 
program. Programmet hadde alle de 
viktigste funksjonene og var lett å bru
ke. Men jeg savnet likevel mange 
funksjoner som du finner i mer profe
sjonelle tekstbehandlingssystemer, f. 
eks stikkordsmarger , myk bindestrek, 
flere utskriftsdirektiver osv. Har du en 
128 med BO-tegns monitor ville jeg 
heller kjøpt Fontmaster 128 - dette er 
atskillig bedre. Har du kun en 64 ville 
jeg foretrukket f.eks Superscript. Men 
for all del - Vizawrite er ikke noe dår
lig kjøp det heller! 
Produsent: VIZA SOFTWARE LTD. 
Importør: JAMA DAT A AS, 
Postboks 45, 1414 Trollåsen, 
Tlf (02) 806051, 
Pris: ca. 650,-
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BITS & BYTES 
Her presenterer vi for
skjellige små og store 
nyheter fra fjern og nær. 
Send oss gjerne et tips! 

SNAKKER DU FRANSK? 
Programmet er veldig enkelt å bru
ke selv om det inneholder en del 
franske gloser · det er nemlig laget 
i pariserloffens land. Det innehol
der åtte forskjellige fonter som du 
kan bruke samtidig på Skjermen. 
Du kan forandre på fargene på font, 
bakgrunn, og i tillegg kan du lage 
omriss rundt bokstavene (outline) 
og skyggelegge. Så mange farger 
kan du riktignok ikke boltre deg 
med: bare fire som kan justeres i 
en p<;!.lett. Programmet opererer 
kun i med-res (medium resolution). 
I tillegg til rulletekst og scrolling kan 
du rulle en' side om gangen. 
Du starter «rullingen" ved hjelp av 
musa og du kan forandre hastighe
ten fra veldig tregt til ganske så 
fort. Et ypperlig program og et 
"must" for den som vil lage proffe 
videoer (og hvem vil ikke det!), selv 
om prisen nok er litt stiv: ca. 1.400.
kr. (Det gjelder forøvrig også for 
TV-TEXT og TV-SHOW som har 
samme prisnivå). 

RULLETEKST LANGE 
BANER! 
I et intervju tidligere i Norsk Dator 
ble det etterlyst et program til å la
ge rulletekst til videoer med. Nå har 
det kommet! Video Generic Master 
som FAMO i Oslo tar inn, kan lage 
rulletekst med flere forskjellige fon· 
ter (bokstav-typer) i tillegg til at du 
kan scrolle tekst fra høyre til vens
tre på skjermen eller omvendt. 

FOLKE-GENLOCKEN ER 
HER! 
Alle som ikke vet hva en genlock 
er har noe morsomt i vente. Ved 
hjelp av en genlock kan du legge 
Amiga-grafikk og tekst rett på en 
videofilm slik at du får proff·video· 

look' Nå har dessuten FAMO i Oslo 
tatt inn en genlock til en mer human 
pris: 2.496 kr. Det er nesten en 
halvering av prisen på en «billig
genlock»_ 
Genlocken, som mest likner på 
RF-modulatoren til Amiga 500, pas
ser til alle Amiga-datorene. Du stik
ker modulen inn i RGB-porten (der 
hvor du kobler til monitoren). Bak 
på modulen finner du to phono
stikk. Her kobler du et inngående 
video-signal fra en kamerarekorder 
eller en video. Til det andre stikket 
kobler du en annen video som skal 
ta opp hele stasen (lån naboens da 
vel!). For å se bildet på skjermen 
må du koble den siste videoen til 
skjermen. Det blir en del spaghetti 
med andre ord ... ! Nå kan du trylle 
med form, farger og tekster. og 
kopiere over hele stasen på video 
nr 2. Du kan lage din egen Roger 
Rabbit med . en kombinasjon av 
Amiga·grafikk og «levende" film. 
Flotte «fortekster» blir en lek. Dette 
er morsomt, og ikke særlig kompli· 
sert! 
Grafikken lager du med Deluxe 
Paint, TV-TEXT el.I. Bakgrunns
fargen på skjermen (det svarte i 
Opalnt) blir erstattet av videobildet 
som du så kan tegne og legge tekst 
oppå. 

MED EGEN SPAK! 
Genlocken har en liten «spak» for å 
vise bare Amiga-grafikk, grafikk o� 
videokilde og bare videokilde pa 
skjermen. Genlocken har ingen 
RGB-$ennomgang, dvs. gjengivel
sen pa en Amiga-monitor blir noe 
dårligere enn med RGB. Modulen 
ser også ut til å fungere meget bra, 
og du kan bruke den til hvilket 
hjemvideo-system du måtte ønske. 
Det passer like bra til Video 8 som 
VHS, eller en blanding av de to. 
Såkalt broadcast·kvalitet (dvs. at 
det fungerer sammen med proff· 
utstyr) har det derimot ikke, hvis 
noen mot formodning hadde ventet 
d!=lt ... ?! Genlocken leveres sammen 
med- en .. test»-diskett med noen 
sekvenser laget med TV-SHOW. 

FAMO 
Københavngata 15 
0503 OsloS 
Tlf: 021381205 - 357797 

CALEFONTS Il TIL AMIGA 
The Disc Company har latt oss få 
vite at de kommer til å slippe Cale
Fonts på markedet i løpet av kort 
tid. CaleFonts er et høykvalitets· 
fontsett til Amiga. Disse er spesielt 
designet for video- og grafiske app
likasjoner. 
CaleFonts er utviklet av Bjørn Ry
bakken, Art Director i Ted Bates 
reklamebyrå. Rybakken har brukt 
to år på utviklingen av disse fonte
ne. 
-CaleFonts er en av grunnene til 
at Ted Bates har investert i over 
25 Amiga'er. Nå kan våre kunder 
SE annonse·utkastet med en gang 
og dermed be om eventuelle end
ringer, sier Rybakken. 
Cal�fonts har en meget unik mulig
het I forhold til andre lignende pro
dukter: Kerning . dvs. at du kan 
selv forandre avstanden mellom 
bokstavene etterhvert som du har 
behov for det. 
Disketten inneholder 17 fonter i fle
re forskjellige størrelser; fra 4 punkt 
og opp til 64 punkt. Fontene følger 
BADE SetMap (tysk, norsk, svensk 
osv.) og WorkBenchstandarden slik 
at de er kompatible med f.eks.: De 
Luxe Paint I, Ilag Ill, Photon Paint, 
Express Paint, DigiPaint, Video Tit
ler, TV Text osv. osv .. 
Det medfølger fullstendige installa
sjons-prosedyrer for ulike oppsett 
av maskinvare. I tillegg blir det le
vert med en demonstrasjonsdiskett 
laget av Bjørn Rybakken. Manua
len inneholder også mange tips til 
design og layout. 
I følge Howard Marks, The Disc 
Company, vil CaleFonts bli tilgjen
gelig j april og prisen vil være ca. 
695 kroner. 

NYTT HARDDISK-BACKUP
PROGRAM 
EXPRESSCOPY heter det siste 

nye på markedet. Likeså som Su
perBack, LV Backup med flere kan 
EXPRESSCOPY klare å legg� ned 
nærmere 1 MS i minuttet (600 KB 
med verify). Du kan lage opptil fire 
kopier av samme område. Pro
grammet skal fungere både med 
FastFile System og vanlig DOS. 
Pris i USA: 44.95 US,. For mer in
formasjon , kontakt EXPRESS-WAY 
SOFTWARE, INC., PO.box 10290, 
Columbia, MO 65205-4005, USA. 
Tlf.: 095 1 314 474 2984. 

AMIGA 500 " AMIGA 2000? 
Nå når 500'en har tått både Hard
disk og ekstra RAMutvidere ·har du 
da behov for Amiga 2000? - Nei, 
mener PHOENIX ELECTRONICS 
INC. De har nemlig' utviklet en 
.. boks .. lil å sette på siden av 500'en 

"som gir deg muligheten til å koble 
på alle A2000 ekspansjonskort. 
PEC·2530, som vidunderet heter, 
har innebygget strømforsyning som 
kan drive minst en harddisk samt 8 
MB RAM, så her er del bare å kjøre 
på. Denns ekspansjonssmulighe· 
ten finnes også for Amiga 1000. 
Pris: 255 US,. Kontakt: PHOENIX 
ELECTRONICS INC., PO.box 156, 
Clay Center, KS 67432, USA Tlf: 
095 1 913 632 2159. 

POSTSCRIPT TIL MATRI
SESKRIVER 
PRINTSCRIPT er en POST
SCRIPT-emulator til matriseskrive
re og andre laserskrivere. Program· 
met fungerer med de fleste P REFE
RENCES-oppsettene og supporte
re til og med 9 nålers matriseskrive
re! Det anbefales imidlertid fra pro· 
dusenten å benytte en 18 eller 24 
nålers matriseskriver. Prisen på 
dette er ca.: 90 US,. Kontakt: PIXE
LATIONS, PO.box 547, Northboro, 
MA 01532, USA 

PROLOGIC DOS CLASSIC 
Fra BMP DATA i Danmark får vi 
opplyst at den nye fastloaderen til 
C·1541 er underveis. Prologic Dos 
CIassic er etterfølgeren til Pro Dos 
som i sin tid var kjent for å ha e� 

ENDELIG , 
• 

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

AMIGA! Få system l sakene - Amigas er vest -Tysk kvalitetsvare. 
Fast file kompatibel. 

TEKNISKE 
DATk 

Chass1s: 
Farge: 
Sterrc:lse: 

Errektforbruk: 
1'Ilkobl1n.g: 
Errorkorrektur: _ 

Correctfon 
capablilty: 

AMlG05 

motan 
Amiga beige 
65 x 330 x 330 

50W 
BO cm rundkabc:1 
32 bit c:rror correcUon 
",do 
for header and data flc:lds. 
PoJynomtnal 
"computer gc:nerated· 

5 bits 

JA TAKKI SEND MEG 

Aml.go. 20 MB hard dUk 6.750,-

J)c:t.ect!on 
ca.p.ab1l1ty: 
OVerføring: 

Leseha.stfghet: 

Skr1\'ehasughet: 

Kun kr, 

Inkl. mVB. fritt lev. Norge 

Hard disken leveres tIlkoblingskIar, 
med Installasjonssoftware. Amigos 
er kompatibel med alle Amiga 
modellene, og for Amiga 2000 kan 
intern-versjon leveres. 

19b1t.8 
8 bit paralell 
{hardwarehandshake} 
100 KB max 1.7 sek. 
Iprog.-a=�h=Ø'; 
100 KB max 2,§ sek.. 
(m/vertfyJ 

• Gjennomført bus 
• Installasjonssoftware 
• Parkeringsprogram 
• Partlonsoppde1ing 

(DHo-DH7) 
• Klar til bruk 

SEND KUPONGEN TIL: 

B ........ stk. 20 MB Amigos Hard disk a kr. 6.750,- fritt levert. 
Mer tnfonJlaSjon om AmJgos Hardware, 

e�:,:� Jeghar O A500 O A 1000 O A'lIXYJ 

Navn: ________________________________ ________ __ 

Adresse: __________________ ________ ____________ _ 

Poslnr.: Post.sttrl: _________ __ 

c/o DLlV 
Tollbugt. 39 
Pb. 220 I srnøMsø 
3003 DRAMMEN 

nr. 03-834218 

meget kjapp overføring. 
Classic-versjonen loader opptil 65 
(!) ganger hurtigere enn gamle 
1541. Det er et helt nytt system som 
her er tatt i bruk, en egen 110 chip 
er satt inn i stedet for 6522. Den 
hadde nemlig en liten tendens til å 
«koke over» når hastighetene ble 
for store. Systemet må bygges inn 
i både C64'en og 1541, men det 
kan slåes av UTEN å måtte ta ut 
hele greia. Pris i Danmark: 995,·. 
Kontakt BMP Data, Lystrupvej 3, 
3330 Gørløse, Danmark. Tlf.: 095 
45 2 278100. 
FILMEN BLADE RUNNER 
BLIR SPILL 
Martin Walker, mannen bak HUN· 
TERS MOON, sitter i disse dager 
og legger siste hånd på CITADEL 
til C64. Spillet er bygget på frem
tidsfilmen BLADE RUNNER. Høres 
bra ut. 

I 

• 
Totalleverandør 
AV DISKETTER .. 
. · W." .. .. . .. . ....... " .... , ...... 
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US E R  G R O U PS/K L U B 
GRATIS ANNONSE! Her kan alle 
dataklubber/usergroups informere 
om seg selv. Send info til: Norsk 
Dalonnagazin, Poslboks 9934 - Ila, 
0132 Oslo 1 .  Merk konvolutten: 
User Group. Redaksjonen forbehol
der seg retten til å redigere innkom
met materiale. 
NB! Forsikre deg al klubben/user
groupen eksisterer FØR du sender 
penger, disketter. programmer og 
lignende. Vi tar ikke ansvar for virk
somheUseriøsitet. 

C64/C128JAMIGA 
ALTA 
DATAKLUBBEN NORD er en dalaklubb med ca 
65 medlemmer fOf C64/Ct28 og Am.ga Vi er stadig på Jakt ener flere. Vil du 'Ille mer om oss, 
sknv Ill' DATAKLU BBEN NORD. po5100ks 1 1 57, 
9501 ALTA 

ASKER 
BAL TIMORE/ICON er en C64 klubb med 7 med· 
lemmer. Deres store Interesse er demoer Kon
takt Balt,mocellcon, boks 360. 1371 ASKER, til 
02 786050 (Øystein). 

BERGEN 
FANZIN DEMOKLUBB består av 4 heiireiste 
Amiga·freaks som digger demoer. Nå søker vi li. 
kesinnede, både unge og gamle. SkriV tit· FAN· 
liN DEMOKLUBB, cio Rune Langoen, Rogdevei
en 40, 5000 BERGEN. Telefon. QS.283623 

BlOMMENHOLM 
SYNTAX 3001 seker tegnere og kodere påAmIQa 
500. Sknv t� Symax 300 1 ,  Staspnsveien 51, t310 
BLOMMENHOLM. eller ring 02 542926 (Lars) 

BREVIK 
ARABIAN OG THE IStANDER ønsker å swappe 
spill og demoer med kuule folk. De lager egne 
mc-demoer lil C64 Det de har på lager er aldn 
mer enn 1 4  dager gammeIl Skriv til: Jon Enk· 
sen, Blekebakken 25, 3950 BREVIK. Eller nng 
03 571373 (Jon). 
VIP drwer mesl med bytle av spill, musikk og 
demoer på C64 med olSkettslaSfOO. Klubben har 
masse konlakter rund! om I verden. Nå ønsker 
de konlakt med programmerere som kan pro
gtammere musikk. grafikk eller noe annel kult. 
NO lAMtRSI Kontakt Glen Gu5fre. Haakonsgt 
15. 3950 BREVIK. TIf 03 5712<12. 

SAYNE 
PRIDE CREW INT ønsker seg flere med
lemmer som lager deorner VI har 1 1  lil nå. Er 
du god I MC . la koolakt med lEMIC/PRIDE, 
Trnebærtiah?n 16. 4340 BRYNE. 

BØ i Telemar1l: 
CCG Slartel I 1987 med C64 og har nå gått (]Ve( 
til Amiga. Dertor søker CCG Am.ga-freaks fOt ut· 
veksling av ups/programmer osv. _1()Q% disk 
back...garanti_ HvIs du er Interessert. CCG. POSI· 
boI<.S 14(), 3801 BØ I Telemar1<. 

BØNES 
Jeg ønsker å hore fra AmIQaeiere for bytte av 
programmer. Sknv til: Hans T liland, Bo,arnes· 
varen 7. 5062 BØNES 
FULL FORCE snekrer dernoe1 og SWappelf De 
har 8 medlemmer og staTtel opp 1 1988. -Dm ikke 
de besle. så er vi de kuuleste>o. Sknv eller nng 
til. Snorre Marcum, VåkJeivskogen 150. 5062 
BØNES · TIl 05 121818 

DAL 
Jeg onsket å swappe nye Amlgaprogrammer. 
Send brev eller disketter lil Torgeir RUI. ØSIIi 2a. 
2072 DAL 

DVERBERG 
RUDY er en klubb lor C64I128 erere Som med· 
lem VII du hver 14 dag få Wsend1 10 disketter 
en medlemsaviS med hmls and tips osv. De 10 
lørsle medlemmene lår en dISken med spdl på. 
SkrIV etter mere miormaSjOll Rudy. Boks 28. 
8485 DVERBERG ANOOYA. 

ELLINGSOY 
AMIOlGA OatOl User Group søker medlemmer 
worlOwide. Medlemskapet er grailS Vi dnver d: 
MBJSMIDI SEOUENSING MUSIKK, sampling. 
demes. byttmg. spill selger Dr T's KCS vI 6 og 
Sound$cape Pro Midl StudIO. Konlakt Olav Ancj.. 
reas Randen, 6057 ELUNGS0Y · Tlf. 071 36396 

FLORO 
WARlOCK fra PANTHER SOUAD ønsker å korn-
me i kontakt med andre user groups fOf C64 og 
AmIga User grops som er Inleressert I å bytte 
demos og programmer. skrrv til. WARLOCK, 
Veslnesv8len 12, 69(X) FLORØ eller nng. 057 
43627 (Roger). 
RONNY. alias STARBlASTER, vil ha flere dala· 
venner. Han har en Amiga 500 som han hoved· 
saklig bl"uker tit grafikk. Swappmg er også av inte
resse Konlakt: Starblasl9f, Ronny C., Veslnesve
gen 26, 6900 FLORØ TIl 057 42473. 

FONNES 
TEAM'88 ønsker seg mange flere kontakter. De 
er tilsammen 10 medemmer og dnvar bland! 
annel med bytte av programmer. demoer og 
mUSikk på C64 og Amiga. Vi cracker ALDRI!! 
Brev ulen disk besvares ikke Det vil med andre 
oro SI: NO LAMEAS! Skriv eller ring lil· 
C64/Amlga: EddiefTEAM'88. posttxlks 4, 5153 
FONNES. TIf 05 368552 (Tom). Amiga: MaNe! 
TEAM'sa. postboks 8, 5153 FONNES. TIl 05 
388708 (Gunnar). 

FREDRIKSTAD 
THE VIP-CREW er en nyoppstartet klubb som 
swapper AmIQ8 stuff. De ønsker konlakt med 
andre swapøere, codere. grali kere. mUSikere PIa· 
nen er al oene skal bb en klubb 10l VIP's, d.V.5. 
alle som vrrkehg kan bruke Arntgaen. Send Om 
beste demo til oss. men ønsker du dlSkenen I 
retur så vedlegg svarpono Du bhr da med I vår 
demokonkurranse SkriV lil The Vlp-Crew. cio 
Runde Fredriksen. Teglverksveien 47. 1600 
FREDRIKSTAD 

FØRDE 
BLACKBIRD. Hprtelaret 44. 6800 FØRDE ønsker 
seg flere Arrugakontakler Alle får svarll 

GJØVIK 
C6<l COMMANDO FORCE søker medlemmer 
(med dlskdflve) Ira hele skandmaVla. Medlems
blad Sggrfår og medlemsdisk kr 35.· (kan av· 
beslIlles) Vi kjøperlselger nesten all mulig. Avgift 
kr. 10,' Pf. halvår. SkriV Ill: Sondre Dagsluen. 
Tranebergvelen 6. 2800 GJØVIK enec ring 061 
73756. 
Jeg vil høre fra andre Atmga--elere IOf bytte av 
programmer Prøver også å lære meg assembler 
og er derfor lntresserl i rut.ner osv Alle får svar 
Sknv III Anders Dybdahl, BJ0I'kestlen 2, 2SOO 
GJØVIK eller nng 061 7729 

GRANVIN 
FlOPPYKlUBBEN har 7 medlemmer som har 
C641128 som hobby l klubben bytter de spill og 
programmer I IIII� har de en medlemsaViS som 
utkommer 6 ggr/ar Medlemsavgiften er på kr. 
35· pr ål Nå vil de ha flere medlemmer. Skriv 
for mere InformaSjOll Floppyldubben. 5736 
GRANVIN 

GRAVDAL 
THE SllENT SERVICE INT AVD NORGE er en 
Internaspnal splAekontaktklubb som formidler 
spiN og delTlOef De drlvec byttmg, Iqøp og salg i 
enormt format. Send noen dISketter med spill III 
dem. og du får noen mye bedre lilbake. Skriv til 
The Silent SerClce In\.. Hornsbakken 20. 8370 
GRAVDAL. 

GRIMSTAD 
PROTON SURVIVORS Ie!er eller nye med-
lemmer som kan være med å PfogrammSfe de
moer/mUSIkk på Amtga. Klubben består I dag av 
4 medlemmer Sknv til· Osmund GrOll, Svanever
en 1 6  B. 4890 GRIMSTAD 

HAFRSFJORD 
THE COBRA CREW ønsker å komme i kontakt 
med andre AmigaelØfe Klubben består I dag av 
3 pe!"5Onef som har hver Sin Amiga. Kontakt: 
Trond Arild TJ0S1he1m, Grytingsgt. 1 1 ,  4042 
HAFRSFJORD. 

HARSTAD 
NO�WEGIAN LIGHT FORCE INC. søker codere. 
gralikkere. muSikere for Am.ga. Vi har 7 med
lemmer. Sknv Ill. Ole Pedersen. SoIgryveren 1<1 
B. 9400 HARSTAD. 

HELLESYLT 
THE GIANTS $OI(er flere gode kontakter (AmiQ<l) 
De har ITa før kontakter som IT. Acker lIghl og 
X·man. PS NO lAMERS' De holder nå på med 
enda nere demoer enn før, så la kontakl med. 
THE GIANTS, Postboks 22, 6218 HELLESYLT 
eller ring 071 65147(Mr PrideV071 65187 {T.C). 
Jeg har alt nytt _hol sluH- lir C64 Ønsker nå å 
komme I kontakt med ardæ,!;64 �upp9f DIsk 
ooIy No lamers Send --hot Slulf_ liI TOK. cio 
Gunnar Frvelstad. 6218 HELLESYLT. 

HOV 
PUBLIC SOFTWARE fOfmidler PD software I� 
AmIQ3fIBM. og har ca 4()() d�ketter med pro
grammer. Klubben har 90 medlemmer og gode 
kontakter i ullandet. og derlor mye ny soltware 
hele Ilden. Ta konlakl med· Dan lilletvedt, Has-
selvn. 1 .  2860 HOV TH 061 23002. 

HOVIN 
THE RIPPER. HOVlnåsen, 7093 HOVIN ønsker 
seg Here swappe-venner. Hot stuH. GREAT! la· 
mers: Sorry! 

JAKOBSLI 
NETWORK. Ihl:! cIosesI thlng lil perlec:1 (sIer de 
i alle fall selv) ønsker "ere kontakter Send C64 
disketter lil' StlQ Husby. Konglev. 7c. 7058 JA· 
KOBSLI Send AmlQadlskener til Mamn lie. Odd 
Sørl!sv. 27. 7058 JAKOBSLI 

JESSHEIM 
THE CRAZY LOVERS. Algarhelmsve!en , 2050 
Jessheim Irenger lIer-e medlemmer Konlakter av 
alle stag er også velkommen_ De har pr i dag 3 
medlemmer som har hver Sin Cf,t; og påstår å 
være raske swappere. Sknv III overstående adres. 
se eller Mg 06 970917 (Roy). 

KABELVÅG 
THE GENNESIS MEGA CREW har 32 med· 
lemmer og ønsker kontakt med C64--eiere ovel 
hele verden lor salglkJOP av spillfdernoer GMC 
søker også gode mUSlkklgraflkklcodere. GralIS 
medlemsblad gies Ul I ggr/mnd. Sknv 1:1 THE 
GENNESIS MEGA CREW. Poslbok 6. 8310 KAB
ELVAG 
BENGT NILSEN, RekO\'Vn 26,6310 KABELVAG 
v� at alle kuuuuuule grupper ska! kontakte han 
!or bytte av programmer. ruliner elc Han kan del 
mesle om maskinen. men har litt problemer med 
mc. Han programmerer både i 64 og i 128 /TIl> 
dus. og vil gJ8fne bli medlem i en kuuuul gruppe. 
helst med crac:kS!e_ Ring til 088 78313 �Er alltid 
hjemme! SEE YA:_ 
Jeg vil glerne ha konlakt med CI 28f64 (diSk) erere 
for bytting av spill, demoer o.l. Hvis du er Inleres· 
sert, sknv lil: Slurla Såslad SoI!>erg. 8310 KABEL· 
vAG. ps. AUe lår svar. 

KIRKENES 
Jeg VII gj9fne ha konlakt med C64/1541-8iete !or 
bytting av programmer, demos. tips og peeksI 
pekes. Er du Inlereser!, Sknv til meg: Kevin 0l
sen. Bergstien 30, 9900 KIRKENES. 

KJERRGARDEN 
AQUA driver mest med swappng av spiU og pall"l
ling med DPII + . 
Gruppen, som består av 2 personer tIl nå, har 2 
AmIgaer. 
Dessuten har de et modem som de kanskje vil 
bruke på Sin egen BBS. Mere InformasjOfl lår du 

ITa: Arnfinn Ber1and. S320 KJERRGARDEN. 111 
05 147182 (Arnfinn). 

KLOKKARSTUA 
BREAKOUT besktehlQer seg med koding, musikk 
og SYo'appmg på Amiga Dene er en nystartet 
klubb med 3 medlemmer. men de VII nå utvide 
sm kontaktnen med flere hundre prosent. For å 
komme i betraktning som nytt medlem må du 
vedlegge noe du har laget (demo. mUSikk elc). 
Sorry, NO LAMERSI SkrIV Ill: Thor Blarne H 

Thoresen, 3490 KLOKKARSTUA et.1er nng 03 
798169 (Thor) 

KNARREVIK 
AXONIAN/FALCONS ønsker flere kontakter med 
C64 RlOg til Erlend på til 05 331927, eller sknv 
til AxonlanlFalcons, Søre Knappen 46, 5355 
KNARREVIK An letters answered 

KOL8U 
COMMODORE DIVISION NORWAY har 7 med
lemmer som driver med C64 og AmIga. Amga 
er del de dnver mest med. og nå prøver de å 
lære seg ALT om maskIIlen De ønsker konIakt 
med �kesinnede Skriv til Odd Tore Boa. Boks 
se. 2S<l7 KOLBU. eller nng 061 96607 

KRISTIANSAND 
STARLINE består av 5 personer og 5 dalorer. (2 
ASOO. 3 A2OOO)_ Dene er en gruppe !or deg som 
Ikke først og fremst vil swappe. men som også 
har Interesser Innen programmering (demoer. 
spill elc). Ta konlal<t med. Slarline, Hellemyrlia 
12, 4637 KRISTIANSAND. TH 042 45964 (Jan). 
SHOCKWAVE søker nye kootakter. Gruppen har 
5 medlemmer (Wldicalor. Super1od, Mr. Bas. Mr 
ViSion og G.I. Joe.) Masse hOt stut! på lager. Ring 
Superlud 042 46254. eller sknv t� Blane Brelt8l9. 
Fuglevikk!eiva 60. 4637 KRISTIANSAND . ..Jeg 
skal prøve å svare lamers også!-

KRÅKERØY 
ANTI·MEGAWATT GAOUP. Verkstedveien 333. 
1670 KRAKERØY driver med cracklng. lager 
demoer, skaMei spill og programmerer på 
C64/1 28. For kr 25.- pr. 112 år får du tilsendt 
spdl, IJpS, demoer og muligens en medlemsaVIS. 
Skriv eUer ring for mere opplysninger nf 09 
3402e5 (Paulsen). 

KVISVIK 
På grunn av Slor Ltlleresse for GOLDEN FALCON 
søker vi hJ8/p fra Amlgaeere som er Inleressert i 
å lede en aktuell spalte for medlemmef som er 
interessert i grafikk. mlJSll.;k. programmenng. de
moer. spill etc. i vårt medlemsblad Vi ønsker 
også kontaJ<t med annonsører. Send demoer, 
9rafikk ogIeller mUSikk som du har laget. lil 0pp
setting av TOP 10 Ilsler ØyvInd Gnmslad. 6674 
KVISVIK 

LANDAS 
THE NORWEGIAN DEP OF FREEDOM·FORCE 
(FmIand) soker flere medlemmer og konlakter 
RIllQ 05 200243 eller skrIV 111: Knut-Gunnar Wal
le, Na!landsve!en 24. 5030 lANDÅS. 
Jeg ønsl(er å komme I kontakt med crews og 
enkeltpersoner som har AmlQa. SkrIv III Stur1a 
Olsen, Kols lien 90 B, 5030 LANDÅS 

LANGHUS 
TEAMWORK er en nyoppstartel gruppe i fra 
Langnus ved SkI. De dnver med demoer og pro. 
gram, og bytter 91erne bpS. demoer o.l. Nå søker 
eie etter codere. grafikere, mUSIkefe. og  \ekst skri
vere Need contacts as soon as possible!!!...SkJjv 
eller ring III Edwin SoIheLm. Guhrm, 5. 1405 
lANGHUS. TIl 02 868189 

LARVIK 
MR. EINSTEIN ønsker å bytte både nye, gamle. 
hlemmelagede eller proffe demo's III Amiga Tips 
og tnks i MC er også onskehg SkriV lil· MR 
EINSTEIN. Postboks 1<126. 3251 LARVIK 

LILLESTRØM 
TAAS DATA er en I år gammel dataklubb for 
C6A!CI28 eiere som 9,ierne VII uMde sm VIten-
skap om sin datamaskin. VI gir ut medlemsblad 
6 ggr/år Del inneholder spilItesier . ..:MC .. og 
BASIC·kurs. Ilps. breVSider og mye annet Med
lemskapet kOSler kr. 75.'. Sknv til: TRAS DATA 
Etvegaten 17. 2000 LILLESTRØM 

LYNGDAL 
Jeg vil gjerne bli med I en gruppelklubb 101 CS4 
erere Jeg kan bidra med endel MC programme
ring Raymond Njerve. RosfjOrd. 4580 LYNGDAL. 

LØRENSKOG 
Jeg ønsker å høre fra Ivnlgaerere lor bytte av 
programmer. SkrIv til' Ncolal Jensen. KornstIen 
59. 2C06 LØRENSKOG 

MADLA 
PLA TOON (f,t;) er en gruppe for Iolk med C64. 
Gruppen har i dag 3 medlemmer. og har masse 
.oCOOQI.. software på lager (maks en uke gam. 
mel!.) Hvis du ikke er en lamer. kan du skrive lil 
PLA TOON (64), Haakonshetellgsgt. 8, *O 
MADLA eller ring 04 507873. 
MALVIK 
SUPER·SOFT, dalaklubb lOf C64 og Am.ga. 
Medlemsblad 6 ggr/år Avglfl kr 25 Pf år. Vi dfI.. 
vet mest med bytte av spill og programmer Kon
takt: SUPER-SOFT. 8etan,averen 10. 7563 MAL· 
VIK 

MOSJØEN 
NDG/NORWEGIAN GAMES DESIGN i Mosj0efl 
har 2 Amiga·frelste medlemmer Spes�llIelen 
deres er spill. Pfogrammering og demo's. Tid
IlQere erfaring Ira C6A og Vie 20. Veleran i bran
sjen. har holdt på Siden 1985 Kontakt NGO, 
Halsmovegen 35. 8650 OSJØEN TIl: 087 
72640/730 18 (Thor eller Geir). 
KILLER DRILLER TEAM VIl glerne komme i kon
takt med Rare Amiga eiere !or swapping av spiR! 
programmer. Skriv til MOONRAKER, Kummer· 
mo. 8650 MOSJØEN 

MOSS 
SAVAGE, Kartstadveien 17. 1500 MOSS startet 
opp i 1988 og dnver med sampling. demoer og 
bytting av programmer III Amiga. De er 6 stykker 
og ønsker å bli flere. Ta konlakt med: Christian 
wangberb på telefon 09 271487 eller sknv lil over· 
stående adresse. 

NAMDALSEID 
Jarle Skogheim. 7733 NAMDALSEID ønsker kon
lakt med Amlga-eere for bytte av spill, demos ol. 

NAMSOS 
aMEGA vII gjerne ha en god del kontakter. men 
kun Amigabrukere Klubben dnvSf med mere enn 
å Spille. Td høsten vil de slippe ut Sin lørste de
mo DessUlen lager de 'privaie Mega traioefs'. 
Skriv lil aMEGA. Skytterhusveien 2. 7800 NAM· 
SOS TIf on 74903 (Rune) 

NOTODDEN 
PLATOON, usergroup for ArnIga--eIere som Ikke 
er o-spilJ.freaJ(s.., De Slartet opp i 1988 og har 2 
medlemmer Deres spesialitet er programmenng. 
muSikk og grafikk .. 100% Disk Back Guarantee
loves. skriv lil· PLATOON, Rute 20-14, 3670 
NOTODDEN eIeIr ring� 03 957457 Manen 
Amundsen 

OSLO 
KILL cnsker tiere kontakter og medlemmer. VI 
er tl�mmen el sted mellom 50 og 100 med
lemmer. II you are lame. !hen slay !hal way . If 
not contact or JOIn KILL today! Ring: 02 302135 
(Kevm) eller 02 302753 (RIChard · ikke I rushilda) 
STARCOM lager demoer på C64, men de skulle 
gJ8fne han flere konlakter. lAX og ZlP kan nås 
på telefon 02 304860 (Lasse) og 02 302165 (Tor· 
Ø l 
NORSK DATAAMTØRKLUBB N.D.K. har ener 
kun 2 m!neders ekSistens fån over 50 med· 
lemmer fra hele scandinavia. Vi salser på de som 
ikke er proffe. Gratis medlemskap. Husk svarpor· 
lO. Alle aldre velkommen. Vi Skal bli besl! Sknv 
til N.OK, Boks 34 Klementsrud. 1212 OSLO 12. 

RANDABERG 
ZAPPA ønsker å utVIde SItt kontaktnett. I dag er 
8 stykker medlem i denne gruppen som konseni· 
rerS! seg mest om brukerprogrammer til C64 
Konlakt· Knut Ame SIrømme, Randabergveien 
313. 4070 RANDABERG. TIf 04 417696 

RANHEIM 
TURBQ.KIDS søker nye medlemmer Klubben 
er for Amiga--eiere i aJle aldre. Medlemsblad ca. 
6 ggr/!r med spørsmål/svar fra medlemmene, lips 
om Spill. Send lisle over dine spill/programmer 
og klubben dislnbuerer den lil alle medlemmene 
Avgill pr. år er kr. 50,'. Skriv til: Knul Marius Thor· 
valdsen, FjOfdgIOtrvesen 1 1  B. 7053 RANHEIM. 

RisøYHAMN 
ATARI ST/AMIGA.Jdubb med 5 medlemmer som 
har programmering, grafikk og muSikk som ho
vedinleresse. Ta kontakt med Van Straaten, Ase, 
8484 RiSØYHAMN eller telefon 088 47198 (Eirik). 

RØYSE 
SOKRATES ønsker lIere kontakter lor rask swap. 
Plng av nye programmer, demoer m.m. 100% 
garanlen svar! S1mv i dag Id. Remla! Vetne. TVS, 
3506 RØYSE. 

SAND 
SAILMON SOFT er en klubb (startet 1968) med 
3 medlemmer som har C64 og Am$lrad De er 
meget Intressert i demoer. Skriv eller nng Ill: SvS!, 
nung RøMg, 4230 SAND · tlf . 04 797554 

SANDSHAMN 
BIIIIQ hardlsoltware Ira NordVest Amiga i Sands
hamn. Denne klubben har 1 5  medlemmer. Rask 
servICe Konlakt NordVest AmIga. 6089 SANDS
HAMN eller leieIon 070 -29140. 

SARPSBORG 
SATURDAY NIGHT CRACKERS består av 6 
personer som dnver med mUSikk og grafikk på 
Amiga De ønsker kontakt med flere codere. Sknv 
Ill. Geit Paulsen, HarebaKkv. 61, 1700 SARP& 
BORG. TIi 09 155289 (Geir). 

SKIEN 
SNAP SHOT. dataklubben for C64ICl28 og Alari 
ST. t<lubbiad 6-8 ggr/år. Medlemsavgih kr 70 
For mer InformasjOfl. Sknv Ill. SNAP SHQT CIo 
Jostem B. Kns\lansen. Håvundveen 294. 3700 
SKIEN 

SKJETTEN 
ALMBlBAMlGA USERI Do ya wanna swap new 
sluH on the AmIQ8? Contact THE DISK FIXER, 
Poslboks 74. 2013 SKJETTEN 
ZONE 3 . har du mange, store og klEmte konlak· 
ter?????? SkrIV til meg for swapping av maks 1 
uke gammelt stoff (Amiga): Zulu Ol Zone 3. box 
3, 2013 SKJETTEN. NO LAMERS!!!! 
PANTHERS. TomlesVIngen 15. 2013 SKJETIEN 
med Black Panther (Lennart) I spissen. ønsker 
nye kontakler lor bytting av spill og dessuten flere 
medlemmer De lire medlemmene .gruppen dn. 
ver med Amiga spiD og demoer (lager demoer) 
Skriv eller nng 06 853861 (Lennan). 

SKJÆRHAUGEN 
THE SOFTWARE SWAPPERS swapper demoer. 
nytteprogram og annen soltware til A500 og C64. 
lOOO1! dlSk back garanti. Mange kontakler. nytt 
stoff. Klubben har 10 medlemmer. Skriv lil The 
Soltware Swa.ppers. boks 8, 1680 SKJÆRHAL· 
LEN TIl 09 379414 (DaVld). 

SKODJE 
THE FIGHTING FALCONS har 5 medlemmer 
som p!"ogrammerer i MC. C. BASIC & PASCAL 
De ønSkS! nye konlakter InnenfOf Norges gren
ser. Du bor kunne programmere (på AmiQ<l) eller 
tegnelkomponere Send inn 6 dISkener (bør helsl 
InnehOlde noe du har laget: demoer, bilder osv) 
og få 4 tilbake I lorm av klubbavis. legg ved svar· 
porto Skriv Ill: THE FIGHTING FALCONS, 6260 
SKODJE eller nng 071 753U,. (Finn). 

SOLBERGELVA . 
ANIMAUlE.a9 ønsker nye medlemmer lor 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, 
GmI.Riksvei 1 10, 3057 SOLBERGELVA. 

SOLBERGMOEN 
PENTHOUSE. Sandvollan 60, 3058 SOLBERG
MOEN består i dag av 3 medlemmer og driver 
med utveltsling av programmer pluss programme
ring. De Slartet opp i 1986 med C64, men holder 
nå på med Amiga. Kontakt Sven Deutschmarm 
på leIeIon: 03 871627 eller skriv til O'VefStående 
adresse. Alle lår svar. 

SORTlAND 
Terje Lehn Kaf1sen vil swappe Anuga-progarn
mer med hvem om helst. Uker svært avanserte 
Pfogrammer. Skriv eller ring: Terje Lehn Karlsen, 
Snorresvel 42, 8400 SORTlAND (088 219(9) 
INFERNO har 10 medlemmer som jObber med 
Amiga. De ønsker flere medlemmer. Ta kontakt 
med: Yngvar NaUand, Poslboks 42, 8401 SORT· 
LAND · Ul: 088 21118. 
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B le R 
SPYDEBERG 
THE SOD TEAM er en nystanet klubb !or AmIga 
og C64. Klubben dnver mesl med bytte av spiU 
og program, men har også eget medlemsblad I 
dag er 5 medlemmer. men de vd gjerne ha flere 
Medlemmsavg. kr 50.· pr. år. ALLE FAR SVAR. 
�100% disk back guarantee-- Ioves. Konlakt. The 
SOD Team. Dragonvn. 22, 1820 SPYDEBERG 

STAVANGER 
CQMPUTING SCANDINAVlA er en nyslartet 
klubb lor C641Cl28--elere med dlskellslasjOfl. 
Klubben beslår i d;.g av 2 mediemmer og har en 
konllQE!nt på 25 krJår. De driver med programme
nng I masklnkode og "';1 gJØfne bytte tips, klubb
aVIs vil komme S.12 gJr/år. Klubben kan nåes 
på le!eIon: 04 531284. Morten Salthe/Karkan 
Baukop eller Skriv til COMPUTING SCA....,DINA· 
VIA, Tanke Svilandsgate l I ,  4007 STAVANGER. 
DANISH DAEAM LINE er en inlernasjonal klubb 
med hovedsete I Danmark, De slartel opp i 1986. 
og i Norge i 1987. Vi VII gjerne utvide vårt crew 
og søker derlor ener codere, mUSikere eller graf .. 
kere Skriv til' DANISH OREAM LINE INT. Post· 
boks 4534, 4004 STAVANGER. 
SCANNERS søker medlemmer til klubben sin 
Vi bytter, selger spill og demos lil C64IC128 (disk) 
Medlemsavgift kr 25,' pr. år. Medlemsblad hver 
måned. Skriv lil: SCANNERS vIKar Kan Baukop. 
Tankesvilandsgale 1 1 ,  4007 STAVANGER eller 
nng. 04 531284 

STEINKJER 
METAL programmerer i mc. lager demoer, swap
per m.m. Nå ønsker de mange nye C64 kontak· 
ler (no lamers). Svarer alle brev. Sknv til Metal, 
lerkeveien 22. noo STEINKJER, eller ong III on 
47649 (Ramses). 
Haakon Dybdahl har hold på med dalOler i 5 år. 
Det siste året har han han AmI98. Nå vil han 
lære seg mc. og ønske.- derfor å komme i kon
takt med �keslnnede. Ring on 63754. 

STJØRDAL 
PQWEREOGE INC. er en C641128 klubb som 
gr ut medlemsblad J.4 ggr/år. I klubben bytter 
de hps og pokes Del meste loregår på d�kett. 
men også lin på kasen. Medlemskonligenl kr. 
50.- Skriv III PowS!edge Inc, 7500 STJØRDAL. 
eller ring 07 627044 og spør ener TERRA8YTE. 

STRAUMSGREND 
FULL FORCE dnver med swappng av ny soltwa
re til C64 og AmIga. Demos er også en høyt els
ket aktivitet Kontakt SVENTY på telefon: 05 
121407 eller skriv 1I1� FULL FORCE, Rekdalsve-
gen 32. 5064 STRAUMSGREND 

STRYN 
THE GUllTIES stanet I september 1988 og har 
lo medlemmer med sånn passe erfaring. Vi er 
nå på � demolcrack9f<:rews på C64-disk . alle 
får.svan Vi har a/hid hOI·Slut! SkrIV til· THE GUlL· 
TIES, Kiperveien 22 6880 STRYN 

TROMSDALEN 
SIL VERFQX er en dalaklubb som dnver med 
Import av spill til C641C128. De er 4 stykker som 
etter hvert håper og komme I gang på Amiga. 
SkriV til: SILVERFOX, Sljerneveren 48, 9020 
TROMSDALEN eller ring· 083 36299 . Espen 
Rikslad. 

TRONDHEIM 
Roy EgIl (07 865320) og Rune (07 865578) VII 
Qjerne ha kontakt med andre Amiga brukere. 
hetst fra Trondheim. men alle er velkommen Ul å 
nnge. 

ULSTEINVIK 
SYSTEM 10 søker flere kontakter lor bytting av 
spilVdemoer og muSikk. Konlal<t Helge Haslund, 
6065 ULSTEINVIK. TIl 070 1 1 0474. 

VEDAVÅGEN 
HI·VOLTAGE startet opp sommeren 1988 og 
beslår av 4 Amlga·frelste De Irenger flere kontak· 
tet (helst SOflI kan programmere. men alle er 
garantert svar)1 SkrIV td Eivind Vea, Vsa Øst. 
4276 VEDAVÅGEN eller Iing 04 82461 l 

VADsø f �_ 
Jeg ønSker ! bytte demoer:- !doer m.m på ese 
(dISk). Jeg kan maskmkode. No lamers. Jeg har 
alltid det nyeste. Sknv hl BJØrn RI�rdsen, Sk.Qg
holte!. 9800 VADsø 

.------":1. 
ØRSTAD 
ST·KLUBBEN. BJ0fkevelen 19, 6150 0RSTAO 
er en landsomfanen6e dataklubb tor Alan ST· 
Ellere HovedmåleI med klubben er å Skape enlll-
Slasme bIand1 ST�eme i Norge. Klubben vil ha 
salg av bland! annet prcgrammer. dlskener og 
Public Dornain Send disk + relurporto IQ( førsle 
nummer av PD DiSk Magasin SkrIv Id OIIersL3en
de adresse eller nng III Ronny Hatlemar1< . 070 
66462 for mere informasjon 

AKREHAMN 
WEST .coMPUTER-CLUB (WCC) ønSker å kom-
me i kontakt med C641Amiga og ST --eiere. NO 
LAMERS and only hol slull. Kontakt: VIggO Vea 
Centrum, 4270 AKAEHAMN. TIl 04 816855 
ELEKTAON1C ARTISTS er ei gruppe på lO med
lemmer som lager demoer på Amiga. De ønsker 
å komme i kontakt med llere Amiga--groups for 
bytting av programmer på Amiga. Kontakt: WIZZ· 
KlO lEDA, Tore Snerteiand, 4270 AKAEKAMN. 
TIl 04 815261. NO LOOSERS, please!!!! 
Jeg ønsker kontakter med swappere av Amiga-
programmer/demoer. 100% diSk back garanti. 
Rask swapping. Vil du swappe spilVdemoer, må 
du sende disketter. Kontakt Arne Ferkingslad, 
Falkenhaugv. 37, 4270 ÅKREHAMN. TIl 04 
816089. 
Lars-Even Nilsen, TjØS'oQId.ØsI, 4270 ÅKRE· 
HAMN swapper spill og demoer. Alle får svar. 
100% disk back garanti! Har du en Amga. så 
sk.nv e/Jer ring m WlLLOW. TIl 04 816327 (lats-
Even.) 

ALESUND 
DISKHUNTERS soI<er nye medlemmef lil sin 
C641C1281Amiga+ klubb. Har ca. 1 20  med
lemmer. K1ubbmedlemskapel koster kr. 100.· pr 
år. Skriv til oss: DISKHUNTERS, Henning Karlsen, 6090 FOSNAVAG. 
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jfl�� Dpaint tekst, spread og skygge: 

D LU RES LTAT 

DELU PAI T 

Av Ame Jacobsen 

H
e
. 
r skal vi se på mulighetene 
til en spesiell måte å bruke 
spread-funksjonen i farge
skalaen sammen med tekst 

(type logo) og med skygge bak. 
Begynn med å organisere paIetten. 
Som tegningen viser er det laget en 
skala over 29 av palettens 32 farger 
(Lo-Res) som begynner og slutter med 
en mør1< blå farge (nesten sort) og 
som spres inn fra hver ende mot en 
hvit fårge etsled i midten. Lag så en 
·RANGE. mellom de to mørkeste far
gene. Slå av eventuelle andre .RAN
GER.. Lag deg en litt lys bunnfarge 
og kopier den til den tredje fargen på 
paletten. Dra sortsIideren litt ned på 
denne fargen flir å få den litt mørkere. 
Denne fargen skal brukes til skygge. 
Som eksempel er brukt ordet Amiga 
(Snde l). Velg en kraftig skrifttype, f 
eks. Euro som jeg har brukt. Den fin
nes på Zuma fontsdisk No. 2. 
Når du har skrevet ordet, plukk det 
opp som en børste. Mens du har den
ne børsten velg åpen sirkel fra den 
høyre menyen. Velg så farge nr. 2 på 
paletten med høYre musknapp. Dette 
for å få den som bakgrunnsfarge. Rytt 
børsten der du ønsker å ha den. T I)'kk 
så og hold høyre musknapp oede 
mens du forsiktig flytter musen litt. 

Når du ser at ordet er blitt litt større 
enn børsten (ca. 1,5 mm hele veien 
rundt) slipper du musknappen. (Bilde 
2) Plasser så børsten slik at figuren 
under danner en jevn kant hele veien 
rundt. (Silde 3) Klikk så med høyre 
musknapp på -Filt.. I det bildet som 
kommer fram på skjermen, velger du 
først den venstre figuren i «Gradient:» 
(Vertikal filQ. 
Klikk OK. Klikk så l en hvilken som 
helst farge i rangen og fyll selve bok
stav-flaten i -A·'en i ordet. Da fylles 
den vertikalt. Gjør dette i «t11,,'en �så. 
Tl)'kk igjen med høyreknappen pa fill 
og velg den andre filHunksjonen i 
Gradient (Horisontal fill). La .Dither:. 
stå he� til venstre. Klikk OK. Fyll så 
kanten rundt og inne i «A- og «ITl». 
(Silde 4) Du forstår nå hvordan du 
skal fylle resten av bokstavene. (Silde 
5) 
Når dette er gjort, plukk opp det ferdi
ge ordet som en børste (husk at bak
grunnsfargen må være den første far-

SKRITT FOR SKRITT kan selv den 
uerfarne lage mye artig ved å lese 
artikkelen. Du behøver ikke å skrive 
((Amiga» - "NORSK DATORIl går Ilke 
bra ... 

gen pal<>tten). Velg så den tredje far
gen med høyreKnappen. Plasser børs
ten der du vii ha den med høyre 
knapp først Rytt så litt på børsten slik 
at skyggen kommer til syne og plas
ser ordet der du ønske r-"!ed Ve 
tolapp. Orr du ønsker kan d . 9' 
I paletten og ekspe im mere ma.. 
Dunnfarge og SJ<Vnge tJileqg t ,kala
en. 
Som en kurios tet tur jeg med en av 
de første -ordentlige !egnlngens )eg 
laget på Am ga: en oynthasizer n 
er seMølgelig tegnet Hi-R., Inge 
scann:ng er lJ1lJkt. 'rl �'ur. en · " 
-bombe>; jeg hal '" nyt '1 O; 

:"lr gått · Ira k iga De er �1<.e 
MAC ... Hv r r�s e 
Jollnn� N 1.11 >1 hal ,I 
':::1. seg en fur i Iz.ge "'por! Ol""" 
detle qanske s Vi Kornn er til
bake Il 



COMMODORE AMIGA 500 

Kontakt 

nærmeste 

forhandler ! 

Commodore Amiga 500 er  en spennende datamaskin for 
hele fami l ien.  Dette gjenspei les i bredden av den prog ramvare 
som finnes - fra tekstbehandl ing,  regneark og databaser ti l  
spi l l  og unde rholdning du aldri har sett maken t i l .  

C Commodore Amiga 500 e r  en datamaskin hele ... 

fami l ien kan ha nytte av. Kom t i l  oss og be om en 
demonstrasjon , - gå ikke g l ipp av vårt gode vårti lbud ! Commodore 

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) 20 154. 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 14 22. 
Elverum: Alfarheim Kontormiljø AlS, (064) 12 288. Fagemes: Data & TV Service, (063) 61 292. Flekkefjord: Fredrik Horjen 

AlS Bok og Papirhandel, (043) 22 088. Fredrikstad: All-Tek, (09) 31 41 80. Førde: Georg Huus Bokhandel, (057) 21 877. 
Gjøvik: Landmark AlS, (061) 72 1 60. Harstad: Data Land, (082) 61 1 40. Kristiansand S: Computer Service, (042) 24 292. 

Wintersborg Data, (042) 21 409. Lillestrøm: SpaceShop AlS, (06) 81 09 23/81 09 21. Molde: Dahls Bokhandel AlS, 
(072) 55 699. Narvik: Narvik Bokhandel AlS, (082) 4 1  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: Undervisningsdata AlS, (081) 91 299. Sandefjord: 
Kontorsenteret AlS, (034) 67 139. Skames: Christian Olsen AlS Bok og Papirhandel, (066) 61 027. Stord: Stord Sentral

bokhandel, (054) 11 411. Tromsø: J.M. Hansen AlS. (083) 81 655. Trondheim: F. Bruns Bokhandel, (07) 51 00 22. 
Holmgrens Lyd & Bilde AlS, (07) 51 55 55. Mox-Næss Bokhandel AlS, (07) 53 1 1 20. Alesund: Campus Studentdata, (071) 28 670. 
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" ,. V ccFrederico Fiasco» har fått Amiga: 

T BBEL ED 
GENLOCKEN • • •  
Vi fikk en merkelig tele
fon: 
- Jeg tror jeg har trøb

. bel med genlocken, 
skurret det. 
- Jaha? Og hva tror du 
jeg kan gjøre med det? 
- Eehh .. .  Jeg heter 
Tor . . .  Tor Erik Gun
strøm. Hvor er jeg nå? 
- Norsk Datormagazin. 
Var det Frederico . . .  
unnskyld, Tor Erik 
Gunstrøm du sa? 
- Ja. Hvorfor ringer jeg 
til dere? 

S
Pørsmålet hans var egentlig 

ikke så dumt som det hørtes 
ut. En eller annen spøke
fugl(?) hadde gin ham vårt 

nummer. Og i sin lan!:l9 jakt på noen 
som kunne få skikk pa hans dyre og 
uregjerlige genlock, måtte jo Dizzie 
Tunesgjøgleren prøve alle muligheter. 
Han var trist, så trist som bare signore 
Fiasco kan være etler å ha rotet seg 
borti nok en nesten-katastrofe. For tI
den boende på Chat Noir og på hybe
lEm i OskJ, og for øvrig med hendene 
fulle av arbeid for sitt eget firma Tele 
Visjon - med sete i Tele-mark, selv
følgelig. Drevet av pur medlidenhet 
stakk vi innom. 
I en nesten ryddig ungkarsleilighet på 
beste vestkant sitter Gunstrøm og 
skuer utover et batteri med monitorer 
og paneler. Dizzie Tunes er i dette 
�eblikket glemt, det eneste som teller 
na er Tele Visjon - og en vrien Amiga 
500. 
- Vi driver med overspilling fra smal
film til video, blant annet, fortelier han. 
• Kan .. trikse .. litt med filmene, og redi· 
gere det hele pent. En del reklamefil
mer blir det også, men dene har altså 
ingen ting med Dizzie Tunes å gjøre. 
Hva er Norsk Datormagazin for noe? 
Vi gir ham noen eksemplarer. 
- Jeg hadde en tekstgenerator fra før 
av, fortsener han. - Men så ville Je� 
gjerne ha lin flere muligheter, og sa 
hørte jeg om Amigaen. Den er akku
rat kjøpt inn. 
En sylfersk Amig�ier ser bekymret 
ned på Johnny Niska som prøver å 
smyge seg inn i kabel-nettet på bakSI
den av kommando-sentralen' 
- ni nå har jeg bare sittet og lekt meg 
litt med Ami�aen, forteller han videre 
- Men jeg rna vel sette meg grundige-
re inn i maskineriet etter hvert. 
- Så nå skal du bli sklkkehg data-f,,-

'- ker? Vil du tegne et abonnement? 
• Anei, ikke denne karen. Det overlater 
j� til yngre krefter. Jeg har ikke tid 
til a sette meg skikkelig ned med slikt. 
Ukevel er det ikke mye Frederico Fl
asco-system over elektronikken han 
styrer i stua. Avanserte redigerings
maskiner, og knapper nok til et par 
jumbojeter tar opp hele kortveggen . .  
Et eget panel bærer det klingende 
navnet Gunstreem: 
- Joda, jeg har mekket det sammen 
selv. Men dette dreier seg om musikk, 
og det har jeg greie på. Del er noe 
annet med data . . .  
- Masse ledninger her, konmmenterer 
Johnny bak panelene. - Og et par av 
dem er dårlige. 
Så, etter hvert, begynner Workbench 
å rulle over skjermen - men fra feil 
maskin. Det er Datormagazins egen, 
hardt prøvede A500 som plutselig vir
ker. Tor Erik Gunstrøms maskin vil 
ikke annet enn å vise en syk grønn· 
farge på skjenmen. 
Nå hoppør også Gunstrøm bak i ka
bel-spaghenien: - Bruker du den 
stikk-kontakten? spør han. 
• Jaaa, svarer Johnny, uvitende om 

f 
f 

at den er tilkoblet en trinnløs bryter. 
. Nå prøver vi med 220 vott, sier Tor 
Erik tørt, og se! Skjermen får liv. Men 
genlocken vil ikke Iocke; bildet flyter 
�er skje.�en. Tor Erik si�r ned 
i pllot·stolen 19.t8n, og venstre Kinn fin
ner sin faste plass på håndbaken. In
gen er så triste som de som har dår
liil. dator. 
Pa'n igjen. Rere ledninger sjekkes, 
og noen eder og forbannelser blir 
hengende i luften. Først Guru. Og 
deretter virus! Alle Amigaens ulemper 

ser ut til å være samlet i akkurat den
ne maskinen. Johnny jobber, og Tor 
Erik sukker. Drømmer han seg til 
Chat Noir, og ønsker alle Amigaer 
nord og ned? Jeg kvier meg for å 
spørre. 
Endelig ser det ut til at sakene begyn
ner å virke. Workbenchrammen står 
fjellstøn over TV-bildet, og pilot Gun
strøm lyser opp og begynner å skru 
knotter. Han henter opp bilder, fader 
over i andre og sp:>!er og ordner. Det 
funker! Verden har blitt et bedre sted 

å være, og utenfor skinner solen. 
. Fin maskin, denne Amigaen, sier 
han. Det sa han ikke for fem minutter 
siden. Men akk, hvor lenge var Adam 
i Paradis? Det ingen har merket, er 
at det fremdeles er Dators maskin 
som styrer opplegget. Gunstrøms 
mandags-Amiga vil ganske enkelt ik
ke være med på hverken bildene eller 
notene. 
- Skitt au, sier Johnny etter noen ti· 
mer. - Lå'n maskinen vår, og send din 
egen på søppeL .. til service. Så får 

vi den tilbake når din er klar. 
Dermed reddet altså Norsk Datorma
gazin firmaet Tele Visjon fra en skjeb
ne verre enn døden, og telemarkinger 
og andre interesserte kunne uavbrutt 
glede seg over noenlunde brukbart 
effekt-makeri på videoen - til neste 
gang en guru eller et kabelbrudd fin
ner det opportunt å slå til... 
- Det er noe av sjarmen med denne 
maskinen, forklarte vi. Men vi tror at 
vi snakket til døve ører . . .  
Norsk Dator: Terje Øygard 



MASKINKODE FOR 
NYBEGYNNERE · DEL 6 

Av Kurt Lekanger 

Velkommen til siste del av maskin· 
kodekurset. Vi rekker dessverre 
ikke å gå igjennom alt i 6510-
maskinkode, til det trengs det 

flere, tykke bøker ... Men vi skal nå forkla
re noen av de viktigste instruksjonene 
som er igjen for at du skal kunne sene 
igang å lage dine egne programmer. 
t Basic kan du bruke instruksjonen GO
TO for å hoppe til e1 annet sted i pro
grammet. I maskinkode finnes en tilsva
rende instruksjon, JMP (JuMP to new 
location). Det finnes også en instruksjon 
som tilsvarer GOSUB i basic. Denne 
ins!rukstonen er JSR (Jump to SubRou
tine). I operativsystemet er det en egen 
funksjon for å skrive ut et tegn på skjer
men. Her er et programeksempel: 
LOA "" b' 
JSR $FFD2 ; CHROUT (skMv ut) 
RTS 
Tegnet som skal skrives ut legges først 
i akkumulatoren. Derener hopper vi til 
rutinen CHROUT som tigger på adresse 
$FF02. Når denne rutinen er ferdig, re
turnerer programmet til instruksjonen 
etter JSA $FFD2, nemlig ATS. Men 
hvordan kan prosessoren vite hvor den 
skal returnere etter å ha utført rutinen? 
Svaret er STACKEN. 
Staeken brukes av programmereren og 
prosessoren for å lagre tall midlertidig. 
Når du kaller opp en rutine med JSA 
vil prosessoren laQre den adressen den 
skal returnere til pa staeken, dvs. adres
sen til instruksjonen som følger etter 
JSR. 
Staeken består av 256 ($FF) minnespo
sisjoner, og ligger fra adresse 

$0100-$01 FF. Den ligger baklengs i min
net, dvs. at den første posisjonen på 
staeken er adresse $01FF og den siste 
er $0100. Prosessoren har også et regis
ter som kalles STACK-PEKEREN. Dette 
registeret peker alltid på den neste ledi
ge posisjonen på staeken. Når et tall 
blir lagt på staeken vil staek-pekeren bli 
minsket med 1 ,  når tallet blir fjernet fra 
stacken vil pekeren bli økt med 1. 
Det finnes egne instruksjoner for å legge 
et taU på stacken. Disse instruksjonene 
er PHA og PlA PHA legger det taliet 
som er i akkumulatoren over på stae
ken. TaUet vil nå ligge der uberørt inntil 
du tegger taltet tilbake i akkumulatoren 
med PLA. PHA betyr "PusH accumula
tor on staek,. og PLA betyr "PulL accu
mulator from staek". Stacken er altså 
et meget nyttig hjelpemiddel når du øns
ker å "gjemme unna,. tall, adresser etc 
for senere bruk. 
OVERFØRING MELLOM 
REGISTRE 
10.6,6,8,8Mange ganger kan det være 
nyttig å overføre innholdet i f.eks. akku
mulatoren over i X-registeret. Til dette 
finnes det egne instruksjoner, f.eks TAX 
(Transfer Accumulator to index X). Her 
er en oversikt: 
T A.X - overfør A til X 
TAY - overfør A til Y 
TXA - overfør X til A 
TY A - overfør Y lil A 
TSX - overfør stackpeker til X 
TXS - overt.r X til stackpeker 
De to siste er sjelden brukt, men kan 
enkelte ganger være nyttig hvis du av 
en eUer annen grunn skulle ønske å f. 
eks ø�e stackpekeren med 1 .  Dette gjø
res sl1k: Tsx:INX:TXS. 
SKRIVE UT EN TEKST 
Her skal jeg vise et program som forand
rer skjerm/ramme fargen til svart, teks
ten til rosa, blanker skjermen og til slutt 
skriver ut "heil» på skjermen. Her er pro-
grammet: . 

- - cooo 
LDA *0 ; svart 
STA $0020 ; ramme 
STA $0021 ; skierm 
LOA * 1 0 ;  rosa 
STA $0286 ; tekstlarge JSR 
$E544 ; blank skjerm 
LDX ",$00 

SKRIV LDA TEKST$X 
BEO SLUTT ; O = slutt på tekst 
JSR $FFD2 ; skMv ut 
INX 
BNE SKRIV 

D A T O R 
B Ø R S E N  

Kjøpe eller selge? Bytte eller 
låne? Mulighetene er mange 
med en annonse i Norsk Da-

SELGES 

tormagazin - størst på Com
modore i Norden! 

COMMODORE 128 selges med diverse utstyr, spill kan kjøpes 
utenom_ 50 kr: ENDURO RACER, MASK, BASIL MOUSE, OUT 
RUN, SUPER SPRINT, METROCROSS_ 100 kr; FLYING 
SHARK, LIVE AMMO (5 spill), PLA TOON 150 kr: MAGNIFICENT 
SEVEN (8 spilQ 175 kr: LAST NINJA 2 (nesten nytt) Ring 057 
41 790 og spør etter INGE_ 

SLUTI RTS 
.BYT 'heil' 
.BYT O ; slutt på tekst 

JSR SE544 kaller opp en rutine som 
blanker skjermen. Det finnes mange 
andre slike rutiner som du kan kalle 
opp, en oversikt finner du bl.a. j boken 
,Commodore 64 - Programmers referen
ce guide» og .. A pocket handbook for the 
Commodore 64 - av Peter Gerrardf 
Danny Doyle». Selve programmet skulle 
vel være seMorklarende. 
Siden dette er sisle del av mc-kurset. 
har jeg tatt med en IIlen rutine for mIdt
stilling av en tekst, som du kan bryne 
nesa di på . . .  Del rutinen gjør er at den 
først skriver ut en tekst på skjermen. 
Deretter venter den på at du skal skrive 
inn noe fra tastaturet. Når du har trykket 
return, tar den antall tegn pr. linje (40) 
og trekker fra lengden på den teksten 
du skrev inn. Så deles resultatet av det
te på to med instruksjonen LSR. Det 
tallet som da blir resultatet. er det amall 
mellomrom som må sta pa hver SIde av 
teksten når den skal midtstilles. Skjer
men blir så blanket, og teksten skrives 
ut - midt på skjermen! Et mer menIngs
løst og unyttig program finnes vel nep
pe, men det viktigste er at DU setter deg 
ned og prøver å forstå hvordan program
met fungerer. Forstår du ikke alt med 
en gang, så skriv inn programmet i ass
embleren din og prøv del ut. Prøv gjerne 
å gjøre forandringer i programmet for å 
se hva som Skjer. Det er slik du lærer. .. 

- = $1000 
Ida :I; text 1 Idy � text 1 
jsr Sab 1 e ; Skriv ut teksL . - - LES INN FRA TASTATURET - -, 
Idy ;,SOO 

inn jsr $ffcf ; Les av tastatur. 
sta $1 100$y ; Lagre. 
iny 
cmp * 13 ; Sjekk for return. 
bne inn 
dey 
sty $02 ; lagre Y-registeret 
jsr $e544 ; Blank skjerm 

; - -- MIDTSTILL TEKSTEN - - 

Ida *40 
sec 
sbc$02 
Isr a ; Del på lo 
tay ; og overfør til y-reg. . - -- SKRIV UT TEKSTEN - - -, 
Idx *$00 

skriv Ida $1100$x ; les inn teksten 
sta $05eQ$y ; og skriv utl 
iny 
inx 

/ 

cpx $02 ; Alle tegn skrevet? 
bne skriv 
rts 

textl .text "tekst == 

.byte O 

Det var ah! Ikke gi opp . øvelse gjør 
mesler! 

KOMPLETT OVERSIKT 
OVER ALLE 
651 0·INSTRUKSJONER; 
ADC = ADd to accumulator with Carry 
AND = MANDn memory with accumula
tor 
ASL = Accumulator Shift Left 
BCC = Branch on Carry Clear 
BCS = Bra(lch on Carry Set 
SEO = Branch on resuh EOual to zero 
SrT = T est BITs in memory with aeeu
mulator 
BMI = Branch on resuh Minus 
SNE = Branch on result Not Equal 10 
zero 
SPL = Branch on resuh PLus 
BRK = force BReaK 
BVC = Branch on oVerflow CJear 
SVS = Branch on oVerflow Sel 
CLC = CLear Carry flag 
CLD = CLear Desimal mode 
CLI == CLear Interrupt dlsabJe bit 
CLV = CLear oVerfIow flag 
CMP = CaMPare memory and accu
mulator 
CPX = CamPare memory and index X 
CPY = Com Pare memory and index Y 
DEC = OECrement memory by ane 
DEX == DEerement index X by one 
DEY = DEcrement index Y by one 
EOA = Exclusrve-OA memory wilh ae
eumulalor 
INC = INCrement memory by one 
fNX == INcrement index X by ane 
INY = INerement index Y by one 
JMP = JuMP lo new location 
JSA = Jump to SubRoutine 
LDA = LoaD Aceumulator wffh memory 
LDX = LoaD index X with memory 
LOY = LoaD index Y with memory 
LSR = Logical Shift Right 
NOP = No OPeration 
OAA = OA memOlY with Aeeumulator 
PHA = PusH acrumulator on slack 
PHP = PusH proc:essor status on stack 
PLA = PulL Accumulalor from stack 
PLP == PulL Processor status from stack 

AOL = AOtate Lett one bit 
ROA = ROtate Right one bit 

JQKE NR. 008 

ENDELIG! 
Nå finnes det som du har ventet på! Brevkurs i mas
kinkodeprogrammering på AMIGAl Totalt er det 1 2  
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 delte kurset blir 
du hurtig og greit i stand til å skrive dine egne pro
gram, enten det nå blir et enkelt LOna-program eller 
et avansert spill som utnytter AMIGA'ens mulig
heter til det maksimale. 

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

Forskuddsbetaling = porto- og oppkravsfrilt. 
Bestill NÅ I fra: ARCUS 

Postboks 336, 6401 MOLDE - Postgiro: 4 60 0599 

ATI == ReTurn from Interrupt 
RTS = ReTurn from Subroutine 
SBC = SuBtract from accumulator with 
Carl)' 
SEC = SEt Carry flag 
SED = SEt Decimal mooe 
SEI = SEt Interrup!: disable bit 
STA = STore Accumulator in memory 
STX = STore index X in memory 
STY = STore index Y in memory 
TAX = Transfer Accumulalor to index X 
T AY = Transfer Accumulator to index 
y 
TSX := Transfer Stack�inler to index X 
TXA = Transfer index X to Aceumulalor 
TXS = Transfer index X to Stackpointer 
TY A = Transter index Y to AccumuJator 

Som du ser er det mange vi ikke har 
gått igjennom - men hvis du ønsker å 
lære mer kan jeg anbefale deg å kj0-
pe en bok om maskinkodeprogram
mering. Et annet godt tips er å bruke 
en maskinkodemonitor og studere 
ANDRES programmer, og prøve å 
forstå disse. Studer også maskinkode
programmer som er listet i datablader 
og prøv å forstå hvordan programme
ne fungerer. Dette er en av de beste 
måtene å lære på (det var slik jeg 
lærte maskinkode!). 

D A T  A M A R K  E D E T  

4 . 499 

2 , 845 

f" PS 1 500 PR , 2 , 999  

5 1 2  K RAM/EXP . 1 , 390 

SUPERBASE PERS 495 

l<IND- V/(')RDS-- 695 
K N I GHT ORC 1 29 

JEWELL OF DARKN , 1 29 

AM I GA 500 

�10N I lOR 1 084S 

COl1MODORE 64 1 ; 475 

F I NAL CARTR , I I I  435 

1 54 1  I l  D I SK . S  1 , 885 

1 53 1  D I SK , ST .  1 , 1 95 

MPS 1 200 2 , 399 

1 0  sTK . 3 . S "D r s K  1 20 

1 0  STK , S . 2S "  NØY 40 

1 0  STK . S . 2S "  3M 60 

1 0  STK . S . 2S "3MHD1 20 

D I SKETTBOX 79 

RENSESETT 1 50 

BROTHER P R I NTER E ;  

M - 1 709 - 7 . 200 

M - 1 509 4 , 800 

M 1 409 4 , 200 

M - 1 1 09 2 . 880 

ALLE PR I SER I NKL MOl1S 

POSTORDRE : 

TESSA ELECTRON I CS A . S  

BOKS 32.  2650 KVAM 

TELEFON : 062 - 94500 

HVERDAGER : 1 7  21 

LØRDAGER ; 10 - 1 4  

B I SLET MUS I KK & FOTO 

THERESESGATE 52 B 

( RUNDKJ , VED B r  SLET)  

TELEFON 02  - 694823 ' 

HVERDAGER ; 1 0  - 1 8  

LØRDAGER : 1 0  - 1 4  
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ERNE AMER. 
GJØR DET, 
DANSKENE 

• GJØR DET 
AMIEXPO '89 
I BEN HAVN 

Av Johnny Niska 

J
eg ankom København den 20. 
mars 4 en regntung formiddag. 
AMIEXPO arrangeres for første 
gang i historien i et skandina

visk land. Forventningene var ikke ster 
re i og med at utstiller·listen inneholdt 
stort sen bare danske forhandlere. 
Messen ble arrangert j den gamle og 
ærverdig .BØRSEN. (anno ca. 1 760) 
i sentrum av København. 
Da jeg steg ut av taxien kunne jeg se 
en stor kø av mennesker som ville 
inn. Store lokalet var det ikke og det 
totale antall utstillere var ca 25-30 
stykker. Noe av det mest interessante 
med denne messen var vel all den 
danske programvaren · både oversatt 
og selvprodusert. I følge de jeg snak
ket med spilte Commodore Danmark 
en stor rolle når det gjelder utvikling 
og tilrettelegging av programvare og 
manualer. Det kan man dessverre ik
ke si om Commodore her på berget. 
Utviklere Norsk Datormagazin har 
snakket med betegner Commodore 
Norges holdning til programvare-utvik· 
lere som kjølig, stivbent og sær. I ste
det for å støtte opp om disse, har 
Commodore en slags awisende hold· 
ning til det hele · beklagelig men sant. 
Danskene derimot berømmer Com
modore Danmark for deres initiativ og 
støtte til danske utviklere. 
Commodore Danmark har tross alt 
bare 27 ansatte · men de gjør likevel 
oversettinger og tilrettelegging av så· 
vel program som manual. Derfor har 
danskene kommet så mye lengre enn 
oss. Et firma som gjør bra butikk om 
dagen er IDUN SOFT - de har tilrette
lagt et videotekstsystem for skolebruk 
og pedagogisk utvikling. Som et for
søk brukes Amiga i skoleverket til 
dette. Resultatene er tilfredsstillende. 
Ca. 70 videregående skoler er med på prosjektet. Systemet er opprinnelig 
basert på PRESTEL (PRESs the TE
Lephone) som benytter en telefon og 
et tv·apparat. For de som er interes· 
sert i TELEDATA kan jeg nevne at fir
maet KTAS viste frem et AMIGA-tele
data program. AMIGA PRESTEL og 
manual er oversatt til dansk av 
JYDSK TELEFON som distribuerer 
programmet. Pris i danske kroner: 
1 .495. Programmet kjører PRESTEL
standard samt ASCllfTTY. 
En annen ting som det var fokusert 
mye på var profesjonell videoproduk
sjon. GRAFFITI DATA kunne blant 
annet vise et «nytt» kamera som lagret 
bildene på en 2" diskett! CANON RC 
470 heter det nye vidunderet - sam
men med en såkalt .STILL VIDEO 
PLAYER. og en digitizer kan du få 
en meeeeeget bra kvalitet på digitali
seringen. Det er det beste resultatet 
jeg noen gang har sett - og så enk
elt: knips et bilde, sett inn disketten 
og hent opp bildet! Digilaliseringsen
heten de brukte var fra Progressive 
Peripherials & Software. Prisen på 

kamera . ..sTILL VIDEO PLAYEA. og 
digltlzeren var ca. 30.000 danske krer 
ner. 
GRAFFITI DATA demonstrerte også 
et interaktivt opplærings- og feilsøke
system for lokomotiv laget for Danske 
Stadsbaner . Systemet består av en 
Amiga 2OCX>mIHarddisk, interface mot 
LASERVIDEO og en spesiell LASER
VIDEO-avspiller. Når du starter syste
met får du opp et videobilde og Ami
ga'en ..genlocker .. opp mot dette, der· 
med kan Amiga'en styre LASERVI
DEO/en ved hjelp av felter som du 
trykker på med musen. Dette foregår 
»oppå. videobildet. I og med at denne 
videoen inneholder mange hundre bil· 
der, er det lagt cw ganske bra med 
valgmuligheter på skjenmen slik at du 
til en hver tid kan -bla· deg videre 
ned. Alt fra elektriske skjema og svei· 
sepunkter til malingstype og størrelse 
på skruer/nagler er lagt inn · til minste 
detalj! 
Reparasjons· og servicemanual på 
data, det er vel noe for NSB? Syste. 
met brukes i hvertfall pr. i dag av ved· 
likeholdspersoneU, mekanikere og 
elektrikere ved DSB. 
Systemet er 1 00%  utviklet i Danmark. 
DSB, Teknologisk Institutt og Techni
Comm har i samarbeid med GRAFFI
TI DATA laget programvaren for dene. 
VOIS som systemet heter er bygget 
opp slik at brukeren ikke kan endre 
på data · kun betjene, søke og hente 
frem hva han har behov for. I de for
skjellige sekvenser kan inngå: vld� 
stillbilde, videosekvenser, samplet-Iyd 
samt tekster i vinduer (f.eks Word· 
Pertect) og standard IFF-bilder (De
Luxe Paint. Express Paint, DigiPaint 
osv.). Alt dette knyttes sammen ved 
hjelp av kommandosekvenser som 
adresserer direkte til LASERVIDEO -
en. Brukerens mulighet til å vandre 
rundt i systemet legges ved hjelp av 
menyer i mange nivåer. AH avspilling! 
betjening foregår med mus. 
Wortd Wide Software var også repre
sentert, de er Skandinavia· represen· 
tant for en rekke firmaer. Carsten 
HoJlose, direktør, kan love masse nye 
spennende produkter på det norske 
marked. blant annet AUTOBOOT-

HardCard fra 30-100 Megabyte for 
Amiga 2000. Produsenten på disse 
er GREAT VALLEY PRODUCTS. 
Harddisk for Amiga 600 med 2 Me
gabyte RAM-EKSPANSJON (uten 
kretser) står også på prislisten til 
World Wide, men Hollose er ikke villig 
til å røpe annet enn at det skal bli en 
konkurransedyktig pris. 
pA Commodora.standen var det fullt 
som vanlig når Commodore viser an· 
sikt. Av nyheter der var vel A2286 
(AT-KORTET til Amiga 2(00) noe av 
det mest interessante. En annen ting 
som er litt imponerende er at Commo
dore i Danmark allerede har levert 
over 100 AT -KORT. 
• Vi selger alle vi kan .. få tak» i, men 
vi klarer ikke å dekke opp om etter· 
spørselen. Salget på PC/XT-kortet har 
nesten stoppet helt opp, bekrefter en 
av Commodores representanter på 
standen. 
. De første leveransene fikk vi like et· 
ter jul og de var borte på et øyeblikk, 
sier Commodores mann på standen. 
Rykende fersk direkte med .FEDE
RAL EXPRESS. fra produsenten i 
USA kom den nye VIKING-skjermen 
til messen kun få minutter før dørene 
ble åpnet. Denne skjermen leveres 
med et kort som gir deg 1024 x 726 
punkters oppløsning. Sammen med 
en spesialutgave av PROFESSIONAL 
PAGE og en såkalt oJUMPSTART 
WOAKBENCH. har du den perfekte 
DESKTOP PUBLISHING STASJO
NEN. oJUMPSTART WORKBEN
CHEN. legger inn nye programbibli0-
tekrutiner i KICKSTART som aktivisa. 
rer det ekstra kortet ved en RESET 
av maskinen. Med KICKSTART 1.4 

krever en slik oppløsning. I følge Com· 
modores representanter på standen 
vil ",normal.. programvare IKKE uten 
videre støtte den høye oppløsningen 
- bortsett fra det dansk-utviklede .cAD 
LINE .. som kommer i en spesiaIver· 
sjon med 1024 x 726 punkter. Du kan 
jo seMølgelig kjøre andre program· 
mer på denne monitoren, men som 
sagt kun i 4 gråtoner og nonmal opp
løsning. Noen eksakt pris kunne ikke 
Commodore gi, men et sted mellom 
30.000 og 40_000 for kort og skjerm 
må man regne med. 
Andre spennende ting var det ikke fra 
Commodore bortsett fra prisen på 
A590 (Harddisken til Amiga 600) som 
var betydelig lavere enn i Norge (kr 
9.480 inkl. mva). Danskene opererte 
der med en pris på ca. 7.500 kroner. 
Commodore i Tyskland har derimot 
en enda mer hyggelig pris: ca. 1 .100 
lyske mark (ca. 4.600 kroner) fikk jeg 
opplyst hos Commodore i Frankfurt. 
Moralen er: jo lengere nord du bor . 
jo dyrere blir det... 
Amiga som intelligent telefonsvarer? 
Ikke noen problem ... AMIGA VOICE 

1III" .... ________ �2_4 tar i mot �skjeder, gir opplysnin-

-

• 

vil ikke denne prosedyren være noo. 
vendig, Amigaen skal automatisk fin· 
ne ut hvilket skjermkort og oppløsning 
du bruker!! 
Denne 14 tommers skjermen med 
743.424 punkter er bra nok til å vise 
en A4-side med utmerket kvalitet på 
både skrift og bilde - faktisk er det 
meget likt Maclntosh'ens skjerm. 
.. Ulempen .. med denne skjermen er 
at du kun har 4 gråtoner. men det 
burde ikke spille noen rolle fordi den 
er beregnet til CAD, DESKTOP PUB
LISHING og andre programmer som 

VfKlNG-monftoren med 1024 x 726 
punkter. 

ger osv. AMIGA VOICE er et nyutvik
let system som hovedsaklig består av 

. en Amiga 2000 og et program. I mot· 
setning til vanlige telefonsvarer er det 
her brukeren som bestemmer farten. 
Brukeren får svar på tittale når han 
taster seg rundt i dette systemet etter 
de opplysningene han vil ha. Det hele 
fungerer som et menysystem pr. tela. 
fon og eneste forutsetningen for å 
bruke dette er at man må ha en tona. 
telefon (tastafon). Systemet kan for 
eksempel fungere som en opplys· 
ningslordremoltaker·telefon for firma· 
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Commodore er overalt - til og med 
på danskebåten ..... 

er og dermed har du en medarbeider 
som ikke blir syk etler går hjem i hel
gene eller ferien. AMIGA VOICE har 
minimum 30 minutters taletid og to 
telefonlinjer. For dette vidunderet be
taler du ca. 75.000 danske kroner. 
BUSYPACK er et fullstendig økonomi
system for mindre firmaer. Det inne
holder budsjettkootrol l, kontoplan, 
momsregnskap, debitor/kreditorsty
ring med kontoutdrag, fakturering, la
gerstyring med statistikk bare for å 
nevne noe. Pris på dette er ca 7.500 
kroner og leveres av Mørcom Data. 
The Disk Company's Howard Marks 
var også tilstede. Blant annet kan han 
glede de norske eiere av KindWords 
1 .2 med en ny versjon. KindWords 
2.0 inneholder norsk stavekorrektur 
(130.000 ord), automatisk orddeling, 
nye fonter (helvetica 8 pkt, matema
tikk og gresk). Flere meny-komman
doer og forbedrede load/save-vinduer. 
- Siden vi startet å selge KindWords 
har vi solgt over 4O.0Cl0 pakker verden 
over, sier Marks. - Med KindWords 
2.0 venter vi å slå denne rekorden. 
Oppgraderingen vil koste kroner 200. 
Kun registrerte brukere hos BJ Elec
tronics vil få denne muligheten. For 
de som ikke har sendt inn registre
ringskortet ber Howard Marks om at 
kortet samt en sjekk på kroner 200 
sendes til BJ Electronics, Postboks 
81 , 1441 Drøbak. De som har kjøpt 
KindWords hos Kreativ Teknikk må 
sende inn diskettene, forsiden til ma
nualen og en sjekk på 200,- kroner. 
Det er ikke bare dette som skjer fra 
TOC ...  IMAGINE 40 er det første 3D 
program som tilbyr et enkelt bruker-

interface samtidig med kraftige anima
sjons- og Ray T racing-muligheter som 
kan fungere på en Amiga med 512 
KB RAM! 
- Vi kaller det IMAGINE 40 fordi du 
har muligheten til å designe tre
dimensjonale bilder med bevegelse 
som er den fjerde dimensjonen, for
klarer Marks og legger til: - Dette er 
det første .WHAT YOU SEE IS WHAT 
YOU GET ...:lD-program. 
Med i pakken er det en «Clip Art» dis
kett med ferdiglagete 3D objekter 
samt et 3D-alfabet. Programmet har 3 
modi for bildegenerering: WIRE
FRAME i sort/hvitt eller farge, Polygo
ner og sist men ikke minst RA Y TRA
CING. Bildene kan genereres i LAV
OPPLØSNING, HOLD AND MODI FY 
(HAM) og HØY OPPLØSNING. Ani
masjonenelbildene er i PAL eller i 
PAL-overscan (overscan = full 
skjerm). IMAGINE 4D's animasjons
format er standard lFF-ANIM-filer som 
kan benyttes i f.eks. THE DIRECTOR 
eller andre ANIM·a.vspiliere. I følge 
Marks vil ikke produktet være tilgjen
gelig før apriVmai. Prisen j Norge vil 
være ca. 695,-. 
I messehallen var det en plassert en 
scene som det stadig foregikk noe på. 
Blant annet overtørte dansk TV2 en 
telefonkonkurranse direkte på luften. 
Konkurransen går ut på følgende: to 
stykker ringer inn til et spesielt telefon
nummer i studio og blir der presentert 
for «bamsen» Oswald. Oswald er et 
spesial-utviklet spill til Amiga som den 
som ringer inn styrer med å gi beskjed 
om Oswald skal hoppe til høyre eller 
venstre. Hele spillet er bygget opp om 

I3  

den gamle ideen fra spilt som «Frog· 
ger .. , Du kan til slutt vinne en Amiga 
500 hvis du får samlet poeng nok . 
• Etter at ComrTl(Xjore satte i gang 
dette, har salget på 5OO'er gått i væ
ret, sier Commodore. - AUe kjenner 
bamsen Oswald og vi har nå solgt 
over 2,()(X) pakker og etterspørselen 
er enorm fordi dette er en meget � 
pulær TV-konkurranse. 
Arrangørene hadde også fått tak j en 
popgruppe til å underholde . •  LlFE LI
KE PEOPLE. består av Torben Lyng
sø (23) på midi-gitar, Thomas EngelI 
(21) på midi-keyboard og Amiga og 
sist men ikke minst, hans søster Loui
se (18) som besørget sangen. Jeg 
må si at det låt meget profesjonelt og 
aUe låtene var selvproduserte. En god 
del av musikken ble styrt av en Amiga 
via midi til en ROLAND GR-50. 
- Jeg er meget fornøyd med Amiga 
og OR. T til midi-styring. Det guru'er 
aldri slik endel annen midi-program
vare har en tendens til å gjøre. Jeg 
har også en Atari og bruker disse to 
om hverandre, sier Thomas. 
- Nå skal vi flytte inn i et nytt studio 
og da blir det sannsynligvis en single. 
Så vidt jeg vet er det ikke så mange 
ennå som benytter Amiga, men vi er 
jo et bra bevis på at det er fullt mulig. 
Ja, ja Norsk Datormagazin ønsker 
dem lykke til i alle fall. Fra det ene til 
det andre .. .  Norge(!) var også repre
sentert på denne messen, Digital Vi
sjon's Jon Bøhmer og INFOBOX's 
Martin Nygaard hadde slått seg sam
men for anledningen og leid noen 
kvadratmater..--8egge-deres- produkter 
vekket stor interesse. For de som ikke 
har hørt om INFOBOX kan vi kort for
klare hva det er. 
t utgangspunktet er det en Amiga 
med skjerm og harddisk som er "pak
ket» inn i en stor metaJlooks. Utenpå 
boksen har du 5 knapper, VELG og 
4 markørknapper . Dette er et informa
sjonssystem som er beregnet å stå 
på f.eks. en jernbanestasjon, flyplass, 
handelssentra osv. Ved hjelp av disse 
knappene kan du flytte markøren til 
forskjellige symboler og velge den in
formasjonen du vil ha. Det er ganske 
mye informasjon som ligger der: by
guide, informasjon om hvor du finner 
butikker, hoteller, restauranter osv. 
osv . . .  Alt er enten digitaliserte eller 
tegnede bilder. Enke� og greit - ikke 
sant? 
- Pr. i dag har vi 3 bokser ute, blant 
annet en på Karl Johan og en i Oslo 
City like ved Oslo Sentralstasjon. Re
sponsen er meget positiv og folk er 
fornøyd med å ha tilgang til all denne 
informasjonen kun ved å' trykke på 
knapper, sier Nygaard. 
- Vi er her for å selge ideen og løsnin
gen til utlandet. Etter en liten notis i 
Amiga World har vi fått henvendelser 
fra England, Irtand, Nedertand, Spa
nia, Italia, Canada, USA og Filippine
ne, så vi er godt fomøyd. Det kommer 
interesserte fra Spania for å se på 
dette i forbindelse med neste Olym
piske leker der nede, legger Nygaard 
til. 
Danskene snuser også på INFO
CHANNEL (se omtale i nummer 2189) 
og Bøhmer sier at han er meget fornø
yd med oppslutningen. 
- Jeg har fått de kontaktene jeg var 
ute etter og kan reise hjem med et 
smil om munnen. Jeg synes at vi i 
Norge burde prøve å arrangere en 
slik messe hvor ALLE som utvikler 
programmer, enten det er spill eller 
brukerprogrammer, kan delta - ikke 
bare Commodores spesielt utvalgte, 
sier Bøhmer og fortsetter: - Det ville 
utvilsomt stimulere miljøet og sette 
fan i programvareutviklingen i Norge 
og DET mener jeg vi trenger. Det er 
tross alt mange flere i Norge som har 
ideer og kan gjennomføre dem enn 
vi kanskje tror. 
Vel, vi i Norsk Datormagazin får vel 
tenke litt på det, tror jeg . . .  



TIL NORSK 
DATORMAGAZIN. 
Vi synes at dere skal ha SPILL�POKES 
i bladet deres. og vi har derfor sendt inn 
noen POKE's. Med hilsen Pål Lundslen 
og Kenneth Karlsen, Moelv. 
PAC·MAN 
POKE 1 5907,32: POKE 15908.32: PO· 
KE 1 5909.32: SVS 2061 
THE SENTINEl 
POKE 6679,173: POKE 8512.10: SVS 
16128 
TRAPDOOR 
POKE 14914.96: SYS 14336 
CAMELOT WARRIOR 
POKE 23730,234 :' POKE 23731.234: 
POKE'2G732.234: SVS 1 6384 
CAUlDROI'HI. 
POKE 40318.65: POKE 40319.208: 
SVS 32777 
FI.ASH GOR DON 
POKE 25903.234 : POKE 25904.234: 
SvS 1 2288 
BREAKTHRU 
POKE 6604,234: POKE 6605,234: PO· 
KE 6606.234: SVS 12616 AVENGER 
Alt delte skal på samme linje: 
POKE 6418.234: POKE 6419.234: PO· 
KE 6420,234: POKE 6444,234: POKE 
6445,234: POKE 646.234: POKE 
6476.234: POKE 6477.234: POKE 
6478,234: SVS 1 1 924,234 
LEGEND OF KAGE 
POKE 13611 .96: SVS 2344 
DRUID 
POKE 39271.255: SVS 2344 
RED MAX 
POKE 5800.96: SVS 2064 
WHO DARES WINS 
POKE 5941.169: POKE 5942.0: POKE 
5493.234: SVS 1 6384 
SHADOWFIRE 
POKE 25188,173: SVS 16384 
THRUST 
POKE 61 39.234: POKE 6140.234: PO· 
KE 6141 .234: SVS 2304 
CYlO 
POKE 39409. 123: SVS 42152 
lAZY JONES 
POKE 4063.173' SVS 2061 
XEVIOUS 
POKE 5663.234: POKE 5664.234: PO
KE 5665.234' POKE 5635.234: POKE 
5636.234. POKE 5637.234: SvS 5000 
PARALLAX 
POKE 5796.96: POKE 63927.96: svS 
3190 
1942 
POKE 31 98.234: POKE 31 99.234: SVS 
2640 
TERRA COGNITA 
POKE 26703.255: SVS 24576 
SPACE HARRlER 
POKE 6060.60: SVS 2128 

PUBLIC 
SOFfWARE 
Vi har nå de siste nyhetene 
innen Public Domain 
Software for AMIGA. Vi har 
FRED FISH DISKER opptil 
nr. 162. PANORA.t\1A til 
nr. 90 + de siste nyheter fra 
Tyskland fra FAUG·serien. 
A.U.C.K·serien. TORNADO. 
TAIFUN. RP.D. m.m. 
Medlemskap koster kr. 220.' 
pr. år. Som medlem vil du få 
tilsendt 6 disketter med 
nytteprg., spill. grafikkprg. 
m.m. + den nyeste katalog
disken vår. Som medlem vil 
du også får rabatter fra 
1(j; · 30%. 
Hvis du kun ønsker katalog· 
disken vår, kan du betale 
UUl kr. 30.· til PUBLIC 
SOFTWARE. Hasselvn. 1. 
2860 HOV. Postgironr. 
2 68 76 71 .  Porto· og 
oppkravsfritt ved forskudds· 
betaling. Vi har også ca. 200 
1isker med P.D. Software for 
IBM, katalogdisk kr. 20,.. 

PUBLIC SOFTWARE 
Hasselvn. l, 2860 HOV. 

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

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

Hei . .  
Jøss. dette var litt av en liste. Jeg har 
ikke fått tid til å teste dette. men vi får 
vel stole pA at dette er riktig og at det 
funker. 
Hilsen Johnny 

Hei Dalor. .. 
Her er løsningen til LEI SURE SUlT LAR
RY 2 fra SIERRA ON-LINE: 
Du starter ulenfor garasjen til Eve. 
Gå inn i den og skriv TAKE BILL. N å  
løper du til Quikie Mart og der skriver 
du BUY TICKET. 
Gå så lil TV-studioet og sknv SHOW 
TICKET. 
Skriv opp de nummerne damen sier til 
deg. 
Sett deg ned på benken i The Green 
Room. 
Da kommer du med i el TV-program 
hvor du ved en feiltagelse vinner et crui
se på u.s. LOVETUBE. 
Etterpå setter du deg og venter igjen. 
Da vinner du plutselig en million! 
Gå deretter til klesforretningen. 
Skriv TAKE SWIMSUIT. 
Betal damen i kassen .  
G å  til Swabs Drugs, TAKE SUNSCRE
EN. 
Nå skal du på båtreise langt avsted og 
da Irenger du passel ditt. Del finner d u  
i søppelbønen utenfor huset til Eve -
TAKE PASSPORT. 
Stikk lil frisøren og klipp håret ditt. 
Endelig kan du gå til Music Shoppe. 
TALK LADY og masse skjer. 
Når du blir ferdig går du til brygga, og 
skriver SHOW PASSPORT. 
Gå på båten. 
Når du nå ser hele båten i profil, er du 
nederst. 
Gå til høyre. 
Skriv TAKE FRUIT og OPEN DOOR. 
Pass på så ikke BIG MAMA tar deg. 
Gå tilbake til lugaren og skriv CHANGE 
SUlT. 
Finn svømmebassenget og skriv WEAR 
SUNSCREEN. 
GO TO BED. Når den sexy damen har 

'gått, går du i bassenget og skriv SWIM 
Skriv så DIVE. virker ikKe del - prøv 
igjen. Hvis du greier del skriver du TA· 
KE BIKINI 
Gå deretter til lugaren. OPEN DOOR, 
gå til kommoden OPEN DAAWEA og 
TAKE KIT. 
Skriv CHANGE SUlT 
Skaff deg en parykk hos ffJsøren og gå 
til restauranten pa toppen og skri .... TAKE 
DIP. 
Finn skipets bro og skriv lOOK LEVER. 
PUll lEVER. 
Nå går du til livbåten og skriver GO 
BOAT. 
FØR bålen når vannet MA du skrive 
WEAR WIG, DROP DIP. WEAR SCRE· 
EN. 
Etter ti  dager ender du på en øy. 
Der er det en nudistsirand til venstre. 
men DU går nedover. 
Hvis du kommer foran midt i bildet skri
ver du TAKE FLOWER. 
I restauranten skriver du TALK MAN. 
Sitt ned og vent. 
Når du får bord. går du til osten og skri
ver TAKE KNIFE. 
Gå ut. 
På hotellrommet skriver du TAKE 
MATCHES. TAKE SOAP: 

Gå ul igjen. 
Hos barbereren selter du deg. 
På stranden går du til venstre. 
Skriv TAKE BIKINI BOTTOM .  
Gå til rommet ditt igjen. 
Skriv CHANGE SUlT. PUT SOAPS IN 
BIKINI TOP og gå ut. 
Hos barbereren setter du deg. 
På stranden går du til høyre. 
Når du ikke ser deg selv på stien, skri
ver du CHANGE SUlT. 
På flyplassen skriver du GIVE FlQWEA 
TO MAN. 
Gå inn, gå til barbereren. 
Etterpå går du reit FORBI billettsalget. 
SHOW PASSPORT til tolleren. 
Gå dit hvor koffertene kommer. 
TAKE SUITCASE når den kamuflasje
fargede kofferten kommer. 
Når bomben sprenger kjøper du billett. 
SHOW PASSPORT hos tolleren igjen. 
Når du kommer til rommet med det rul
lende fortauet, skriver du ORDER SLUE 
PLATE SPECIAl. 
SEARCH FODD lil du finner nålen, TA
KE PIN. 
Gå til en av maskinene til venstre og 
skriv USE MACHINE. 
Gå på del rullende fortauet. 
Du kommer så til el nytt rom, skriv TAKE 
PAMPHlET. SHOW TICKET. 
Når du har salt deg på flyet skriver du 
GIVE PAMPHlET TO KEN. TAKE BAG. 
STAND og gå bakover i flyet. 
I røykedelen går du ned til vingen og 
skriver USE PIN, PULL HANDLE, PUT 
ON PARACHUTE, OPEN DOOR. Ikke glem å skrive PUll PARACHUTE. 
Når du lander i treet skriver du USE 
KNIFE. 
På bakken skriver du TAKE STICK. 
Gå forbi biene FORSIKTIG pA SAKTES
TE FART! 
Hvis en slange angriper deg skriver du 
USE STICK. 
Ved sumpen følger du fotsporene lil 
aRen. 
Når du kommer til elva skriver du USE 
VINE fire ganger. 
TAKE VINE. 
Gå nå lil stranden. 
Der treffer du en toppløs dame!!! 
Etter al du har skrevet et ASSEMBLER
program for stammens høvding går du 
tilbake til stranden Igjen og skriver TA· 
KE SAND. 
Gå III leirbålet og skriv TAKE ASHES.Gå 
tilbake lil seremonien og videre 
Ved stupet skriver du USE VINE. 
Gå III Isbreen og sknv USE SAND. 
Helt på toppen av fjellet går du foran 
den store steinen midt på bildet. 
PUT AIRSICK BAG ON REJUVENA· 
TOR. 
LIGHT REJUVENATOR. 
THRDW REJUVENATOR. 
Gå inn i heisen 
Du har nå fullført lSL 2! 
Husk .. Al'S WORD: SAVE EARLY, SA
VE OFTENI. 
Sendt inn av Henrik Næss og Henning 
Spjelkavik, RYKKINN. 

Joda, joda her spilles det - ingen tvil om 
det. Dette spillet; LEISURE SUlT LAR
RY 2 kommer {ra SIERRA ON·LlNE og 
finnes merkelig nok til de fleste maski
ner unntatt AMIGA/C64. Del 1 finnes til 
Amiga. men grafikken er lik PC.grafik· 
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ken (4 farger i 320 x 200 punkter). Takk 
i alle fall. 
Hilsen Johnny 

Kjære Dator. Denne løsningen er sendt 
inn av THE ADVENTURE GUYS. Det 
er den komplette løsningen på breItet 
Jokeren på BATMAN. Vi løser selvsagt 
mest adventure spill (vi kan nevne at vi 
har kommet igjennom alle (nesten) SI
ERRA-spillene og alle andre adventure 
spill vi har). BATMAN er et kjempe
kjedelig spill. men vi laget løsningen li
kevel. Kartet er tegnet pa DeLuxe Painl 
Ill, og dette er skrevet med den norske 
KINDWORDS. Vi synes Dator er det 
beste bladet som finnes (særlig det 
norske). Sender sikkert inn flere løsnin
ger på flere spill (neste gang kommer 
alle KINGS OUEST - utenom KO IV). 
Med hilsen THE ADVENTURE GUYS. 

Her er kartet og forklaringene: 
S =  START 
X = DYNAMITT 
S = STIGE 
1 = BOOMER ANG 
2 =  BREKKJERN 
3= lYSPÆRE 
4 = LOMMEL YKT 
5 = GASSMASKE 
6= GULROT 
7 =  GEBISS 
8 = FISK 
9 =  PENGER 
1 0 = 0AEA 
1 1  = TANG 
1 2  = HANDJERN 
1 3 =  FOTOAPPARAT 
1 4 = PISTOl 
1 5 = N0TT 
1 6 = KAlKUN 
1 7  = HVIT ELEFANT 

18 = MELK 
1 9 = COKA COLA 
20 = MUNNSPILL 
21 = KNIV 
A = Bruk lyspæra! Bruk brekkjernet 
for å komme forbi døra. 
B = Bruk lommelykta. 
C = Bruk gassmaske. 
D = Bruk tanga til å klippe over dyna
mitt·lunta. 
E = Alle dynamltt·luntene må være 
klippet over for å komme gjennom 
åpningen. 
F = Bruk pengene til å spille p.å.. auto
matene for å fa ammunisjon til pisto
len. 
G = Bruk ammunisjonen og pistolen 
til å skyte ned figurene bak disken. 
Hvis du ikke klarer å skyte ned alle 
sammen, går du tilbake til automate· 
ne og -splller til du lår mer ammuni-
sion til pistolen. Når alle figurene er 
skutt ned tar du brillene. 
H = Bruk brillene. 
I = Slå ut Jokeren, sett håndjern på 
ham og ta Jokerkortet. 
J = Bruk Jokerkortet til å komme 
gjennom døra. 
K =  Bruk kniven til å skjære løs Robin. 

Hel', hej och hemskt mycket hej. . . .  
Det var veldig vanskelig å tyde kartet 
på grunn av at utskriften din ikke var H 
E L T  topp ...... 
Neste gang kan du jo bare sende inn 
disketten med bildet og sa fikser vi res
ten. Håper dette kanet blir leselig i tryk
ken. 
Hilsen Johnny. 

Commodore 64 
SUPERT PAKKETILBUD 

D Ja! Je� vil.metde 
meg Inn I 

programklubben 

JEG BESTILLER: 
__ Commodore 64 pakketilbud Kr. 1 995,-

DETTE FØLGER MED! 
1 Commodore 64 - 1 Kassettspil ler · 1 Joystick - 75 
spill - 2 års garanti · Norsk bruksanvisning - Kobles 

direkte tillV. Klar til bruk. 

tJavn _____________ _ 

Adresse _____________ _ 

Postnr. Sted 

C = 64. Jeg mottar 12 
diskettsider eller 6 

kassetter i år, stapp 
fulle av spill og nytte· 

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

Innbetalingskort blir 
sendt med forste 

diskett/kassett. Når 
denne er betalt , vil 

resten av 
diskettene/kassettene 
bli tilsendt etter hvert 

som de utkommer. 
Jeg onsker 

program klubben 
tilsendt på: 

O Diskett 
O Kassett. 

BestiliingM sendes til: 

(DATA-TROMle) 
Boks 108 

1450 NESODDTANGEN 
et (02) 960010 

Telefa� (02)960901 

TILBEHOR TIL COMMODORE 64 
-Kassettspiller + 75 spill vol 1 . . .  . .  . .  . .  . . .  . . .  Kr. 395,-
---15 spill på kassett vol L . . Kr. 1 95,-
-15 spill på 3 diskettsider vol 1 . . Kr. 195,-
-Diskettstasjon 1541 Il . . . . .  Kr. 1990,-
--Matriseskriver til CBM 64 mJskjCnskrift . . . Kr. 1990,-
--.Fargemonitor 1802 til Commodore 64 Kr. 1990" 

--Disketter 1 0  pakning 5,25" DS/DO GARANTI ! . Kr. 69" 
--..Diskettang diskdobler . . . .  " .  . .  . .  . . . .  Kr. 59,' 
----Diskettboks til 100 stk. 5,25" lås . . Kr. 138,-
__ The final Cartridge I I I  Norsk bruksanvisning . .  Kr. 475,' 
---Action replay 5 fra DATEL med svensk bruksanv. Kr. 570,' 
__ 1 0  disketter med over 220 programmer. USA C64 Kr. 290,
__ 1 0  disketter med over 220 programmer .CBM 128 Kr. 290,· 
--Lys penn med 12 programmer på diskett . . . . . •  Kr. 385,-
---.-Joystick Quick shoot 1 rntsugekopper . Kr. 99,-
--.JoystiCk Quick shoot 2 Turbo sugek. og autofire Kr. 185,-
�oys tickProfesjonaT2- m / 2  års garanti . . . . .  : .  Kr. 275,' 
-Hele programklubben 1987 12 diskettsider . . . Kr. 290,-

--..Hele programklubben 1988 m/maskinkodekurs . Kr. 290,-
Programklubben 1 987 og 1988 er kun disketter! 

__ GRATIS KATALOG. 
__G RATIS ! HURTISVARPREMIE. DISKETT MED 

MANGE PROGRAMMER Til COMMODORE 64. 

Vaæf1e sendes j postoppkrav. Ekspedisjonsgebyr på Kr 15.· kommer j 
tillegg fil postverkets portO og oppkravsgebyr 
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Siste runde med Soundtracker - i denne omgang: 

DR.AWSOME GOES 
SOUNDT CKING 
DEL I I I  
Dr. Awsome fortsetter 
der han slapp i forrige 
nummer, og skrur opp 
nivået enda ett hakk. 
(Denne fyren jobber 
virkelig på akkord!) Har 
du ikke fulgt med før, 
bør du kjøpe de to forri
ge nummerne på svar
tebørsen, eller lese noe 
annet i stedet. . .  

S
om en avslutning på min lille 
serie om SOUNDTRACKER, 
har jeg tenkt til å gi deg en 
del hints og tips om hvordan 

du kan få furt de beste resultatene ut 
av dette programmet. Når jeg gir eks· 
empler osv. i denne delen, går jeg ut 
ifra at du har lest de to foregaende 
delene av serien, og dermed er kjent 
med hvordan du bruker programmet. 

Husk at når jeg i denne artikkelen 
sier hvord� tors�j�lIige tinQ kan gjø. 
res, mener Jeg pa mgen mate at det 
er slik det SKAL gjøres. Det er simpelt
hen ment som forslag., som du kan 
prøve ut, finne ut hva du SaegS om 
resunatet, og sa bestemme for å 
gjøre det slik eller ikke. Jeg påstår 
altså ikke at mine metoder er de enes
te rette! Det er opp til deg å finne ut 
hva du vil gjøre. 
Er det noen av dere som har andre 
lure ideer eller har ting dere vil kom
mentere eller legge til, ville jeg være 
takknemlige hvis dere kunne kontakte 
meg. Adressen min kommer på slut
ten av denne artikkelen. 

Nå som deUe er sagt. kan vi like 
godt gå igang med tipsene: 

lydfiIteret 
Skru alltid av lyd filteret på maskinen, 
ved å bruke kommandoen OE01 . Det
te gir ihvertfall A500- og A2000-bruke
re mye bedre lydkvalitet. Jeg kan i 
grunnen ikke forstå hvorfor Commo
dore satte på dette filteret i det hele 
tatt. Med filteret på, «klipper» Amiga -
en alle frekvenser høyere enn 7.5 
KHz, det vil si at alle lyder med høye
re frekvens får du rett og slett ikke 
høre. Hvis man får skrudd av dette 
filteret, heves grensen til ca. 1 5  KHz. 
111 dere som har A 1 000: Synd å si 
det, men dere får altså ikke skrudd 
av dette filteret. 

Trommene 
Trommene i sangen din er en minst 
like viktig del som alle de andre stem
mene, og her kommer en del tips og 
veilednin� på hvordan du kan få trom
mene til a låte bra. For det første: ikke 
flipp helt ut med å lage en masse 
kompliserte trommerytmer. Det hele 
blir bare slitsomt og usammenhen
gende å høre på, dessuten kan for· 
holdsvis enkle trommer vise seg å gi 
et mer realistisk preg på sangen. 

Bare lytt til platene i platesamlinen 
din. Hvor mange høres ut som om 
trommeslageren har fått kroniske 
krampetrekninger? Ingen. Det jeg har 
erfart, er at det kan gi gode resultater 
å finne på uvanlige rytmer med bass
tromma, men skarptromma bør gå 
stødig på slag 2 og 4 hele veien, selv
følgelig med unntak av såkalte «fill-in» 
som du gjerne legger i slutten av hver 
pattern. Disse «fin-ins» er med på å 
understreke den naturlige rundgan
gen i musikken, etter 4, 8, 1 6  osv. 
takter. 
Et tromme-tips til: aldri bryt av en 
skarptromme ved f.eks å slå an en 
hihat på første <<step»et etter. Dette 
blir bare forferdelig stakkato, og låter 
veldig . .cjatamaskin-aktig, •. 

Hvis du bruker HIHAT eller SHA
KER på hver 16-del, ikke glem å varie
re volumet på dem, for eksempel som 
vist her: 
E-3 6C20 
E-3 6C20 
E-3 6C40 
E-3 6C20 
E-3 6C20 
E-3 6C20 
E-3 6C40 
E-3 6C20 

(Instrument 6 = f.eks. HIHAT 2) 
Det vil høres mer ut som virkelige hi
hats. 

Til slutt: Ikke legg trommene og 
bassen slik at de kommer i samme 
lydkanal (høyre-venstre). I SOUND
TRACKER blir kanal 1 og 4 spilt i 
venstre høytaler, og 2 og 3 kommer 
i høyre. Hvis du har trommene dine i 
kanal 4, så sørg for at du legger bas
sen i 2 eller 3, Ikke 1 .  

Triksing med samplede lyder 
Samplede deler av tale osv. kan man 
lage mye gøy med, men de fleste har 
ikke oppdaget muligheten av å få 
SOUNDTRACKER til å starte avspil
lingen av en lyd midt i tyden. Dette 
kan du gjøre ved å starte et sample, 
og samtidig sette volumet på dene 
-samplet tit Q.-jf.ells. ,.c-2 -:leID' l. Litt 
le�te nede i ..pattern!n-kan4a--sa set
te opp volumet, uten å starte lyden 
på nytt (<<- QC4O«), og du vil da høre 
bare den siste delen av lyden. 

La, oss f.eks. si at du har samplet 
en ceol kis som sier <.HIT ME WITH 
YOUR RYTHM·STICKI", så kan du 
ved hjelp av denne metoden tå maski· 
nen til å si "HIT ME WITH YOUR 
RYTHM-8TICKI RYTHM STICK' 
RYTHM STICKI HIT MEI. Skjønner? 
Dette krever imidlertid en del tålmo
dighet og man må ofte prøve seg frem 
lenge før man finner de rette stedene 
å sette opp, evt. ned volumet, slik at 
det passer med rytmen i sangen. Her 
gjelder reglen om at øvelse gjør mes
ter. Som et eksempel har jeg klart å 
få to forholdsvis lange sampler til å 
høres ut som 6 forskjellige. 
Her kommer en fin måte å lage en 
imponerende stereo-effekt på: Sett et 
høyt tempo på sangen din, f.eks. 
"F03". Spill så av tonen du skal spille, 
og så, et «step» nedenfor, samme to
nen i en annen kanal. Dette gir en 
slags stereo/ekko effekt. Her er et 
eksempel på hvordan det kan gjøres: 

KANAL 1 KANAL 2 
C-2 2F03 - 0000 
- 0000 C-2 2000 
- 0000 - 0000 
- 0000 - 0000 
- 0000 - 0000 
- 0000 - 0000 
- 0000 - 0000 
- 0000 - 0000 
D "' 2  2000 - 0000 
- 0000 D "' 2  2000 
(Instrument 2 = f.eks MOOG2) 
osv. Husk å ikke sette tonene så tett 
som du pleier å gjøre, for nå går det 
hele dobbelt så fort. Det som vanlig
vis er 16-deler, er nå 32-deler! 

Et lite Disco-triks 
Hemmeligheten bak å lage et komp 
i beste Italian Disco-stil er som følger. 
Bruk bassen din på to forskjellige to
ner annenhver gang. Disse tonene 
skal ligge akkurat en oktav fra hver
andre, og spilles etter mønsteret LAV
HØY-LAV- HØY osv., med en åtten
delsnote nede og så en åttende] op
pe. Sett f.eks. opp følgende basslinje: 
C-1 1 000 
C-1 1000 
C-2 1 000 
C-2 1000 
C-1 1000 
C-1 1000 
C-2 1 000 
C-2 1 000 

- --- --,.:.-� 

D ",  1 1000 
D", 1 1000 
D "' 2 1000 
D ", 2 1000 
D "' l  1 000 
osv ... 

(Instrument 1 = f.eks. DIGDUG) 
Dette burde låte som et vaske-ekte 
disco-komp. 

Akkorder 
Hva er en akkord? Vel, en akkord er 
en sammensetning av forskjellige to
ner på skalaen. Visse tonesammen· 
setninger utgjør visse akkorder. For 
eksempel akkorden A-moll inneholder 
notene A, C og E. D-dur inneholder 
notene O, F"* og A. I ,<vanlig" mu
sikk, brukes akkorder så godt som 
alltid, men i SOUNDTRACKER hører 
du dem sjelden. Derfor utmerker 
kanskje de låtene som har akkorder 
seg ved at de låter fyldigere, mer som 
"ordentelig» musikk. Et eksempel på 
glimrende bruk av akkorder i SOUND· 
TRACKER er sangen «Teardrops>" 
orginalt innspilt av gruppen ... Wom
mack & Wommack», konvertert til 
SOUNDTRACKER av en eller annen 
i Amiga-gruppen Random Access. 
Hvis du har hørt den, forstår du hva 
jeg snakker om. 

Samplede akkorder kan være red
ningen for deg som synes du må ha 
akkorder i sangen din. Siden AMIGA -
en bare har 4 lydkanaler , lar det seg 
som regel ikke gjøre, men hvis du alt
så kan få flere toner samtidig inn på 
ett spor, skulle det gå fint. Jeg for min 

del bruker samplede akkorder i så 
godt som alle låter jeg lager, fordi det 
gir et mye "fyldigere" lydbilde. Her er 
et forslag til Iyd-oppsen med sample
de akkorder: 
Kanal 1 - Hovedstemme 
(melodistemme) 
Kanal 2 - Bass 
Kanal 3 - Akkorder 
Kanal 4 - Trommer. 

En ting må du ha i bakhodet når 
du skal bruke akkorder: det er viktig 
å skille mellom dur- og moll-akkorder! 
Gjør du ikke dene, kan jeg love deg 
at det ikke vil låte særlig bra. Mange 
går «fem på» når de bruker overdrive
�itar i sangene sine, fordi de glemmer 
a ta hensyn til dur- og moll- akkorder, 
men gjør du det riktig, blir resultatet 
ofte bra. 

lydkvaliteten 
Som du sikkert har lagt merke til, låter 
ikke akkurat SOUNDTRACKER som 
et skikkelig band. Det er jo begrens
ninger for hva selv Amiga'en kan 
fremstille av lyd. Det er imidlertid man
ge ting du kan gjøre for å forbedre 
lyden. For det første: Glem lyden på 
monitoren dini Jeg får gåsehud av å 
se noen sitte med SOUNDTRACKER, 
og alt de lager låter "blipp-blopp" på 
grunn av den ekstremt dårlige lyden 
de får fra monitoren. Det minste du 
kan gjøre, er å koble Amiga'en til en 
bærbar kassettspiller. Hvis du virkelig 
har tenkt til å sette igang med mu
sikk, anbefaler jeg at du går hardere 
til verks, ved å (1) koble Amiga'en til 

et skikkelig stereo-anlegg og (2) kjøpe � en digital romklangtreverb-boks. 
A fa lagt på litt romklang eller ekko, 
kan gjøre underverker med låtene di· 
ne. Jeg anbefaler at du skaffer deg 
en ProVerb 100 Digital Reverb, eller 
noe lignende. Den koster en del flesk, 
men er absolutt verdt Iwert øre. Den
ne boksen har også en annen funk
sjon: Den ... flater ut» ster�signalet 
ditt en del, slik at lydene ikke blir lig- � 

gende BARE i den ene kanalen. Man 
blir ganske skjev i hodet av å høre 
på den helt ... tørre" stereo'en til Ami
ga'-

Med lydfilteret skrudd av, riktig valg 
av godt samplede lyder og Amiga'en 
koblet til et skikkelig stereo-anlegg, 
med en romklang-enhet imellom, tør 
jeg påstå at du kan få SOUNDTRAC
KER til å låte rett og slett BRAI 
Vel, som jeg sa, v� jeg være takknem
lig hvis noen av dere har noe dere vil 
legge til eller kommentere om denne 
artikkelen. A komme i kontakt med 
meg gjøres lettest på Crusaders BBS 
hvis du har et modem. Nummeret er 
<J&.810881, og den er alttid åpen. Har 
du ikke modem, kan du ringe meg 
på jobben 02- 594331, eller skrive til 
meg på følgende adresse: 
Bjøm Arild Lynne 
Kroken 9 
2010 Strømmen 

Men jeg ser helst at du bruker 
modem. Takk for meg, og jeg håper 
dere har hatt glede av denne serien! 
Norsk Dator: Bjørn Arild Lynne. 
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ABONNER PA NORSK 
DATORMAGAZIN! 

Norsk Datormagazin er nyhetsavis nummer en for alle norske Commodore
eiere. Hver tredje uke får du rykende aktuelle reportasjer, spill- og .program-tester, 
intervjuer, vurdering av maskinvare, leserbrev, annonser og mye, mye mer stoff for 
deg som har Commodore 64, 128 eller Aniiga. � 

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

Få med deg hvert eneste nummer! Når du abonnerer. får du avisen sendt 
;firekte til din egen postkasse, og du får den raskere enn de .. am,atørene .. som må 

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

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

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

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

GEOS 
POWER PAK 

, 

Bearbeidet av Johnny Niska 

V 
har hatt endel spørsmål etter 

omiale av flere GEO&applika
sjoner. Her er er liten omtale 
av et av de som finnes pr. idag. 

Del leveres desverre lite applikasjoner 
til GEOS i Norge, men du kan skrive 
til adressen som står sist i -artikkeæn for 
mere informasjon. 
GEOS, ikonoperativsystemet til C0m
modore 64 og 128, er 'åpenbart noe 
man enten elsker og hater. Noen andre 
reaksjoner finner man sjelden. Men els
ker man det, vil man naturligvis ha mer. 
GEOS Power Pal< kommer på en 
vendbar disken fulladd til siste blokk 
med blandede godsaker for GEO& 

.brukeren. 
Her finnes ti ulike applikasjoner av ulike 
slag, enogtyve nye fonter og et stort 
antall ferdige illustrasjoner som kan 
anvendes i GeoPaint Samtlige pro
gram er fullstendig GEOS kompatible 
og fungerer med valgfri kombinasjon 
av diskdriver, e�nsminne og 
joystick eller mus. Det kreves selvsagt 
at man har GEOS grunnpakke lor 
Commodore 64 eller 128. Nar det gje" 
der sistnevnte, kan alle applikasjonene 
utenom to anvendes også til GEOS 
128, men bare i 40 kolonner. 

TERMINALPROGRAM 
Det fØl'Ste man finner er Geo Tenn, som 
såvidt meg bekjent er det eneste term' 
nalprogrammet noensinne som funge
rer under GEOS. Ikke så spesielt som 
terminalprogram, men fullt ul tilstrekke
lig tor JlOrmaJe behov. Fra de se<Jvan-. lige ,rullgardinsmenyene i overkanten 
kan man velge 300 eller 1200 Bauds 
h�het. simplex eller duplex, buHert
håndtering og sending eller mottaking 
av data. Bufferen rommer ca 8K data, 
som kan spares til disk ener sendes til 
modemet. Programmet bruker Xmo
dem. der pverlønngsprotokoll er klart 
det vanligste. Att fungerer tilfredsstillen· 
de, og er meget enkelt å bruke. Dette 
er ett av de to program som bare funge
rer med GEOS 64. 

CARDALE 
Registreringsprogram CardRle er enda 
et registreringsprogram, noe som jo fin
nes tidligere'til GEOS. Man skulle kun
Ae si at det i kompleksitet ligger et sted 
mellom GeoFile og GeoDex. Betydelig 
enklere i førstnevnte og mer fleksibelt 
i det sistnevnte. Her kan man navngi 
opp til åtte ulike registerfelt. hvorav en 
skal være sorteringsfelt. Siden er det 
bare å mate inn opplysninger, opp til 
125 .'ofegistreringskort- pr. register og 
det rommer flere regstre på en disken. 
Programmet kan også arbeide med to 
diskdrivere, alle slike valg gjøres med 
pekeren og GEOS vanlige dialogruter. 
Det går også å søke i registret med 
ulike søkebegrep og man kan endre 
disse, legge til og ta bort poster. Ytter1, 
gere en finesse er at hele poster kan 
spares som tekst og brukes i GeoWrite. 

WRlTE HAND MAN 
Vi kommer så til Write Hand Man. et 
enkelt program som regner antallet ord 

i et GeoWrite dokument. Ved hjelp' iN 
pekeren, velges det dokumentet som 
skal analyseres og Write .Hand Man 
presterer raskt en redegjørelse CNef 
antall ord og meninger. Siden følger 
også en analyse opJXlelt i antall ord av 
ulike lengder. Om det ønskes finnes 
mulighet til å få hele rapporten spart til 
disken som ett GeoWrite-dokument i 
seg selv. 

GEOBREAK For den som ønsker 
litt avkobling finnes GeoBreal<, et syn
der1ig ordinært Breal<out-spill. Raskt og 
hyggelig, fungerer like bra med både 
mus og joystick. Ikke mye mer å si om 
det. 
AUTO-YIEW 
Bildevisning med Autoview kan et enk
elt bildeshow ordne på skjermen. Pro
grammet går gjennom samtli� GeoPa
intdokumenter som finnes pa disketten 
og viser dem j tur og orden. Dog er 
det jo slik at et helt GeoPaint-bilde ikke 
rommes på skjermen. derfor søker Au· 
toview på bilde etter et valgbart møns
ter, vertikalt, horisontalt elter i sirkel. Når 
samtlige registre er gått gjennom starter 
det hele om igjen Ira begynnelsen. 

PATIERN EDITOR Ved hjelp av 
denne kan man forbinde de faste 
mønstrene som finnes i GEOS og blant 
annet anvende dem i G€9Paint. På 
skjermen vises lo ookser, til venstre en 
med kraftig forstørrei versjon av aktuelt 
mønster der forandringene kan utføres 
ved hjelp av pekeren. Boksen til høyre 
viser hvordan det forandrede mønstret 
blir. I skjermens oederkant finnes en 
rekke med samtlige mønstre som også 
finnes i GeoPaint og her velges hvilket 
man vil arbeide med. Forandrede 
mønstre kan spares til disketten for 
senere anvendelse i GeoPaint. 
MINDRE BILDER 
Om man bruker GeoPaint, blir som 
kjent hver skfe mye større enn skjer
men. eller en hel A4 ved utskrift på 
skriver. I GeoPaint finnes derfor en 
"PreView, .. mulighet, der man kan se 
en forminsket versjon av siden og dan
ne seg et bilde av hvordan det hele 
blir. Med Thumbnail kan man gjøre 
bare dette, med den lille lorskjellen at 
det lorminskede oversiktsbildet av Geo
Paint-siden kan spares som et egen 
GeoPaint-register lo< lortsatt bruk. En 
hyggelig ekstrasak er at man kan velge 
graden av kontrast på det komprimerte 
biidet, for eksempel visse detaljer. 

GEO-ORGANIZER 
A stelle og organisere om sine GEO& 
disketter er et ganske omfattende og 
kjedelig arbeide. Den ikke altfor raske 
disketthåndteringen gjør at man kvier 
seg for denne anstrengelsen og heller 
behofder de virt<somme diskettene. 
GeoOrganizer forenkler att dette og gjør 
prosessen raskt og smidig. I en boks 
på skjermen presenteres de registre 
som finnes på disketten Ira begynne" 
sen, deres ordning og registertype og 
med markerte sideavdelere. Denne !is
ten kan skroIies opp og ned ved hjelp 
av u!ike piler. 111 � på denne bok· 

sen finnes en likedan - som dog er tom. 
Hit flytter man de registre man vil be/'l(j
de i valgfri ordning. Under denne pro
sess kan, om det ønskes, registertype, 
filinlormasjon og registerinformasjon 
forandres. 
Når det hele er gjen kfart, slik man 
ønsker det, er det bare å velge om
skrift av hele diskettkatalogen på en 
gang, og vips har man raskt og enkeft 
fått en velordnet diskett med registrene 
der man vil ha dem. 

CONYERT 2,2 
For brukere av f.eks. GeoTerm kan 
Convert 2.2 komme til nytte. Det er en 
enkel applikasjon som konverterer re-
gistre mellom ulike format. MeQ �,:?"k","':--__ _ 

ren og dialogbokser velges det register 
som skal konverteres og hvilken type 
av konverting som ønskes. Her finnes 
fire ulike varianter, GEOS-fOfmat til 
Commodore-ASCII i sekvensiell eller 
programregisterform og tvertom. 

PAINT YIEW Il 
Den siste applikasjonen i pakken er 
PamtView Il, enda en rutine som ar
beider med GeoPaint-register. Denne 
gjør det mulig å stt..Kiere et GeoPaint
bilde direkte på disketten uten å oppta 
noe minne. Et vindu på størrelsen 320 
x 200 pixels kan flyttes over hele bildet 
ved hjelp av pekeren, noe som går 
ganske langsomt ettersom programmet 
hele tiden leses fra diskettdriven. 
Med bilde innlagt på en RAM-<Jiskett i 
et ekspansjonsminne, blir prosessen 
betydelig raskere og lettere å arbeide 
med. Det lormodentlig brukervennligste 
med PaintView, er at vinduet kan spa
res til diskett som et bilde i standard 
Ooodle-Ionnat. 
I en dialogboks kan navnet på det nye 

- registeret skrives inn, og det vanlige 
DD-prefikset legges til automatisk. På 
denne måten kan GeoPaint-bilder bru· 
kes også til andre tillempninger, både 
på 64 og 128. 

FONTER OG BILDER 
Samtlige er profft utført og flyter vel inn 
i GEO&miljøet. De etterfølges dessuten 
av ef ordentlig og lettlest instruksjons
hefte. Utover programmet finnes et stort 
antall fonter og fire GeoPaJnt-dokurnen
ter med blandede smålilustrasjoner. De 
sistnevnte kan ved hjelp av ..t<JiPP<Jg 
klistre-funksjonen- brukes for eget bruk 
eller spares i fotoalbum. Fontene er 
enogtyve stykker, ulike og til dels gans
ke morsomme og lNanlige og de fleste 
er dessuten i ulike størrelser. 
Til slutt kan det sies at GEOS Power 
Pak, hett enkelt er et -must,. for hengiv
ne GEO&brukere. Det meste på dis
ketten kommer til anvendelse før eller 
senere, og prisen er forholdsvis lav . 
selvom man må bestille den fra USA. 

FAKTA 
Navn: GEOS Power Pak 
Leverandør: ReAUN, PO Box 802, 

Petersborough NH 
03458, USA 

Systemkrav: C641128 med diskett
stasjon og GEOS 

Pris: USD 24.97 

( 



Denne MEGA-BRA samlekassetten 
får du hos nærmeste dataforhandler! 
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