Våra nya disketter tål ännu mer.
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BASF disketterna har alltid varit
extremt tåliga. Är man världens
ledande företag inom kemi och
fysik och det första som tillverkade magnetmedia i industriell
skala är det en självklarhet.
Lika naturligt är det med kontinuerlig produktutveckling. Som
nu resulterat i än-nu bättre BASF
disketter. Större säkerhet även
under de mest ogynnsamma för-

hållanden. Inbyggda reserver som gör att varje diskett tål
litet mer. Antingen du väljer
BASF Extra - vår standarddiskett - eller BASF'Maxima
- gjord för exceptionellt höga
krav på prestanda och säkerhet.
Vill du ha en diskett som är
säkerheten själv ska du välja
BASF. Alltid bra och nu ännu
bättre.
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Vart tog
den svenske
hackern vägen?
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FASTA AVDELNINGAR:

Den nya generationen hackers verkar mest ägna sig åt demos och inte riktig hacking. Bilden är hämtad från ett så kallat copy-party i höstas i Skåne.

S

verige är duktig på många områden. Vi tillverkar kvalitetsbilar,
flygplan och avancerad teknisk
utrustning. Vi är kända världen över som
ett högteknologiskt land.
Men var finns mjukvaruindustrin programtillverkarna?
I dag finns ett antal medelstora svenska företag som utvecklar nyttoprogram
tör PC och minidator. Det handlar dock
om en flugskit i kosmos om man ser till
den totala törsäliningen av miukvara.
Merparten av all programvara importeras och översätts ibland till svenska för
dryga kostnader.
Här ska vi dock koncentrera oss på
hemdatorsektorn. Inom denna ständigt
växande bransch är nämligen bristen på
svenska mjukvaruföretag total.
Det är tveklöst märkligt. Främst England, men också Västtyskland och
Frankrike har ett brett utbud av programför~tag för hemdatorsektorn.
Annu märkliga blir det om man infogar i bilden att Sverige ligger på 4:e plats
i Europa när det gäller att importera I.ex.
datorspel. När det gäller dator i hemmet
ligger Sverige också i topp. En grov uppskattning visar att nära 300.000 svenska
hushåll har någon form av datorutrustning.
Här på Datormagazin får vi ständigt
samtal från unga er;itusiastiska programmerare ute i landet som undrar vart de
ska vända sig för att få ut sina alster på
marknaden.

Vårt svar blir alltid: Tyvärr, det finns
inget svenskt företag som är intresserad
av dig. Du får kontakta något engelskt
programhus i stället. Det finns nära 40
olika företag att välja mellan.
Det är också till England som många
unga svenska begåvningar emigrerar. I
detta land finns inget plats för dem. El-

ler?
Kan förklaringen ligga i att svenska företag inte vågar testa nya okända branscher?
Utveckling av programvara är mimera inget för hemmapulare. Det är i stället högriskprojekt med ibland enorma
summor satta på spel. Ofta görs spelen
av team på 3-4 personer och programhusen satsar i vissa fall 100.000-tals kronor på en enda titel.
Kostnaderna och riskerna har också
varit ett av huvudargumenten
hos svenska branschföretag till varför
man inte vågar ge sig in i leken. Några
har försökt och fått backa ur.
En del minns kanske skånska Greve
Graphics som under en period gjorde tre
olika spel för C64 och försökte konkurrera med de stora engelska programhusen. Det slutade dock med konkurs och
stora ekonomiska förluster.
DatabryQgan i mellan-Sverige gjorde
för några ar sedan en serie nyttoprogram för C64 och C128. Enligt uppgift
blev det ingen större affär.

I dagarna presenteras också ett nyligen framtaget svenskt bokföringsprogram till Amigan.
Totalt sett är dock bilden mörk.
Branschfolk vi talat med hävdar att kvaliten på svensk programvara oftast är för
låg för att kunna konkurrera internationellt. Och enbart den svenska marknaden räcker inte - det måste till export
för att programutveckling ska bli lönsam.
En fråga man också kan ställa i sammanhanget är om vi har för låg kvalite
bland svenska "hackers". I exempelvis
England får programhusen ett ständigt
tillskott av unga begåvade programmerare. Riktiga hackers.
Tillväxten av hackers i Sverige- som
trots allt utgör grunden för programtillverkning i kommersiell skala - verkar
däremot sina. Det hävdar åtminstone en
del hackers vi har kontakt med.
- Det är inte alls som förr, säger
många av dem med saknad i rösten. Det
dyker inte längre upp 12-åriga genier i
KTH:s datorkällare sent om nätterna.
- Den nya generationen "hackers"
gör inte längre riktiga "hacks" utan verkar mest ägna sig åt demos, förklarade
en förgrymmad "äldre" hacker.
Det finns många frågor i det är ämnet.
Vi har inga svar. Det enda vi vet är att
hackers behövs även i framtiden. Utan
dem är datorerna bara en hö.g dyrbar
metallskrot.
Vi anser också att datorbranschen bör.
ta ett visst ansvar för denna utveckling.
Varför inte hjälpa till genom att på olika
vis stimulera intresset för programmering bland dagens ungdomar.
Så sätt lite fart . Vänd på mossa och
stenar. Starta jakten efter svenska hackers.

Christer Rindeblad
Postadress: Box 21077, S-100 31 STOCKHOLM. Besöksadress:
Karlbergsv 77-81, Stockholm. Telefon : 08-33 59 00. Telefax: 08-33 68 11.
CHEFREDAKTÖR & ANSVARIG UTGIVARE: Christer Rindeblad.
REDAKTIONSCHEF: Lennart Nilsson.
SPELREDAKTÖR: Tomas Hybner.
LAYOUT: Birgitta Giessmann.
SEKRETARIAT & EKONOMI: Ingela Palmer.
MEDARBETARE: Kalle Andersson, Johan Pettersson, Björn Knutsson, Erik
Lundevall, Anders Kökeritz, Staffan Hegemark, Mac Larsson, Harald
Fragner, Pekka Hedqvist, Fredrik Pruzelius, Lars Rasmusson, Sten Svensson, Marie Magnusson, Per-Erik Westerberg, Anders Reuterswärd, Hans
Ekholm, Sten Holmberg.
·
ANNONSER: Annonskontakten AB, tel: 08-3481 45.

HURRA!

PRENUMERATION: Titel Data, Tel: 08-743 27 77, vardagar kl 9-12 och 13-15. Prenumerationspris: Helår (17 nr) 185 kr, halvår (8 nr) 95 kr.
SÄTTERI: Nordisk Mediaservice AB, Stockholm.
TRYCKERI: Enköpings-Posten, Enköping 1988.
Redaktionen ansvarar ej för insända, ej beställda, bilder och manuskript. Vid
eventuell beskattning av vinster i tidningens tävlingar svarar pristagaren själv
för denna kostnad. Eftertryck av texter och bilder utan skriftligt tillstånd förbjudet.
UTGIVARE: BRÖDERNA LINDSTRÖMS FÖRLAGS AB.
~ "'

'

.'
-

.

........ '

,

"

~

'I

... ). ... ~... f

. .....

t· ,, ~

till er som vann den här omgångens spellotteri. Den här gången får vinnarna spelet
SHACKLED, om de haren C-64/128, och Amigaägarna får spelet POWER STYX. De lyckliga vinnarna är: Martin Hansson, V.Frölunda, Rickard Nä.slund, Vikarbyn, Niklas Qvarfondt, Spånga, Roger Larsson, Hökerum,
Rickard Sundström, Ersmark, Gösta Cederin, Lund, GunnarStrandh, Örebro, Torbjörn
Röed, Rönsidet, Norge, Piotr Andersson,
Osby, och slutligen David Landell från Örebro. Grattis! Spelen kommer på posten.
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- Korrekt att vägra

I

I Dataland leveranser
Svenska Commodore friades
helt av NO - NäringsfrihetsOmbudsmannen. Enligt NO
fanns det fullgoda skäl för
Commodore att vägra Dataland i Kristinehamn leveranser.
Och sedan Commodore tagit bort en klausul om
"Marknadsförings- och annonsbidragets användning'' i
sina återförsäljarvillkor menar
NO att man inte heller bryter
mot bruttoprisförbudet.
Striden mellan Svenska Commodore och Dataland (Scandicenter)
i Kristinehamn startade redan förra hösten. Det började med att Dataland drog
igång en lågpriskampanj där man bl.a.
sålde C64:or för 1.895 kronor inklusive
moms.
I en anmälan till NO i oktober hävdade Dataland att man utsatts för olagliga
påtryckningar och leveransstopp från
Commodores sida. Dataland anklagade också Commodore för att i samverkan med ledande åerförsäljare i landet
"organisera en inofficiell priskartell vars
syfte är att hålla gemensamma priser
och eliminera besvärande konkurren".
Dataland hävdade vidare att återförsäljare som inte samarbetade utsattes
för bestraffningar och sanktioner. Som
bevis anfördes bl.a. Commodores egna
återförsäljarregler där det bl.a. fanns en
speciell klausul kallad "Marknadsförings- och annonsbidragens användning".
Enligt svensk lagstiftning är det förbjudet att styra priser på marknaden genom leveransvägran eller kartellbildning. Det är fritt fram för vem som helst
att sälja varor till vilket pris som helst.

Och en importör får inte vägra leverans
av varor enbart för att man anser att återförsäljaren tar för låga priser.
Commodore tillbakavisade anklagelserna och hävdade att man enbart stoppat leveranser till Dataland därför att
man inte fått betalt för tidigare leveranser. Totalt hävdade Commodore att man
hade en obetalt fodran mot Dataland på
en halv miljon kronor.
Man hävdade vidare i sitt svar till No
att återförsäljarreglerna endast ska uppfattas som en "rekommendation".
Nu har alltså No fällt sin dom. Man friar Commodore helt. I yttrandet från NO
heter det bl.a. att "/ den allmänna bedömningen bör dock följande omständigheter beaktas. Scandiacenters (Data/ands) sätt att sköta sin ekonomi inger
tveksamheter i fråga om företagets utvecklingsmöjtigheter' '.
Bakgrunden till det yttrandet är att Dataland trots flera uppmaningar från No
inte inkommit med årsredovisning för
1986 och 1987.
NO skriver vidare att ''de personliga
förhållandena mellan parterna i ärendet
vara sådana att framtida affärsrelationer
mellan parterna icke kan ske under normala förhållanden. Allt sammantaget är
omständigheterna sådana att NO finner
att Commodores leveransvägran inte innefattar från allmän synpunkt skadliga
verkningar.''
Anklagelserna mot Commodore för
s.k. bruttoprisförbud tillbakavisas också eftersom Commod0re sedan den 1
mars 1988 strukit den aktuella paragrafen ur sina återförsäljarbestämmelser.
Helt avslutad är dock inte ärendet, eftersom Dataland har möjlighet att överklaga NO:s beslut till Marknadsdomstolen. Det är dock mycket ovanligt att
Marknadsdomstolen i efterhand går
emot NO:s beslut.

Christer Rindeblad
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Till sist verkar det som om Commodore får rätt att vägra Dataland i Kristinehamn leveranser. ''Scandicenters (Data/ands) sätt att sköta sin ekonomi inger tveksamheter ..." skrev NO i sin dom.

Svensk distributör bäst i Europa
-

Nu är vi bäst i Europa!
Det konstaterar en glad
Heikki Karbing, VD för svenska spel importören HK Electronics AB i Solna.
Vid en festlighet i Portugal
nyligen utsågs HK Electronics
till "Distributor of the Year" av
det stora engelska programföretaget Mediagenic.

- Sedan starten har vi i stort sett fördubblat omsättningen varje år, säger
Heikki Karbing. Vi har totalt 12 anställda och representerar exlusivt 17 olika
speltillverkare.

Ca 500.000 spel

- Priset är en verklig klapp på axeln
både för oss och våra trogna kunder, säger Heikki Karbing. Dessutom visar det
att den svenska marknaden är stark och
att vi som bolag hyggligt klarat att serva våra återförsäljare.
Bakom priset' ' Distributor of the Year
står Mediagenic, ett paraplyföretag för
kända engelska programhus som Activision, System 3, Microillusion, SierraOn-Line och Electronic Dreams.
Nyligen beslöt Mediagenic att man
måste öka samarbetet mellan sina europeiska distributörer. Och som en extra stimulans instiftade man också ett årligt pris till den distributör som sålt bäst
av alla i Europa. Försäljningssiffrorna
baseras av rättviseskäl till antalet sålda
datorer och invånarantal i varje land.

Pris i Portugal
Själva pris!)t delades ut'!1yligen vid ett
jippo i Lissabon, Portugal, där spelimportörer från Italien, Frankrike, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Nederländerna, Spanien och Västtyskland
deltog. Och på plats fanns Kjell Andersson som representant för HK Electronics. Priset beestod av en statyett.
- Syftet med mötet i Portugal var
dels att dela ut priset, men också att ge
spelimportörer från hela Europa en
chans att mötas och diskutera gemen-

• ~/ad är i dag Heikki Karbing, VD för HK Electronics AB, som utsetts till ''Distributor of the Year' '. I handen håller han
priset, en statyett.
samma problem, säger Amanda Barry
naden i Sverige, förklarar Heikki KarDet är inte dåligt med tanke på att vi bara
från Mediagenic.
bing, VD och ensam ägare av HK Electhar åtta miljoner invånare.
Och bäst av alla Mediagenics distrironics. Vi har upplevt en stadig ökning
HK Electronics växte ursprungligen
butörer var alltså HK Electronics från
hela tiden sedan vi startade 1983. Svefram som en delverksamhet hos skivboSverige, som uppnått extrema säljframrige är betydelsefullt i det här sammanlaget CBS. Försäljningen gick dock dågångar med spel som The Last Ninja,
hanget även med europeiska mått mätt.
ligt och 1983 övertogs hela importen av
årets mest sålda spel.
Vi ligger på4:e plats efter England, TyskHeikki Karbings nystartade firma HK
- Vi har i dag ca 70 procent av markland och Frankrike försäljningsmässigt.
Electronics.

Några omsättningssiffror vill Heikki
Karbing inte ge men avslöjar att det rullar igenom ca 500.000 spel varje år genom bolagets lagerlokaler i Solna.
Varför har då Mediagenics spel haft
så stora framgångar, både i hela Europa och i Sverige? Heikki Karbing anser
att det beror på en kombination av hög
kvalite och bra kopieringsskydd .
- Sedan har vi lyckats förhandla oss
till mycket bra vil lkor med de engelska
speltillverkarna. Numera släpps spelen
, faktiskt först i Sverige och sedan i Eng~ nd, ursprungslandet!
Vad tror då Heikki Karbing om framtiden för dataspel?
- Hela branschen fick uppleva en
mindre nedgång i april-maj för första
gången på flera år. Förklaringen var
tjänstemannastrejken. På sikt är det
dock ingen fara, tvärtom. Jag tror vi kommer att få uppleva en fortsatt årlig tillväxt
på 10- 15 procent. På årsbasis har vi redan sett en uppgång.
Främst är det 16-bitars sidan (Amiga
och Atari ST) som växer snabbast just
nu. Men försäljningen av spel till 64 fortsätter att rulla på i högt tempo.
- Visst har antalet titlar minskat på
64:a-sidan, säger Heikki Karbing. Men
det beror på att speltillverkarna nu satsar på högre kvalite och färre titlar. De
spel som inte håller måttet släpps helt
enkelt inte längre eller går ut som budgetspel.
- På lite längre sikt tror jag C64 kan
överleva två- tre år till.
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Fixa

Fransklärarens
övertygande program
Han ger inga löften om vinster.
Men om man får tro hans
beräkningar kan man göra en
avancerad analys av aktiemarknaden.
Walter Israel heter han. Och
för sitt företag WNl-data har
han utformat ett datorprogram som med hjälp av Relative Strength metoden tar
reda på trenderna på börsen.
- Hela programmet är baserat på en doktorsavhandling, förklarar han.
Egentligen sysslar Walter Israel inte
alls med datorer. Sitt egentliga yrke har
han som fransklärare på en skola i
Stockholmsområdet.
Intresset för programmering kommer
från intresset för aktiemarknaden.
Och programmet han har gjort bygger
på en aktieteori från 30-talet.
Relative Strength Concept heter det
och baserar sig på företagens relativa
styrka.

Lång mätperiod

Walter Israel har konstruerat ett aktieprogram till 64:an. Men han lovar inga
vinster
·

I korthet fungerar systemet så här:
Man mäter kurserna för ett antal företag
under en lång period. Det brukar vara 13,
26 eller 40 veckor och man mäter en
gång i veckan .
Sedan jämför tar man genomsnittsku rsen för varje enskild post under den
givna tidsperioden . Och vad man får ut
är att om datakursen ligger över medelvärdet är det positivt för just det företaget.
När man sedan gör samma iakttagelse över ett stort antal för.etag kan man få
reda på situationen för börsen som helhet . Och ligger majoriteten av företag
över sitt medelvärde går det uppåt . Är
majoriteten under sitt medelvärde går
det sämre för börsen .
Walter Israel visar och berättar om
styrkan att räkna på det sättet med hjälp

filtret

I

av diagram .
- Man kunde se att något var på tok
strax före kursraset förra hösten, berättar han.

Tidig prognos

Med hjälp av Relative Strength-teorin
kunde man " se" att den annars uppåtpekande kurvan var på väg ner. Och det
samtidigt som de övriga index pekade
uppåt.
- När man tittar på den här kurvan
upptäcker man att kursnedgången inte • · - - - - - - - - - - - - - var någon överraskning.
Teorierna om Relative Strength var
·
kända redan på 30-talet, men det var
först på slutet av 60-talet som någon
skrev en doktorsavhandling i ämnet. Robert A. Levy heter han som gjorde det.
Med.,_ t Li d i t
Och hans avhandling " The Relative 1_ ·_ _
q...
Strength concept of common stock price forecasting" är grunden för Walter IsMåste man då lämna in sin dator för
raels program.
att få det nya operativsystemet?
- Men jag kan inte lova att någon
Svaret där att det kan bli aktuellt i viskommer att tjäna pengar på att utnyttja
sa fall , där uppgraderingen består av
programmet. Och det gör ingen annan
dels Kickstart i ROM och Workbench på
heller som håller på med samma sysdisketter. Att själv gå in i sin dator för att
tem , hävdar Walter Israel.
byta ett ROM innebär att garantin påverSamtidigt pekar han på de facktidn inkas.
gar som kommer ut i USA och som enbart använder sig av Relative Strengthet där inte ovanligt att många ansystemet. De innehåller bara fakta och
vänder sin Amiga för att både
saknar helt framtidsprognoser.
höra och spela musik på och
många har undrat över något som kallas LowPassFilter.
Fredagen viktig
Detta där ett filter som ligger på ca 3
dB vid 7 kHz och därefter minskar rela- Det är viktigt att man skriver in sina
tivt snabbt. Med andra ord återges inte
kurser efter fredagens börs, betonar
frekvenser över ca 7 kHz. Nu önskar
Walter Israel. Och anled ningen är att
många att koppla bort detta filter och på
man ska ku nna få med eventuella emisså sätt låta frekvenser upptill ca 15 kHz
sioner och för att fredagens kurs är vecåterges.
kovärdet.
Fördelen med detta där att ett musikWalter Israel program är för C64:an.
program kan producera ljud med högOch anledni ngen är hett enkelt att han
re frekvenser och att de flesta ljud med
har hållit på med just den datorn under
låga frekvenser låter bättre.
de senaste fyra åren.
Nackdelen med att koppla bort filtret
Programmet som kostar 595 kronor är
där att samplingshastigheten minskar
skrivet i Videobasic och kompilerat för
och att fi ltret behövs för att ta bort det
att gå fortare.
som på engelska kallas aliasing, dvs
Programmet kommer även inom kort
orena högfrekventa ljud som är bieffektill PC.
ter av lågfrekventa ljud .
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Lennart Nilsson

Detta har Tomas i glaset:
Vad Tomas Hybner har i sitt
glas tycks ha satt myror i huvudet på många av Datormagazins läsare. Sammanlagt
kom tolv olika förslag till var
glaset innehöll. Bland annat ·
hävdade Tomas' mamma att
glaset var tomt, med tanke på
hans blick ...
Svaren om innehållet i glaset kan delas upp i tre delar. Dels skrev båda medlemmarna i Tomas fan-club som hävdade att han antingen hade apelsinjuice eller mjölk i glaset. Ett hedersomnämnande till Jonas Kapla i Stöllet och Sammy
Pitkä i Mariestad för den vänliga omtanken om Tomas hälsa.
Per Åkerblom i Hemsetrodde mot förmodan att Tomas hade champagne i
glaset. Till Per vill vi säga att med Tomas
lön skulle han tvingas spara tre månader för att ens få titta på en champagnekork.
Den stora delen av svaren var betydlgt
elakare och låg betydligt närmare sanningen. Mats Olausson i Saltsjöbaden
trodde han drack "LET öl!!! Kul va??!!"

föregående nummer av Datormagazin lovade jag att återkomma till den
nya versionen av operativsystemet till
Amiga, dvs version 1.3.
Att det finns M ledning att ·återkomma visar sig i att många brev har handlat om just detta. Väck inte den björn som
sover, brukar man säga och förvisso har
efterfrågan ökat. Var, när och hur? tycks
vara ett primärt intresse.
Tyvärr kan jag inte meddela ett definitivt datum, men i början av hösten torde det bli . Distribution av 1.3 sker via
återförsäljarna, varför ett besök hos din
datorhandlare kan rekommenderas.
Dessutom där hösten traditionellt en bra
säsong för nyheter, så det finns all anledning att kontrollera vad som har dykt
upp i nyhetsväg.

vilket det faktiskt inte är (kul, alltså). Tomas Gustafsson ville få innehålle till VICsyra. Pressad ur en C64:a genom en vitlökspress. Man får no~ åka utomlands
om man ska träffa på sadana gigantiska
vitlökspressar. Fredrik Ekström i Norrköping hävdade att Herr Hybner har grodyngel i glaset. Detta eftersom grodyngel anses vara ett mycket trevligt husdjur. (Skulle kattälskare gilla att deras
missan gjorde i deras glas, va! Red
anm).
Vidare fanns ett gäng mycket elaka
antydningar att Tomas Hybner
·
skulle ha rödsprit i glaset. Antingen ren,
(därför han skevar med ögonen och flinar så dumt) eller " T-gul blandat blandskaft och Creme Fran che (jag tror det
stavas så)"

Att kontrollera detta filter där relativt
enkelt på en Amiga 500 och en Amiga
2000 modell B, eftersom filtret i dessa fall
där kontrollerat av strömindikeringsdioden. Detta görs lämpligen mjukvarumässigt och här nedan följer ett litet
exempel på hur detta görs i basic.
För er som prövar på att programera
i C bifogas också ett exempel. På de andra modellerna av Amiga krävs hårdvarumässiga ingrepp och detta får endast
göras av kvalificerade personer.
Program i Basic för att stänga av ljudfiltret:

kvalificerade personer.
Program i Bas i c f or att
stånga av ljudfiltret :

ad&= 65536& * &HBF +
&HEOOl:
REM Adressen r $BFE001
p = PEEK (ad&)
POKE ad& , (p AND 253) + 2:
REM Lysdiode n sva g , f ilt e r
av
POKE ad&, (p and 253) + 0:
REM Lysdioden s t ark, filter
på

Men trots hotat blanda in sin mamma
vinner Jussi Pehkonen i Stöde för att han
med bestämdhet hävdar att Herr Hybner har utspätt vatten i glaset.
Vad Tomas har spätt ut vattnet med låter både Jussi och herr Hybner vara en
fortsatt hemlighet. I pris far Jussi ett dataspel på kassett till 64:an. Grattis!

Exempel 1 c:
llnclude <exec/types . h>
llnclude <stdio . h>
llnclude <hardware/ cia.h>
llnclude <hardware/custom.h>
llnclude
<hardware/lntblts.h>
extern struct CIA claa;
UBYTE oldblts;
void main(), SetFilter(),
RestoreFilter();
void main()
{ Setfilter();
Delay( 45);
RestoreFilter();

Lennart Nilsson

Wechselmann

}

fick rätt

Stockholms tingsrätt dömde nyligen samhällsdebattören Eskil Block att betala
10 000 kronor i skadestånd för
förtal i databasen QZ.

Wechselmann hade krävt 25 000 kronor för förtal i elva fall, medan tingsrät....
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ten fann det förtalet bara vara styrkt i två
av fallen.
Samtidigt som domen föll är ansvarsfrågan om huruvida så kallade bulletin
board system fortfarande olöst.
Detta eftersom rätten endast tog ställning i sakfrågan och inte i det medium
som Blocks av rätten fastställda ärekrän- Upspätt vatten har herr Hybner i glaset. Och tör det svaret vinner Jussi Pehkande ut•alanden gjorts.
konen Bionic Commando på kassett till 64 :an
#~, ........... ~ ... ..,. c,.:-,...;..,,,_"'./1
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void SetFilter()
{ Disable ( ) ;
oldbits • ciaa.ciapra;
ciaa.ciapra I= CIAF_LED;
enable()
}

vo id RestoreFi lter ()
{ Disable ();
l f (l ( oldblts & CIAF_LED))
{ ciaa.ciapra &• cCIAF_LED-) ;
}

Enable ( );

I
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nnarts Amiga ska
sätta skräck i fienden
Hans dröm är en grön Amiga.
En kamouflagefärgad Amiga 2000 placerad i en militär
terrängbil.
Och anledningen: Världes
äldsta regemente har beslutat
sig för att använda den allra
senaste tekniken. Med datorns hjälp ska värnpliktiga
lära sig skjuta med robotar:
- Motivationen ökar och
de blir bättre soldater, säger
Lennart Andersson som utbildar _värnpliktiga i Robot 56.
S'vea Livgarde är världens äldsta regemente. 1521 grundades det och nu
satsar man på att bli den bästa arbetsplatsen.
Lennart Andersson är löjtnant på
Svea Livgarde och utbildar värnpliktiga
i Robot 56, ett vapen som används mot
stridsvagnar.
Sedan ett år har man tagit datorn till
hjälp i utbildningen. Den används som
simulator och lär de värnpliktiga att sikta
mot mål på långa avstånd och analysera vad de gör och vilka fel som kan förbättras.

Teknisk bakgrund
- De flesta som kommer hit har teknisk bakgrund, berättar Lennart Andersson. De har erfarenhet av datorer och de
tycker det är roligt att arbeta med Amigan.
Svea Livgarde är först i landet att införa ett robotsystem i en
infanteribrigad. Det innebär att det inte
linns någon klar uttalad riktlinje för hur
det ska gå till. Det innebär också att det
finns stora enskilda möjligheter för Lennart Andersson att utforma utbildningen. Och eftersom han har ett starkt datorintresse var det naturligt att söka sig
åt det hållet.
Så Lennart Andersson kontaktade olika datorföretag. Och till slut fastnade
han för en Amiga 2000.

"Bra grafik"
- Jag fastnade för den datorn eftersom den har bra grafik och att den även
är IBM-kompatibel.
- Vi hade mycket höga krav på grafiken och därför var Amigan ett naturligt
val.

BILD: Arne Adler

Lennart Andersson vill ha en militärisk Amiga att ha med ut på övningar.
Även om regementet skaffade en Amiga 2000 med monitor och AT-kort så blev
det en billig affär. Eftersom varje skott till
Robot 56 kostar 70.000 kronor är datorutrustningen billig.
Nästa problem som Lennart Andersson brottades mot var att få tag på bra
program . ·

· Hittade i USA
Man hittade en bra simulator i USA.
- Jänkarnas robotsystem TOW påminner starkt om Robot 56. Och efter-

som det finns en bra TOW-simulator var
det inga problem att hitta bra program .
Poängen är att man skapar olika.situationer med datorn. Så gäller det att bedöma hur skytten ska sikta och när han
ska trycka av.
Sedan tår tår skytten fram hur bra han
träffade målet. Hur stort felet är och om
han blivit bättre sedan senaste gången:
- De värnpliktiga tycker det är roligt.
De är mer motiverade, förklarar Lennart
Andersson .
Men även om datorn har gjort sitt definitiva intrång i militärernas värld så

kommer man inte att minska antalet
skarpa skott.

Överkörda av tåg
- Det går inte att simulera ett riktigt
skott, förklarar Lennart Andersson. Första gången man skjuter en sådan projektil känns det som om man blivit överkörd av ett tåg.
- Men efter att ha övat med datorn
finns det inga tveksamheter när de väl
kommer ut på skjutbanan.

Lennart Andersson menar att militären kommit på efterkälken i datoriseringen.
- Vi körde fast i Luxordatorerna
ABC80 och ABC800, hävdar han. Vi
hade kommit betydligt längre om vi
snabbare hade kommit förbi det steget.
Löjtnant Lennart Andersson har en
dröm. En grön, fältmässig Amiga:
- Jag skulle vilja ha en fältmässig
dator, där man kan ha Amigan i en terrängbil där man kan sitta med skytten
och analysera hans prestationer.

Lennart Nilsson

Fransmännens satsning en ·ren nit-slott
(RENNES) Datormagazin.
Hur svårt är det egentligen att
etablera sig på spelmarknaden?
Ska man döma efter
det franska UBI Softs kalas för
en stor del av den europeiska
datapressen är det svårt. Mycket svårt.
Datormagazinets
Tomas
Hybner var på plats och har
lämnat följande rapport.
Företaget UBI Saft startades i mars
1986 som ett fristående företag i den
franska Guillemotgruppen som gjort sig
kända för att vara frankrikes största distributör av programvara till datorer.
Guillemotgruppen består av ett flertal
företag ägda av fem bröder Guillemot.
Två av bröderna arbetar för UBI Soft.
Yves Guillemot är chef och Gerard Guillemot är produktansvarig.
Företaget har hitintills koncentrerat
sig på den franska marknaden där företaget under de två år som gått släppt ett
tjugotal spel till olika datorer. Endast ett
av dessa spel har släppts i övriga europa, Zombie, ett äventyrsspel styrt av ikoner.

John Forrest hjälper
Lanseringen i europa av UBI Softs
spel ska skötas med hjälp av engelske
John Forrest, tidigare anställd på Elect-

ofta. ~et största minnet de cirka 45 journalisterna som kom till Frankrike har
är minnet av den tävling som UBI Soft
tänkt blåsa av sitt pressmöte med.

ronic Arts som distributionschef över Europa. John arbetar också med distributionen till Amerika som går igenom speljätten Epyx. Epyx och UBI Saft har tecknat ett kontrakt i vilket ett sjusiffrigt belopp figurerar.
Det intressanta med UBI Saft är inte
deras produkter utan hur deras produkter framställs. Företaget har hyrt in sig
i ett franskt slott med tillhörande mark
på 700 tunnland med skiftande vegetation.
För att kunna etablera sig på hela den
europeiska marknaden bjöd UBI Saft
två personer ifrån alla kända datortidningar i europa på en helg runt slottet
och på ett hotell i den franska staden
Rennes.

Dåligt snitslad bana

Bor på slottet
På slottet bor och arbetar en del av
UBI Softs fasta programmerare. Där har
de också tillgång till åtminstone två datorer var. En i deras egetrum och en i det
gemensamma arbetsrum som finns
nere i slottets källare.
Hela miljön är gjord för att göra programmerarnas liv så drägligt som möjligt så att de arbetar bra. De arbetar väl·digt mycket i sin egen takt och kan ta ledigt ett tag för att njuta av friden i slottsparken eller ta ett dopp i den lilla sjö
som finns på slottets mark.
Det egentliga pressmötet utspelade
sig under lördagen i slottet. Då fick ·

.,,,,d~

Hårda tag när olika chefredaktörer brakade samman i Frankrike
journalisterna gå omkring obehindrat i
slottet och på slottets mark och prata
med programmerarna och titta pä de
spel de arbetade på.

Men lyckligtvis eller olyckligtvis är det
inte det man minns ifrån UBI Safts
pressmöte. Det man minns är all den
mat, öl och vin som serverades ganska

En tipsrunda hade blivit snitslad genom den franska vegetationen och en
olidligt kvav värme. Frågorna rörde UBI
Soft och dess produkter. Banan var relativt dåligt snitslad och det var inte
många som hittade rätt runt den. De
eventuella sura miner som uppstod under vand"ringen genom snårskogen suddades bort när man kommit i mål. Där
väntade ett rejält smörgåsbord vid en liten sjö där de tävlande kunde slå sig ned
och ta det lugnt ett tag i väntan på de två
sista grenarna i tävlingen. Tävlingen avrundades med bågskytte och kanotpaddling i den lilla sjön.
De som ville hade också chansen att
rida en tur under eftermiddagen på hästar som UBI Soft hyrt.
Många funderade nog över hur företaget hade råd till allt de bjöd oss på.
Funderingarna växte starkt när de
sade att de planerade att göra tillställningen varje år. Ett årligt pressmöte i
Frankrike skulle nog resultera i att pressmötet förlorade ganska mycket av den
informationsinriktning det hade och får
en större feststämning.

Tomas Hybner
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Arg, glad, ledsen eller bara tycker i största allmänhet. Skriv då-till Datormagazin, Karlbergsvägen 77-81, 113 35
STOCKHOLM. Märk kuvertet "BREV". Du kan också skicka ditt brev som en ordbehandlingsfil på postens ljudbrev. Det blir vi glada för. Men glöm inte att ange vilket ordbehandlingsprogram du använder.

Ha Tomas
på omslaget

I

nr. 6 uppmanar Thomas Hybner oss
läsare att tycka till om tjejer och datorer. Det här är min erfarenhet:
Tjejer spelar på och använder datorer
ganska ofta. Men tyvärr äger de sällan
en egen dator. Vad det beror på har jag
inte spekulerat i. Vad jag däremot vet är
att många, liksom jag själv, lånar datorer av brorsan, pojkvännen eller kommer
i kontakt med dem på arbetet.
Om ni på DM vill utvidga er läsekrets
och få fler kvinnliga köpare så är det
ingen omöjlighet. Om ni i stället för en
vacker blonä tjej i jaguarbikini med piska(!) publicerar en bild på en vältränad,
solbränd, vacker man iklädd jaguarskinn på omslaget.
Eller i stället för att visa Lili och Sussie ha gull pojken Tomas Hybner på något väl synligt ställle. Då lovar jag att det
är många tjejer som köper er tidning (om
inget annat, så för att spara framsidan) .
Nu över till helt andra saker. Bort med
den töntiga serien Razor. Men ha gärna
med en bättre seri e i stället.
Amiga inkräktar mer och mer på C64/128-plats i tidn:ngen. Varför inte göra
två helt nya tidningar, en för Amiga och
en för C-64/128?
Ett extra stort plus till Tomas. Hans recensioner är alltid lika roliga att läsa. Tomas sätter sig inte på några "höga hästar" somt.ex Pekka Hedqvist. Ingen annan på tidningen har ett sånt härligt sinne för humor som Tomas. Hoppas att du
stannar länge på tidn ingen .
Åsa
HejAsa.
Tomas hälsar och tackar för berömmet. Men han vill inte ställa upp i jaguarbadbrallor på omslaget.
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Vilka drivar
funkar spelen på?

H

ejpåer!
Jag skall fatta mig kort och gå rakt
på sak. Vad jag har förstått så är
de flesta spelen ni recenserar på disk.
Jag tycker att ni skall skriva i recensionen vilka diskdrivar som spelet fungerar på. Det har hänt mig flera gånger, riär
jag har köpt ett spel på disk, att det inte
fungerar på min 1571 utan att det skall
vara till 1541 . Jag skall bara tillägga att
Thomas Hybners recensioner är· toppen. Behåll (Red anm).
Tranze Action
Hej Tranze.
Det är närmast omöjligt att berätta
vilka diskdrivar de olika spelen fungerar till. Detta eftersom det inte bara är
strul mellan 1571 och 1541, utan även
mellan olika varianter på 1541:an.
Kräv i stället besked av affären när du
köper och att du ska få byta spelet om
det inte funkar.

Datormagazin
hopplöst föråldrad

Å

kej ,jag skall förklara vad som är
fel med era spelrecensioner:
1. Systemet med endast en spelrecensent per review är hopplöst föråldrat. Öppna bara den engelska tidskriften Zzap! 64, och jämför med era recensioner! Ni kommer att skämmas! I Zzap
·ger flera joystick-fajtare sin syn på ifrågavarande spel. I er tidning får man bara
läsa en persons, alltför ofta herr Hybners, tankar om grejen. Zzap ger alltså
en mycket mer rättvis bild av produkten.
Se och lär!
2. Ert betygsysteni är även det extremt
dåligt. Som det är nu får de flesta spelen ett medelvärde på ungefär 3. En
mycket bättre lösning är ett system på
1-100 procent. Förresten, vad menar ni
med att ge betyg för "realism'. '? Detta
kan vara på plats när det gäller spel som
" Seven cil ies of gold", "lnterceptor",
och liknande, men vad gäller " Shootem-up" och sånt så .. .
3. "Red"slöjligaanmärkningarbörslopas från recensionerna så fort som möjligt, eftersom de enbart är störande och
visar prov på karlns mycket ovanliga sinne för humor. Håll dig till dina tråkiga ledare, Red!

Förutom dessa irriterande saker håller er tidskrift en mycket hög klass!
HPCS,Finland

och Amiga. Jag har ingenting emot Atari
men det är en Commondoretidning.
PSP alias mr. Doz

Okie dokie håpese-ess!
1. Vi litar på att våra recensenter gör
ett bra jobb och är allsidiga i sin kritik. Dessutom skulle det ta längre tid
att tå loss recensioner från flera medarbetare. Och som du vet försöker vi
vara snabbare än alla andra med recensioner.

Hej PSP!
Vi skriver väl inget om Atari? Möjligtvis myllrar det av annonser för Atari och det beror på att de är lite mer aktiva än ett annat stort datorföretag
som har sitt huvudkontor i Pennsylvania.

2. Vad är det för fel att de flesta spelen hamnar runt tre? Och att införa ett ·
procentsystem skulle innebära ett
större godtycke när recensenten ger
betygen. Det är svårt nog med en
femgradig skala. Och det blir inte lättare med en 100-gradig sådan. Skulag undrar vad som egentligen förle du själv kunna definiera skillnaden
sigår på Datormagazin.
exemplevis grafiken på ett spel som
Sitter hela redaktionen bara och
är värt 63 eller 64?
spelar Shoot-em-up-spel dygnet runt
Realism hamnar på strategispel.
och under kaffepauserna hafsar till
Ingen annanstans.
några artiklar? Här är ett exempel på er ·
3. Det stämmer att de som skriver red.
monumentala okunnighet:
anm. har ett egendomligt sinne för
I er databaslista påstår ni att man
humor. Humorn står de personer för
måste ha speciella datorer för att ringa
och är glada att dela med sig av. Utan
olika databaser. Eftersom alla modem ,
extra kostnad.
oavsett om deras datorkontakter följer
RS-232 standard , (Amiga, MS/DOS,
Atari, Mac, Apple, och CP/M) eller om
det I.ex är ett C-64-modem, skickar ut
SAMMA SIGNALER kan man med vilken dator som helst ringa vilken databas
som helst, bortsett från specialfall som
t.ex Quantum Link där man måste ha
specialterminalprogram för grafikkoderej DM . Ett par ord till Maggan.
na som skickas ut, och detta program
Hej Maggan. Jag hoppas att
finns endast till C-64 och liknande.
du får mindre klag- och hatbrev.
Jag är en Amigaägare som älskar lite
Det hela påminner om Televerket som
grymma spel. Men jag är faktiskt 13 år försöker sprida missuppfattningen att teoch blir inte påverkad avi.ex Barbarian
lefoner tillverkade av deras konkurrenultimax warrior, fast jag högg huvudet av ter inte passar det svenska telenätet och
är sämre.
brorsan, (skämt). Det jag vill säga till dig
utan bråk är att de flesta datorägare är
Angående denna spalt frågar jag mig
från 11 år och uppåt. Därför tror jag inte
vidare hur desssa joystickbarn egentligen får tag i telefonnumrena? De mest
att de påverkas av spelen . Det som du
udda och konstiga baser är med, men
gör, larmar Barnmiljörådet är lite konsinte de viktiga som man ringer till.
tigt då de flesta är närmare tonåren och
inte barn på 6-7 år.
Om nu mot alla odds min insändare
skulle komma in, vilket den säkerligen
Nu vill jag fråga DM en sak: Kan ni se
till att Atari försvinner från DM. Det står
inte kommer att göra eftersom den är krifaktiskt att det är en tidning för C-64/128
tisk mot er tidning, kan jag passa på att

Skicka honom
till Filippinerna

J

Få bort
Atari!

H

upprepa det jag skrivit i andra insändare(som ej publicerats. red anm.):
Varför blandar Lennart Nilsson in politik i spelrecensionerna, och varför försöker han sprida vänsterpropaganda
hos oskyldiga hackers?
Sånt hör hemma i Röd Press och inte
i Datormagazi n, som för övrigt är en bra
tidning, något annat- har jag inte sagt!

Så skicka iväg Lennart Nilsson till
Filippinerna så han kan leka revolutionär tillsammans med Stellan
Hermansson, så kanske även jag
förnyar min prenumeration.
Samtidigt vore det en stor fördel för er
själva om chefredaktören, som tidigare
inte visat några som helst vänstersympatier, tog tillbaka sitt klumpiga uttalande om att alla sysoppar ska vara ansvariga för vad folk skriver i deras baser,
(kanske under natten eller när sysop är
på semester.- Christer Rindeblad borde
kolla upp hur det ÄR att vara sysop innan han fäller så här klantiga uttalanden).
Ska yttrandefriheten dras in för åsiktsminoriteterna strider det mot demokratin , som chefred. tidigare förespråkat.
Kommunisterna nästlar sig in ändå
(t.ex i tidningar som får stadsbidrag och
i Datormagazin), men deras vänsterfränder nationalsocialisterna får gå ut
och spraya på väggar sedan hetsen mot
denna vänsterideologi blivit stor sedan
kriget.
Jag vill avsluta denna insändare med
att bestämt avvisa alla era misstankar
om att jag är nationalsocialist-, tvärtom ,
och hoppas att ertidning efter mina påpekanden blir bättre, för det vill vi ju alla.

Brunte Prosit Commando Forces
Hej kamrat Brunte Prosit!
Först det allvarliga:
·
Vi har inte hävdat att man måste ha
någon speciell dator för att utnyttja
BBS-spalten och baserna som omnämns.

Sedan ...
Ditt brev har ilat runt här på förlaget
och jag måste säga att det känns
.,;-;-;;~krande att någon överhuvud taget har ägnat min person något in-

tresse. Väldigt många har haft roligt
åt dina fyndiga formuleringar. Ännu
fler har undrat var du hittat några tecken på att jag skulle ha vänsterradikala åsikter. Har du lust kan du ju alltid
höra av dig igen och berätta.
Och förresten låter det ju lite snårigt när du nu en gång för alla slår fast
att du inte är nationalsocisalist, (vilket ju ingen har ens antytt) utan ''tvärtom". Tvärtom till nationalsocialist,
dvs nazist, borde ju bli kommunist.
Got you there!
Lennart Nilsson

Amigan .
bäst i test

J

ag vill ge alla läsare ett råd om man
tänker köpa en ST el. Amiga, Gag
har själv båda datorerna). När det
gäller spel så finns det ungefär lika mycket till båda datorerna, men ST: n har de
"hottaste" arkadkonverteringarna I.ex
Out Run .
·
·
Grafiken är bättre på Amigan t.o.m .
när originalversionen på spelet är från
ST, främst tack vare att Amigan använder hela skärmen med sin AF-modulator. Kort sagt: Amigans grafik är bättre.
Ljud: ST:s starka sida enligt nästan
alla är ljudet. Det beror på att den har
Midi och att tonerna blir lite klarare. Amigan har fyra kanaler i stereo och -det
samplade ljudet är underbart. Ljudet till
spel är bättre på Amigan och för synthare är ST: n bättre.
Priset: ST med dubbelsidig drive,
4195 kr. Amiga, 4449 kr.(utan AF-modul).
Till "Mega ST owner" ; vad är den
"hemska" prisskillnaden? 400 kr. Och
sen till " lronman"; jag håller med om att
man skall jämföra ST:n med C-128. C128:ans ljud och grafik är nästan lika bra
som ST:s.
Så till alla som vfll ha en komplett speldator; köp Amiga 500, den är bättre!
Mauritz "Oolong" Nordlund
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Andrew Braybrook börjar alltid bakifrån med effekterna. Detta för att få ut mer av maskinen.
Här står han längst bak och pekar på sina progra_mmeringskolleger. BILD: Chris Honeywell

..

. i,

·},f·

PRISBOMB.

Andrew börjar
med effekterna
LONDON (Datromagazin) Halloween är en sådan dag barnen går runt från dörr tillcförr
och samlar in godis. Får de
inget spelar de ett spratt i stället.
Halloween infaller alltid den
31 oktober. Och just på Halloween för 28 år sedan föddes
en av Englands 'mest framgångsrika programmerare,
Andrew Braybrook.
Andrew gillar att fotografera och spela
på sin basgitarr när han inte programmerar.
· Tidigare spelade han i ett band som
hette "No Class" tillsammans med kollegan Steve Turner.
- Vi spelade mest coverversioner på
gamla Status Quo- och Black Sabbathlåtar, berättar Andrew. Men vi skrev även
våra egna låtar.
Bandet gjorde in~en större succe.
Man spelade mest pa pubar. Och vid ett
tillfälle hyrde man byns samlingslokal.
Men några pengar tjänade man inte på
musiken.
Trots att han nu främst håller på med
datorer har musiken en framträdande
plats i Andrews liv. Basen står ständigt
inkopplad i förstärkaren hemma i vardagsrummet. Och när han får tid över
brukar han försöka spela med när han
lyssnar på sina favoritplattor.
- Jag önskade att bandet kan återförenas, berättar han. Men det är klart,
vi behöver någonstans att repa. -

Dricker bitter
När han- inte petar på sin bas eller
programmerar gillar Andrew att gå ner
till puben för att "sinka few", det vill säga
dricka några öl. Och mest gillar han den
särpräglade brittiska bittern.
Andrew tycker även om att gå på bio
och se science fiction-filmer som Alien,
Blade Runner och Star Wars.
Men böcker läser han inte:
- Jag har rätt dåligt samvete för att
jag aldrig får tid att läsa, säger han.
Och från programvaruhuset vill man

berätta att Andrew Braybrook sover
mycket:
"He sleeps quite a lot!" berättar British Telecom .
Man berättar också att han iobbar oå
mycket underliga tider:
· ·
- Ja!} börjar ofta sent på kvällen och
håller pa hela natten . Det är vanligt att
jag även jobbar på helger.
Andrew är en hängiven fan av Amigan. Och förutom sin Amiga har han
även en 64:a hemma.
Hans favoritspel av de som han själv
har gjort är "Gribbley's day out". Det var
hans första spel som han sålde. Spelet
kom 1985 och släpptes av Hewson.

Fåniga ideer

lysande ide för att göra en teknisk effekt.
Hur gör jag ett spel av det?
När han skrev "Uridium" var han säker på hur det skulle se ut när han började programmera.
· · Men spelet "Morpheus" planerade
~an och skrevsamtidigt. Om nå~o~tin!}
inte fungerar arbetar Andrew pa det sa
att det slutligen ska fungera. Hur lång tid
det än tar.
Just nu håller Andrew på att slutföra
arbetet på "lntensity" som släpps på
Fi rebi rd-eti ketten.
Problemet att få ut 64-titeln är att han
ständigt kommer på nya ideer och förbättringar.
Tanken bakom lntensi~y var att göra
ett spel som Uridium men utan kulorna
eller den scrollande bakgrunden. Trots
att det är ett actionspel är det enklare att
spela än många av hans tidigare spel.

- Jag gillar det för att det är roligt och
fyllt av fåniga ideer, berättar han. Det är
inte våldsamt och jag tycker det är speciellt roligt att se folk som spelar det.
Öka intresset
. Andrew uppskattar även andras spel.
Speciellt lägger han märke till när progMeninqen att göra spelet lättare är att
rammeraren har lagt ner mycket arbeförsöka ta fler intresserade av Andrew
te på ett spel.
Braybrooks spel.
Bland favoriterna är Archer Maclean
Andrew lovar ingenting, men det finns
som gjorde lnternational Karate Plus och
en tanke att göra en Amiga-version av
Drop Zone.
lntensity.
. Den 28-årige Andrew gillar inte spe- Om jag gör en, så kommer det att
ciellt våldsamma spel. Han föredrar
bli en förbättrad version och inte bara en
rymdspel där spelaren skjuter mot
rak översättning.
·
rymdskepp eller robotar.
Trots att han inte kan lova hundraproSjälvvill han inte uppmuntra till att det
centigt att det kommer en Amiga-version
görs för mycket våldsamma spel. Men
så tror han att marknaden mer och mer
trots det uppskattar han karatespel.
Trots att Andrew ärtopprogrammerare 1 kommer att svänga över till 16-bitarsmaskinerna.
köper han sina spel. Och det blir mer
- Väldigt många har tröttnat på
och mer Amigatitlar i lagren. 64 håller
64:an så de väljer att skaffa sig en Amipå att dö för Andrew.
ga i stället.
När Andrew gör ett spel går det till så
- Jag tror dessutom att de tekniska
att han har ett gäng ideer över från tidieffekterna på Amigan kommer att sopa
gare projekt. De försöker han renodla
banan med alla konkurrenter.
och bygga ett spel kring.
Andrew är osäker på framtiden efter
lntensity. Han har några olika projekt på
Börjar med effekten
gång, men han vet inte riktigt vad han
ska göra med dem.
I stället för att först dra upp riktlinjerFör tillfället ockuperas Andrews bildna för spelet börjar han arbetet med en
skärm av ett hexagonnät med små vateknisk effekt. Därifrån bygger han upp
relser som springer runt inuti dem.
arbetet.
Vad Andrew helst av allt skulle göra
- Detärförattjagskakunnapressa
just nu är ett spel till en 16-bitars maskin.
ut det mesta tänkbara ur datorn.
Sarah James
- Jag brukar tänka så här: Jag har en

Commodore 64, Bandspelare,
2 Joysticks 3 Spel CRrtr.
Specialpris Endast .. 1595:Diskettstation.BCD 41 .....
inkl 10 disketter ... 1495:Bandspelare.m pause .. 249:Action Replay MK IV .. 499: Action Replay MK V... 569:Final Cartridge ...... 399:Ljuspenna + l2prog ... 299:Motherboard 4-vägs ... 349:-

Commodore 64...
Paketpris....1595:~-.

" ,.

~~ ~· t,it,~ rt~J
Dammskydd till datorer.mm.
Commodore C64-Il .... .. _49 , _
Commodore C64/V20/Cl6 .. 4 5 : Amiga 500 . . ....... .. ... 99:Commodore 128 .. .. .. . ... 64:Commodore 128D ..... . ... 99:Commodore 1~41/41c/70 .. 75 : Commodore 15~1 ......... 75:Commodore 1581 ....... .. 63:Commodore 1010 ......... 63:Commodore handstation .. 38:Atari 520ST ............ 89:Atari 1040ST .......... 125:Star LC 10 ............ 119 : Citizen 120D/Mpsl200 .. 119:Vi har dammskydd till alla
datorer, skrivare, monitorer, diskdrivar etc .. Ring .

.... ~-

AMIGAPRYLAR! ! ! !! !!!! !!! !! !

Diskettstation NEC ... 1595:Citizen Amigadrive ... 1195 : Lågprisdrive . . . . . . . . . . 995:Minnesexpansion ...... RING!!
Midiinterf'.'\ce Datel. .. 499:Digital Sample~ lli.prg.995:BILLIGA

DISKETTER MM.

No name 5.25 Ds DD .... . 5.95
Som ovan min 500st ..... 3.50
No name 3.5" MF-2D .... 12.95
som ovan min 500st . .... 9 . 90
Diskettbox 3.5" SOst .. 149:Diskettbox 5.25"100st.149:Diskettklippare . ..... . . 59:.

CL1 lfla ELECTRONIC

4c:1,,'-os23.51 o oo

Ring och beställ redan i dag tel 0523-51000 ...
fr.N0RGE 09546 53251000 fr.Fin 99046 52351000.
Eller skriv till ELDA S-450 47 Bovallstrand

•

8

på orten att Eksjö var intressantast av
dem alla.
Ny adress: Chara, Box 49, 575 21
EKSJÖ

Speltidning
varje vecka

Chara flyttar
Chara elektronik och Hans Eckert flyttar sitt kontor geom landet till Eksjö och
det småländska höglandet. Man tittade
runt bland ett gäng småländska kommuner och fann efter att ha sett några bilder

Nu får alla brittiska spelfantaster sin
egen veckotidning. Det är Focus computer publications som första veckan i
september kommer med första numret.
Samma företag ger sedan tidigare ut
Popular computing weekly. Med den
nya titeln hoppas man kunna nå en publik i åldrarna mellan 13 och 19 år. Och
man satsar på att kunna sälja en upplaga på 50.000 exemplar.
Betoningen i tidningen kommer att ligga på recensioner och previewmaterial.

Miniräknaren
inte poppis
I

tävling skulle 30 miniräknare
delas ut till de som svarat rätt
på 1,X,2-frågorna. Uppslutningen kring tävlingen var
dock ej så omfattande som vi
hade trott, men vi har iallafall
nöjet att presentera 14 st. vinnare. Men först kan vi ge de
rätta svaren.
1: Det är det Brittiska Televerket som äger Telecomsoft/Firebird.
2: Firebird var bolaget som låg bakom spelet
Bubble Bobble.
3: 3,5 blev medelvärdet på Firebirdspelet Pandora.

I varje nummer av Datormagazin publicerar vi flertalet program för 64:an och 128:an.
Allt färdigt att knappa in för
den intresserade.
För att vara säker på att få
det rätt första gången listar vi
programmen på ett särskilt
sätt.
Datorer är otroligt petiga med stavning när man skriver in ett program, ett
enda fel och programmet fungerar inte!
För att stoppa sådana inskrivningsfel listar vi programmen med en CheckSum.
Det är den extra sifferrad som står till
vänster om radnummren i listningarna.
För att kunna dra nytta av den måste du
först knappa in ett CheckSum-program
som vi publicerar regelbundet i Datormagazin. Läs instruktionerna till det
programmet noga innan du börjar.
I listningar till 64:an finns det oftare-

verserade specialtecken som kan vara,
svåra att tyda och ännu svårare att veta
hur man får fram . I våra listningar är
dessa utskrivna i klartext, tex

•

I förra numrets Telecom-

Kontroll-koderna
kartlagda

4 : Andrew Braybrook var det som gjorde
Morpheus.
5: Sierra online marknadsför INTE Rainbird.
Och vinnarna var: Jonas Abrahamsson ifrån
Sollefteå, Kare Daneshyar från Västerås, Per
Johansson, Helsingborg, Fredrik Larsson,
Göteborg, Fredrik Adlemo, Lund, Gustav
Kälvesten, Motala, Lennart Johansson, Helsingborg, Pontus Löfgren, Alingsås, David
Weinehall, Umeå, Henrik Barkman , Bromma, Rolf Lindbom , Norrahammar, Linus
Åkerlund, Alunda, Magnus Höglund, Delsbo och slutligen Sten-Åke Broman från Mora.
Tack för era slogans förresten, de var mycket
underhållande och somliga var faktiskt riktigt
bra. Här kommer ett smakprov som är diktat
av Magnus Höglund:
" Billig och bra, DM ska 'det va' l "
Grattis på er! , spelen kommer på posten.

DOWN . I tabellen nedan ser du vilken tanq,ent som kallas vad, och hur det
ser ut pa skärmen.
Om det står CTRL plus en bokstav innebär det att du ska trycka CTRL sammtidigt som den bokstaven. Samma sak
med CBM, vilket alltså innebär att du
skall trycka Commodore-knappen ( C=
) och SHIFT, vilket innebär en av SHIFT-

knapparna.
Om det det skall vara flera av samma
tecken är de sammanskrivna som tex
4 DOWN . Detta innebär alltså att du
skall trycka CRSR NER fyra gånger.

L l STN I NG Sl<ARM
<DOW N>
<UP ;.
<RIG HT >
<L EFT>
<HOM E>
<CLR>
<RVS ON~,
<RVS OFF>
<BLACK >
<WHI TE >
<R ED>
<CYA N>
<PUR PLE >
<GRE EN>
<BLU >
<YEL>
<ORA NGE >
<BRO WN .>
<LT .RE D>
<GRA Y 1 >
<GRA Y 2>
<LT . GRN>
<LT . BLU >
<GRAY 3 >
<F l>
ii
<F2 >
ft
<F3>
!!
<F4 >
I:
<F5>
Il
<F6>
I:.
<F7 >
Il
<F8 >
<CTR L-A >
<CBM- A>
r

,.,•

TRYCK TANGEN T
CR SR UPP·/ NER
SH IF T CRSR UPP / NER
CR SR HdG ER/V ANST ER
SHJ FT CRSR HdGER/VANSTER
CL R/HOME
SH l FT CLR I HOME
CTRL-9
CTRL -0
CTRL - 1
CT RL -2.
CT RL -3
CT RL -4
CTRL-!:,
CTRL-6
CT RL-7
CT RL-8
CBM -1
CBM - 2
CBM - 3
CB M-4

CB M-!:,
CBM-6
CBM -- 7

CB M- 8
Fl

SHI FT F 1
F3
SH JFT F3
F5
SH IFT F5
F7
SH IF T F7
CT RL - A
CBM - A

AKO

-

~~~
~
~ Duvkullav.36

...

Svens.ta Pentagon Games AB

~ 172 37 Sundbyberg
§i._

100reat0......

129:-

Ace Il
Aueoclmll
Aff

119:-

Lut N"mp

u,,..~

Epyz: Epica ,
Califomia 0......
ColoaiaJ c.oaq..-

129:119:109:129:-

Pina

169:Def. . . . of 1bt CIOWD
159:Omabip
Ouilcl of 'lbmw

Kaqif,nwe

Kina' of CbicaF

tillaale lim.
MeaaApocalypae
Liw ammo
Solicl Fld
Mercenuycomp.
Ardloa
Ardloa Il
Airllomlnmpr

119:119:119:119:169:-

lM
J>ioiect:StNlthfipm
Cbuct y ea,-r flipl 1nimr
PefUUI
BAR.DS TALEII
BAR.DS T ALE III
Coml,u ecbool

PIUIOOG
Oameeetuadmaacb
U1tima IV
Ultima V
Tbellllllicsyatem
Raaipap

Hwcul•
Elite colleclioa
Rampu1a
R.MIID
RimnmaK
MNnci.ty

LuerTa,

chk

119:119:129:-

179:119:119:169:119:119:129:1!9:119:-

Sommarextra: 10 kr rabatt pi samtliga spel och tllbehör
Sboot em ~ COOit

169:-

w..aem,.....

179:169:319:159:179:2-49:239:169:219:-

Oameowr'
Bpyz: faadou cut.
Supen1U'800Cel'
Qmatroo Il
Som of Lal,erty
WupSpeedcut.
T'bl Train

229:- Mut Il
lmploåon

Tut III

bas
179:-

dilt
229:-

119:119:119:119:-

169:169:169:i69:269:-

239:239:239:239:129:119:-

239:- Tbunden:bopper

329:- Top 10 eon.
239:- AtariST:
169:- AirWI
169:- AirWJ comt.Nt
AddielaBall
American Pool
Becklaeb

229:-

Bulle Sbipa
239:- fflue War
279:- Bubble Bobble
239:- Colonia1 Cooqat
219:- I>uoaeociMueer-

199:2-49:2"9:169:169:179:239:239:2-49:169:-

169:-

269:299:329:-

269:269:-

P-15 Sllib P.aal•
Pinbluw
Oambler
Oet 0.J:1er Il
0,-bip
Ouild of Tbiews
Major Moäo
Plllk,e

Plmduå• 111
&tleDl Semoe
SkylUcler
229:- &uJticler
169:- Sub.lldle lim
169:- S,.C.Stadoa
179:- T•Up
169:- Ultima III
159:- Ultima IV

179:169:199:169:269:169:199:2-49:129:-

Aueoduel

19:99:-

~~'5

169:159:-

239:269:269:239:169:-

269:269:-

-

08 /2 9 Sl 62

~
~

10 It 1oo.t
60:- 520:-Dator AmigaS00
3,5 •eld
120:- 1100:-1 Disk.box+ 10 st disketter3,5 dsdd
3,5 cllclcl
120:- 1100:-1 Joystick
95:- ~ 5 ,25 aclcl Nuhua
-40 st spel,nytto,bildshow ,musik
105:950:5 ,25 cllclcl Nuhua
160:I
500:3,5 aclcl Nubaa
Atari520 Paket 4195:- Atari 1040 Paket 5695:3,5 cllclcl Nuhua 210:- 1950:-1 Disk.box+ 10 st disketter3,5 ss/ds
3,5 cllclcl Soay
-1 Joystick
295:- 2650:(i plastat)
-20 st spel,nytto,bildshow ,musik
5 ,25 cllclcl Manll 129:- 1160:5 ,25 cllclcl Vertmim 129:- 1160:Amiga3,5 diskdrive Profex 1695:Diåbanr:
AmigaRam512k
1199:99:5,25 1 60 låbar
C64 diskdrive 1541 Il
1795:119:5,25 / 100 Jlabv
Am1aa:
369:Ead W•wr bueblll
109:3,5 / -4() låbar
289:Capooe
Pemri formula I
369:289:lM
1-49:3,5 / IIO låbv
369:299:- Marbl• madnNa
Amoclml
369:349:- Orp
8umce of poww
309:- Joyricb:
329:- Kia, ofCbicaao
Borro-..d time
179:529:- Tac-2
0--,,.,..
349:- Tbeaurpoo
Rm,.
1995:- WJCX)
1740:- Diti View2.0
DbMan
349:- Diti Paiot
Defeo4er of tm CIOWD
119:899:- Quic:bbot Il+
580:- Artic foz
Plipl eirrnåtor Il
369:- Quic:bbot Turbo
1"9:290:- But,arian
Ouildof tbiewa
290:- Quicbbot IX
1-49:319:- Deja Vu
Kamp(.,.,.
349:- Qaicquo III Turbo
119:LNdert,oard
290:290:- Ptof.Compet.9000
~
195:1325:Pap..a.
290:379:- Pa,m
S.D.I
195:Competitioo sooo
..19:290:- Ultima IV
Sileat aervic»
Pjamtyrd joyst. ,.,
195:1159:290:- deLm• Paiat Il
Wimer,.._.
519:290:- Di,a
Wodd,.._.
369:219:- R•tum to Atluma
290:- 0.. e.. Air R.ally
~Kidll
2-49:o.troyw
269:- Supencar lndoor Spom
TNl driw
349:- ,... . Bandit

AmigaS00 Paket: S495:-

219:- Bat'dllale
269:- lAacben»ct
269:- Anmla ofR.omt
169:- i::1.1 •
AllaFserinkl.
169:-

269:269:-

.
~

Alt . 2: 509S:- utan apel

369:- CrazyCan
219:- Macb3

269:- Pbolon Paia1
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UBISOFT
SKATEBALL

I

Väldsspel har världen sett många av
med Skate Ball är en av de knäppaste.
Spelet är en slags blandning mellan fotboll, rugby och ishockey.
Spelplanen är en ishockeyrink men
istället för en puck har man en boll och
det är fritt fram att vispa ned en eller flera
motståndare.
Hockeyrinken är dessutom späckad
med olika föremål för att underlätta spelandet eller för att mosa motståndare
med hjälp ey.
Vad vi fick se av spelet var en tidigt
version av spelet som inte fungerade riktigt. Några våldseffekter fanns med men
programmeraren förklarade att man
skulle kunna dela ut en rak höger, sparkar och andra slag för att kunna placera motståndaren ett par meter under
marken. Grafiken var dessutom ganska
ryckig och styrningen -var inget man
drömmer om. Man hoppas att den slutliga versionen är betydligt bättre.

Herr
Hybners
Hörna

förra numret skrev vi om budgetspelsförsäljaren Trade + som säljer
väldigt billiga strategispel. Det kan ha
givit Pylator AB inspirationen att sälja
strategispel på sommarrea till återförsäljarna. De arton SSI titlarna de rear säljs
till återförsäljarna för i snitt 73 procent av
det ordinarie priset. Tyvärr märks ingenting på det rekommenderade utpriset till
konsumenten.
Priskrig kan ställa till med en del konstigheter. Nyligen gick Moltech Software ut med en annons innehållande fym
rabattkuponger.
Enligt annonsen skulle man sammanlagt tjäna 400 kronor på att använda rabattkupongerna. I verkligheten förlorar man 300 kronor!
Frågan är om det är ett grovt misstag
eller ett grovt försök att lura de stackars
spelköparna. I annonsen förekommer
också priser på vad spelen egentligen
skulle ha kostat. Räknar man ut vad man
skulle förlorat om man köpt spelen för
dessa priser och det egentliga priset
kommer man fram till en förlust på sammanlagt 700 kronor! _

FINAL COMMAND
Det här kan vara det intressantaste
spelet U Bl Sofi arbetar på för tillfället. Final Command är ett äventyrsspel som
tilldrar sig i rymden långt in i framtiden.
Spelet styrs helt och hållet med mus och
innehåller väldigt mycket animerad grafik och ljudeffekter.
Spelet går ut på att du ska ta dig in i
en rymdstation som blivit ockuperad av
fientliga.varelser och hämta tillbaka ett
flertal databanker ifrån stationen.
Detta ska göras under ständigt hot
från de fientliga varelserna och rymdstationen som när som helst kan sprängas i luften. Hela tiden måste du också
hålla dig med mat och sömn. Detta med
hjälp av det kreditkort du fått med 6000
pengar på.
Det intressantaste är att man inte behöver skriva någonting för att gå mellan
olika ställen. Det räcker med att peka på
stället med musen och trycka på knappen.

G

randslams sedan ett tag tillbaka
nedlagda budgetlabel Bug Byte
kommer att återuppstå någon
gång under 1989. Grandslam har inte så
många egna äldre spel att sälja genom
Sug Byte så de har skrivit ett avtal med
Domark om att sälja deras spel som
btidgettitlar för 1.99 pund.

DRACULA

Tyvärr har det ännu inte dykt upp några riktigt bra förslag till vad tvillingarna
Oliver giorde \ trädet från förra numret
så vi har beslutat att hålla tävlingen öppen ända fram till den 29:e juli istället.
Adressen är "Bröderna Oliver", Datormagazin, Karlbergsv. 77-81 , 11335
STOCKHOLM.
_Code Masters, som bröderna Oliver
jobbar för, är som bekant ett familjeföretag. De två bröderna Darling hartidigare bara haft pappa som anställd men har
nu ansällt även sin lillasyster som omslagsgrafiker. Detta kunngjorde de genom att skicka ut en bild på sin syster
iförd en handduk(!?) och ett exempel på
vad hon har gjort . •

I Dracula spelar du själv Dracula som
ska ta över värld,m . Detta ska du göra
genom att ta dig igenom ett hundratal
skärmar på jakt efter din talisman som
blev stulen för århundraden sedan.
Till din hjälp har du olika kapaciteter
som Dracula har. Om du vil kan du förvandla dig till en fladdermus och flyga
över hinder till exempel.
Varken grafik, ljud eller spel ide verkar
vara av toppklass i detta spel som kanske är det minst intressanta från UBI
Soft.

THE FURY

Mickey Mouse från Gremlin. Visst är
det snyggare i serietidningarna??

MICKEY. MOUSE .
Gremlins nästa spel i sin'Disney-serie
blir ett spel om den över 50 åriga hjälten
Musse Pigg. Fyra onda häxor har stulit
Trollkarlen Merlins trollstav för att göra
elakheter med.
Med staven har de kastat en förtrol lelse på landet så att Ogre Kungen kan härska fritt. För att förtrollelsen inte ska kunna brytas har trollstaven delats i fyra delar och givits till var och en av de fyra
häxorna att bevaka i fyra torn. Du ska
som Musse Pigg fixa tillbaka trollstaven
till Merlin så att han kan bryta förtrollelsen.

Företaget bakom spelet med det svåruttaliga namnet är Firebird. Spelet
handlar om din flykt ifrån slaveriet hos
biologiska och intelligenta rymdskepp.
Du ska försöka fly till lugnare platser i
universum där du kan finna frihet. Detta gör du genom att kapa ett nyfött rymdskepp. Tro inte att det blir enkelt med
rymdskeppets mamma och diverse andra farligheter efter dig.
Otrolig tredimensionell grafik är en av
fasciliteterna i detta spel som släpps senare under hösten. Vi väntar med spänning.

LIVE AND LET DIE

Lite familjemedlemmar skulle jag ockC:
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För första gången sedan topplistans
start för ett halv dussin nummer sedan
har en drastisk ändring skett. Tre spel
(Combat School, lnternational Karate ·+ och arkanoid) har åkt ut från listan
och har ersatts av Pirates (!?), Giana
Sisters (Som ännu inte släppts!) och 10.
Lite tråkigt är det ändå att The Last Ni nja fortfarande toppar listan efter sex
nummer.

Se inte så glad ut Pekka! Vi vet att du
hatar det här.

I

Vill du som vi att topplistan skall fortsätta vara omvaxlande skicka då in dina
r6~ter til l oss. Skriv ned dina tre favorittitlar och din adress på ett vykort och
skicka det till "Topplistan", Oatormagazin, Karlbergsv.- 77-81 , 113 35
STOCKHOLM . Vykortet med dina rös-

Lankhors äventyrsspel Mortville Manor blev utnämt till förra årets bästa spel
i Frankrike. Snart släpps en internationell version på engelska av Active Sales & Marketing i England . Spelet är ett
detektiv spel som styrs helt och hållet av
att man trycker på olika symboler. Skriva på tangentbordet behöver man bara
göra när man,i:>ratar med någon .
Spelet inneh;111er dessutom ljudeffekter och lite tal i form av samplade röster.
Kan det franska spelet i en engelsk
version nå samma framgång som den
franska?

OPERATION WOLF
Ocean planerar nu att göra en datorversion av det kanske bästa arkadspelstillskottet sedan Afterburner, nämligen
Operation Wolf. Ett mycket enkelt spel
i stil med Capone som går ut på att man
ska meja ned en massa fientliga soldater och fordon som poppar upp i det horisontellt rullande landskapet.
Man får hoppas att Ocean inte glömmer bort att man på arkadversionen sköter allt skjutande med en kulsprutepistol som man håller i och siktar med mot
skärmen. Hela spelet tappar säkert mycket om man inte får känna sig lite delaktig i spelet (läs: hålla i skjutvapen).

CORRUPTION
Magnetic Scrolls och Rainbird slår till
igen med ett häpnadsväckande bra spel
till 16-bitarsdatorerna Amiga och Atari
ST.
.
Du befinner dig själv i den undre världen i nutid . Du ska slå dig fram ibland
de mängder av hjärtlösa typer som helst
skulle vilja se dig under sina skor.
För att överleva måste du vara värre
än de andra figurerna i spelet. Spelet innehåller inte bara våldsbetonade bilder
utan även vackra. Grafiken är betydligt
snyggare än i de tidiagre spelen från
Magnetic Scrolls.

Mortvil/e Manor1 bästa datorspelet i
Frankrike förra aret. Kommer det att
nå samma framgång i resten av Europa?

Domark fortsätter nu sin relativt omtalade serie med spel baserade på Ja- GARV LINEKER's SUPER
mes Bond filmer. Denna gån9 är det den
SKILLS
gamla godingen Leva och lata dö som
Har du någonsin drömt om att bli fotfår stå som förebild för spelet.
Corruption från Magnetic Scro/ls.
Domark lovar att detta spel kommer bollsstjärna utan att behöva vara bra på
Snygg grafik och en actionbetonad
bli det bästa som släppts i Bond-serien . det och träna speciellt mycket?? Gremspelide.
lins nya spel Gary L.:s Super Skills går ut
Spelet går ut på att man ska terminera
den onda Kananga. Spelet tilldrar sig i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •..
ett flertal olika miliöeroch nivåer där ett
ända mål finns. Döda.

tt söner anställer fäder är ingenting som är ovanligt i England.
Nyligen fick vi veta att Robert
Stallibras, Active Sales, har sin far Jim
Stallibras anställd hos sig.

Cl)

MORTVILLE MANOR

WHIRLIGIG

A

så vilja ha anställda här på tidingen då
kanske man skulle kunna få in recensioner i tid så att de kan publiceras. Tyvärr
lyckades inte vår käre recensent Pekka
Hedquist med detta så vi blev tvungna
att ställa recensionen av Hopping Mad
till nästa nummer.

Martech spinner vidare på temat med
framtida tävlingar av olika slag. Denna
gång gäller det den absolut tuffaste tävlinget. Ett race mot de tuffaste representanterna från alla bebodda planeter i universum. Du skall köra runt en bana och
eliminera så många motståndare som
möjligt för att få poäng och ha större
chans att komma först över mållinjen ,
om du nu kommer över den överhuvutaget. En del banor innehåller dessutom en mängd hinder att forcera och robotar som försöker stoppa dig.

Speltitel
The last ninja
Defender of the crown
Bubble bobble
Pirates
Wizball
California games
Delta
Giana sisters
Skate or die
lo
ter måste vi ha senast den 29:e juli.
Gör du överstående har du automatiskt chansen att vinna en av de tio Marauder på kassett, skänkta av Hewson,
som vi lottar ut.

Läsarnas Topplista den 8 juni 1988.
Vinnare av förra månadens spel To Hell
And Back är följande:
Joakim Abrahamsson, Svanesund. Anders Danielsson, Hägersten. Helen Fleischer, Mullsjö. Robert Kindstrand, Kungälv. Toni Klemetti. Olofström. Carina Koskinen, Perstorp. Henrik Sandgren, Hällingsjö. Mattias Sundling, Umeå. Kjetil
Thomassen, Norge. Niclas Wåhlin, Rimbo.
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fåglar och olika typer av kanoner. Fåglarna är de som är svårast att skjuta i och med att de rör sig väldigt mycket. Naturligtvis
finns där en hel drös till med olika fiender men de är för många för att jag skulle
kunna räkna upp dem .
På den första nivån finns dock mördarbin som är värda att nämna. De gör
ingenting förrän man antingen nuddar
deras bo eller kör upp gripklon i det. Då
~-trömmar en svärm ut med dig som måltavla.
Ett mycket inspirerande sätt att döda
fiender på är att svinga sig på dem med
gripklon. Tarzan kan gå och lägga sig.
Grafiken i spelet är ganska enkel men
behaglig att titta på och förstå. Under
spelets gång spelas tyvärr en melodi
som man minst sagt blir förbannat irriterad på efter ett tag. Det är skönt att det
är det enda felet Bionic Commando har.
• Tio år har passerat sedan rymdnissarna invaderade vår sköna planet och
skövlade den från allt som var vackert.
Föddes du då, Tomas? Red anm)
Inte nog med att de skövlade. De planterade också in ett mycket stort hot mot
mänsklighete_n. Ett hot som skulle hålla os's passiva
och ett hot som består av ett par jättemissil~r. (Jo jo. Red anm).
Anda fram tills nu har mänskligheten
stått helt värnlösa mot detta överhängande hot. Men nu har människans nyaste vapen tagit form. En grupp muterade kommandosoldater med en lång
arm med en gripklo.
·
Med dessa soldaters hjälp ska du ta
dig till den jättesilo där. missilerna står
och förstöra den centraldator som krävs
för att avfyra missilerna.

För att göra det måste du styra soldaten genom fem nivåer av skiftande svårighetsgrad. Spelet är ett så kallat plattformsspel.
Det är därför gripklon spelar en så stor
roll som den gör.
Med gripklon kan du svinga dig från
plattform till plattform eller klättra uppåt med. Du kanocksåhadentill att plocka ned den extrautrustning som släpps
ned i fallskärm av dina allierade.
Naturligtvis kan du också klämma ihjäl
fiender med den också men det är lite
svårare.
Fiender finns det ett flertal sorter. -Vanliga soldater är vanligast, de går att skjuta med ett vanligt skott. Vaktcheferna är
lite hårdare och de kräver flera vanliga
skott eller en raket från raketgeväret dina
allierade släpper ned. Där finns också

Tomas Hybner
Företag: GO!
1

2

3

4
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en väntar nämligen det grövsta i muta• Ojoj, alla dina kompisar på det hypertionsväg man kan finna . Ett stort monsfuturistiska laboratoriet har blivit fångade av förskräckliga muterade monster. -ter som kräver en hel del skott innan det
Eftersom du är ganska fäst vid dina · ger efter. Till råga på allt skjuter monstret tillbaka.
kamrater och inte känner för att leka enHar man väl kommit förbi jättemutasam måste du rädda dem innan den
tidsbomb de muterade monstren plan- ' tionen börjar det hela om igen fast med
en annan karta och nya kompisar.
terat exploderar.
Alien Syndrome är inget roligt spel efSpelet går ut på att.du ska söka igenom det komplexa labbet efter dina kam-· ter ett tags spelande. Varken den småtråkiga grafiken eller det tråkiga ljudet
rater. I labbet finns också de muterade
·gör något för att ge ett positivt intryck av
monstren som mest liknar övergödda
spelet.
maggots.
För att försvara dig mot mutationerna
har du till att börja med ett vanligt gevär
men här och var i labbet finns det skåp
med andra vapen. Eldkastare, lasergevär och ett ·gevär som skjuter eldkulor.
Intressantast är den lilla robot som åker
bakom dig och
skjuter bakåt.
Dessutom fihns det kartor som visar
den nivå du ligger på och var någonstans dina kamrater finns. Om något är
mysko i spelet är det kartan, vem tusan
har satt dit den?
· När man skrapat ihop alla människor
på nivån är det dags att gå ut genom ut~
gången. Då myntas ett nytt ordspråk man ska inte ropa hej förrän man är ute
ur labbet. (Hrmpfff. Red anm) I utgång-

---

Tomas Hybner

Företag: ACE
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ledande leverantör av Commodore-produkter

Kassett
lmpossible Mission
Shockway Rider
Green Beret
Graphic Adv. Creator
War
Super Cycle
Bobby Bering
lnfiltrator
Mercenary
Compendium Pack
Bouldser Dash
Construction Set
Skata Rock ·
Tracker
Super Huey Il
Sentinel
Tomahawk
Super Sunday
Shanghai
Shao-Lins Road
Elevator Action
Camelion
Terror of the Deep
Raid 2000
Plattform Perfection
lndoor Sports
Nuclear Embargo
Krackout
·The Vikings
Silicon Dreams

Diskett

Ska.te Rock
Keyleth
· Xevius
Light Force
Tarzan .
Tracker_.
Legends of Kage
Terra Cresta
Super Hu~!
Masterof
· Universe, Äventyr .

------

'

FÖRR

NU

99:-

89:-
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Sentinel
Artifox
Fields of Fire
Americas Cup Challenge
Master of the
Universe Arcade
Baker Street
Dandy
Bazooka Bill
Dragons L.air Il
Championship Wrestling
Double Take
Short Circuit
Elevator Action
Camelion
10th Frame
lndoor Sports
Phantasie Il
U.S.A.A.F
Werner
Jewels of Darkness
Big Trouble in Little China
Cholo
Carrrier Force
500 cc Grand Prix
They Stole a Million
Helan och Halvan
Panzer Grenadier
Norway 1985
Rings of Zilfin
Thantos
Gemstone Healer
Tac Team Wrestling
Karate Champ.
Nemesis the Wartock
Rouge Trooper
Wizzball
Three Musketeers
Black Magic
Convoy Raider"
Kampfgruppe
Spy Vs Spy 3

FÖRR
199:199:199:199:-

99:99:99:99:-

199:189:199:199:199:159:159:159:159:199:199:199:249:339:199:189:189:219:369:199:179:159:299:299:249:169:299:-
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199:- 99:189:- 99:199:- 99":159:- 99:219:- 119:199:- 99:· 199:- 99:349:- 199:-'
·189:- 99:-

Tips 1
·stereohögtalare
avstånd 0,42 mm Bilden kan grönfärgas

Foten passar också till
C-1084 och C-1081

Tips2
TV-tunern passar också
till C-1084 OGh C-1081

ORDERTALONG Se VCJI andra annons

ORDERTEL. 0413-125 00
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Prsaw, Warrior
Företag: U.S.Gold
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• I framtiden utspelas inte längre fysiska krig utan psykiska,
I drömmarna, i stället för att ha ihjäl
människor drivs de till totalt vansinne.
Världen styrs inte längre av regeringar
och presidenter utan av ett företag som
i sin tur styrs av Focus.
Lite känns till om Focus förutom at de
kan sammankalla demoner och skicka
dem in i drömmar.
Tur nog krigar de olika medlemmarna av Focus om vem som skall bli Focusledaren. Detta ger en av motståndsrörelserna, Asmen, chansen att smida planer. De har kommit på ett sätt att kontrollera sina drömmar. Focus kommer på
det och kidnappar tre av de fyra medlemmarna och fängslar dem i sina drömmar. Du måste nu rädda dem och förstöra Ocular, som är det värsta av Focus
monster.

Det var länge sedan en grym civilisation stal och gömde, undan Czymandius
juvelerna, Nu skall du C,C,Cobra pilot på
en Marauder stridsbil ensam försöka
återhämta juvelerna.
Spelets historia kanske ter sig som
något djupare och mer innehållsrikt än
själva spelet som är ett rent shoot'emup spel.
Du skall styra bilen över ett landskap
som rullar fram horisontellt och skjuta på
ungefä[allt som ser ut att kunna skada
dig,
I spelet finns en mängd olika rörliga
fiender som vimsar omkring på skärmen
och skjuter i din riktning. De är ganska
lätta att lura i och med att de är totalt intelligensbefriade. Det blir dock svårare
om man har ett par tre stycken att tampas med.

Dessutom finns där fasta baser som
skjuter mot dig. Dessa kräver oftast flera skott för att ge upp. Det finns dessutom en till slags "fast" bas. De rör sig på
en " räls" fram och tillbaka och är betydligt svårare att bli av med än både de övriga baserna och

Spelet spelas med joystick och du
springer omkring på olika våningar och
skal skjuta de fientliga objekt som kommer in på skärmen . När du skjutit dem
trillar det ned en liten boll. Bollens innehåll beror på vilken sorts fiende du skjöt.
Antingen kan de innehålla extraenergi
till dröm hopparen, den tar dig mellan de
tre fångarnas drömmar, hisskort till den
hiss som finns i två av fångarnas drömmar eller ett kassaskåpskort. I kassaskåpet finns drömenergi. Du dör nämligen
inte utan bara vaknar när du dör.
I två av drömmarna befinner du dig i

en byggnad . I denna byggnad finns det
energifält på golvet som man inte kan
passera om man inte klivit på två golvplattor, då försvinner energifältet.
Grafiken i spelet är något bättre än
normalt men ganska enformig och dyster. Ljudet likaså, man tröttnar inte på på
grund av att det är nödvändigt men det
är väldigt tråkigt.
Hela Dream Warrior är lite tråkigt och
enkelt, man tröttnar efter ett tag på att
zappa drömvarelser och plocka bollar.

Tomas Hybner

det gäller grafik och styrning. Allt fungerar som man vill att det ska fungera förutom när styrningen är reverserad. Får
man styrningen reverserad innebär det
samtidigt oftast att man förlorar ett liv.
Ljudet i spelet består av antingen en
ganska tradig men trevlig musiksnutt eller mycket torftiga ljudeffekter. Ett ljud
från motorn för att fylla ut tystheten mellan skjutandet skulle inte skada.

TII

Grafiken i spelet är klart godkänd med
många rörliga detaljer och tillräckligt genomarbetad bakgrundsgrafik.

Företag: Epyx
1

Marauder är ett av de bättre spelen i
denna klass till 64:an på ett bra tag. Och
jag utgår ifrån att det var ett enskilt fall
att manualen jag fick i spelet bara var på
tyska och franska,

Tomas Hybm~r

de rörliga fienden, Dema på grund av att
de skjuter ganska fort och att de oftast
är två på skärmen samtidigt.
Till din hjälp har du en laserkanon på
taket av bilen och i landskapet finns bonusbaser som ändrar din bil om du skjuter den,
,

2

3

4
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Företag: Hewson
Denna bonusbas skiftar färg och med
färgen funktion, Totalt sex färger och
funktioner finns, Tre av dem ger positiv
effekt två klart negativ effekt och en ger
närvknäckande effekt. Den närvknäckande reverserar nämligen bilens kontroller så att du måste dra spaken åt fel
håll.

De negativa effekterna tar bort ett av
dina liv och stoppar din laser i tio sekunder. De positiva ger antingen sköld i tio
sekunder, smartbomb som spränger allt
på skärmen utom dig eller ger dig ett
extra liv.
Marauder har ganska få brister när
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ter eget huvud och bästa förmåga . Det
finns de som skjuter hårt och de som
nickar bra och de med bra passningsoch placeringsförmåga. Det ska vara tre
spelare i varje lag. Sedan gäller det att
välja underlag. Antingen kan man lira
med ungarna på gräsplätten runt hörnet
eller på en asfaltbeläggning.
Svårare än så är det inte,
, Sen gäller det att välja om man ska
spela på tid eller antal mål. Och inte att
förglömma. Om man spelar mot datorn

BILLIGAST DISKETTER

eller en mänsklig motståndare. Eller vilken svårighetsgrad man tror sig klara av.
Tre oli ka har spelet att erbjuda.
Men trots spelbarheten är Street
sports soccer ingen höjdare. Allting går
liksom på räls och efter ett tag när man
ploppat iväg bollen mot allehanda väggar, motståndare och mål sitter man och
gäspar lite förstrött och undrar vad de visar på dansk TV i morgon. Även en så
festlig detalj som de olika spelarnas
språngnickar blir tröttsamt.
Jag håller väl på och bli blase. Men
det här spelet får betyget tre på allt. Något annat kan man inte sätta.

Lennart Nilsson

?

Varför köpa Noname-disketter när Ni kan få Märkesdisketter till samma
pris!.. Vi säljer Sony, Platinum mfl.

D

Amiga
Produkter
1

• När-jag och spelar det här spelet
kommer jag automatiskt att tänka på det
där gamla ordspråket om att gå över ån
efter vatten.
Det här fotbollsspelet är nämligen
både bra och spelbart. Och det känns
lite underligt att vi som europeer och så
kallade fotbollskunnigaska behöva åka
över Atlanten till USA för att hitta ett roligt och spelbart fotbollsspel.
Liksomdetvåtidigarespelen i "Street
sports' ~serien ska man själv välja lag ef-

D

Under sommaren
kommer vi att dela ut,
till de första 100 kunderna,
10 program. (2 st Bubble Bobble,
2 st Three Stooges, 6 st Gee Bee Air Rally.)
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Turbo .................... 148:Land of Legends ... 395:Bubble Bobb le ....... Ring!
Porto + Exp. avgift tillkommer, 31:3 veckors leveranstid garariteras,

PRISEXEMPEL:

3.5".••

20-99st
. 11:-

50-99st

100-st

10:50

10:-

Introduktions-erbjudande ..

3.5" Amiga kompatibel Kvalitetsdrive:
Driyen som har ALLT! Till det bästa priset!! Jämför själv ...
•
•
•
•
•
•
.-
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Ordertel:

046 - 29 20 67
Orderadress:
BOX 156
BTÄRRED

Super- slimline 24mm
No click- Driven klickar inte när diskett ej är i (går att stänga av /på),
On/Off switch- För program som ej fungerar med extra drive,
Dammskyddslucka
237 00
9-Volts adapter uttag- Om strömkälla annat än CPU.
Går att uppgradera till dubbeldrive samt trippeldrive i samma hölje om så önskas.
Gcnomkopplingsadapter för. endast 95:- För dem som vill koppla ytterliggare en enkeldrive i stället för att uppgradera.

Endast 1095:-

-
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Företag: Gremlin Graphics
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• Hark och Kren , två stycken artonåriga bröder på planeten Sylonia kommer
hem efter en tripp på deras Skywalk Jetcyklar och finner sina föräldrar döda.
Mördade av Skorpionerna, ett gäng kriminella som hatar allt vad fred och välfärd är.
Hark och Kren svär en gammal indianed, blodseden. De blir bladsbröder och
lovar varandra att de ska hämnas sina
föräldrar och stoppa Skorpionerna.
Detta är i korta drag storyn bakom

spelet, den är ganska bra ... iallafall bättre än själva spelet . ..
I Blood Brothers gäller det att samla
på sig ädelstenar. Hark och Kren flyger
omkring i olika rum och plockar ädelstenar samtidigt som de skjuter ner olika rymdmonster som finns.
Det gäller att hela tiden hålla koll på
sin styrka, styrkan i din jet-pack (som du
flyger med) och styrkan i din laserpistol.
Du kan bättra på dessa värden genom
att plocka prylar i spelet men du kan oxå

ta en spelare till den andra så delar de
på varandras energi, dvs. att båda då får
lika mycket. Med sin Skywalk cykel kan
man förflytta sig till andra delar av planeten. Då få du köra lite rymdslalom
mellan en massa väggar.
Ett helt vanligt rymdfjanterispel där
man flyger omkring och skjuter på
monster och plockar saker .. .sånär som
på en punkt .. . Man har hela tiden två
spelare att hålla koll på, vare sig man är
ensam eller om man spelar två.
Den ena styrs med tangentbordet och
den andra med joysticken. (Varför kan
man inte ha två joystickar??) Om man
är ensam så kan man låta den ena "gubben" stå säkert medans man använder
den andra, men det blir iallafall ganska
klumpigt.
Jag måste säga att rymdslalomen
med Skywalk cyklarna är det klart roligaste i spelet, och det utgör tyvärr bara
ett litet mellanspel ...

I§r--------------,~
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I NEW WordPerfect for Amiga (2850 inkl.Moms)!!!!
"Search & Replace• WORKS with SWEDISH

I

I VIP

I ~

AMIGOIDS The Internationa1 Amiga Group.
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2) Vip PD Disk.ettes lvlinimum order 5 for 150 kr
3) Hardware and software at Vip discounts.

~

~

~

I Adress_
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~ay tracing programme plus man.ual ( l 10 Kr.)
3. STend me the NEW WordPerfect(2 ,850 Kr
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_ __ _ __ _ _

l . Make me A Vip Mcmber and send Vip info diskene (75 Kr)
12. Special Vip Membership. including Vip diskette and tbe DBW

I
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Yes, I sure want to be a VIP member too !
Name_ _ __ _ __ __ _ __ _

~
~

s
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rill in the coupon and send to: Promoteus/ Vip , Rådm!t!lSgatan 5 7,
113 60 Stockholm. Postg,ro 97154-9 Tele: 08- 32 36 88.
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Special Membership Offer I I O Kr
I
includes DBW Render- A Ray Tracing Programme I
2 diak,tt~ ploa 34 page man-I.
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be full works. NEW WordPerfect (2 ,850 Kr) plus Special VIP

Mem_bers~1p Offer (110 Kr). Total 2 .960
Alla pnser inklusive Moms. Porto I l'lförskottsavgift tillkommer
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Johan Pettersson

DISKETTER!!
*
*
*
*

Rekommenderas JV Stc1tskontoret
5 års garanti
Hög kvalite
Direktleverans

5.25 "
5.25 "
3.5"
• I kölvattnet av skateboardtrenden
och de efterföljande skateboardspelen
så kommer nu Skate Crazy, ett rullskidskospel!
Det nya inom skateboarding är ju s.k.
Street Style. Det innebär att man åker
med sin bräda lite överallt där man
egentligen inte ska åka på en bräda. På
väggar, trottoarkanter, parkbänkar och
annat omöjligt. I Skate Crazy är det ungefär samma pryl, fast på rullskridskor
i stället .. .
Skate Crazy är egentligen två spel i
ett. I det ena kör du omkring på en parkeringsplats med en massa uppställda
koner, flaggor, bildäck, ramper och annat skräp. Här ska du dels försöka hålla
dig till banan så gott det går samtidigt
som du ska hoppa över en massa saker
så snyggt som möjligt för att få poäng.
Man döms av fyra domare. Dessa dömer varsin sak i din åkning: Hur du åker
på skridskorna, hur du håller dig till banan, hur avancerade hopp du gör från
ramperna och hur avancerade hopp du
gör från marken. Det är ingen vidare bra
ide att upprepa sina trick efterssom man
i stället för högre betyg får avdrag.
Om man inte är tillräckligt skicklig för
att komma till nästa bana så kan man
ibland få jobba sig dit, genom att plocka skräp på parkeringsplatser inom en
viss tid ...
I det andra spelet som Skate Crazy inrymmer så åker du framåt hela tiden och
här gäller det att se upp för byggnadsställningar, hål i gatan, soptunnor och
annat genom att hoppa över, åka under
eller åka ovanpå sakerna. Det är ganska
skoj men ack så svårt ...
Mitt första intryck av Skate Crazy var
att det berg is var ett vrål roligt spel. G rafi ken var läcker och styrningen bra och
uppgifterna balla. Men icke! Det är helt
enkelt för svårt att utföra en del saker.
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Rengöringsdiskett
Rengöri ngsd i skett
Diskettbox
Diskettbox

Minst 10 st

Minst 100 st
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1 5 :-/st
14:-/st
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13 :- /st
25 :..:.../ t
-.,I

;

,u
r\.i1frf

50:-/st
50:-/st
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100:-/st

Kungälvs Datatjänst AB

OBS!

Box 13, 442 2 1 Kungälv
Ordertel . 0303-195 50
Postgiro 492 03 25-0

Vid köp av m in st 50 st disketter
erhåller du en valfri diskett ur
vårt programbibliotek.

Priser inkl . momso. porto.
)il , Jilg beställer

B

.... ... ... st
. ... . .. .. . st
. st

Ange d;itor:

Kungälvs Datatjänst AB

N;imn:

Kundnummer
28774008 442 20 Kungälv

SVARSPOST
Manualen mycket bra, förutom på en
punkt-det nämns inget om vilka olika
typer av saker som man kan göra för att
domarna ska gilla det.
Jag har aldrig fått några direkt höga
betyg av domarna och jag har provat alla
möjliga varianter av hopp från både ram-

per och marken. För att skona mina
medmänniskor och mig själv från obehag så kommer jag aldrig, aldrig att spela det här spelet mer efterssom jag blir
så förbannad av att inte lyckas göra något vettigt med det!

AMIGA PUBLIC DOMAIN
Vi har program till alla AMIGA ägare .
Välj och vraka, 2200 program till BäSTA PRIS.

SOUND SAMPLER AMIGA 500
595:-

Inte nöjd - pengarna tillbaka.

Sveriges billigaste, beskriver
alla program .
Sätt in 19 Kr på
postgiro 4191440-9
Telefonorder 040 - 1207 00 , 040-261116
Box 5176

Post;id r.: ...

Billigast i Sverige?
Mycket bra kvalitet!

PROGRAM FRåN :
Fred Fish
Panorama • AUGE
ACS • Slideshow
S.A.C.C • Casa Mia Amiga
Software Digest • Rainer Wolf

• • HB MEGADISK

Adress:

Johan Pettersson

Beställ INFO DISKETT !

. WÄIUJIGHET: I

48TPI
96TPI
135 TPI

DS/ DD
DS/ HD
DS/ DD
DS/ DD

20071 MALMO

Ja tack, sänd mig .... st Sampler

a 595;- plus frakt.

Namn: . ... . . ... . ..... . ... .. ..... . . . .. .. ...... .... . ... .
Adress: ... . . ....... . .. . . . ...... . . . ..... . .... . ... . . . .. .
Larsson & Hektar Trading
Box 514
243 26 HÖÖR

• Du har länge varit på rymmen från
skattemasen och dina egna rötter. Det
du tycker mest om är att fantisera.
Plötsligt en dag befinner du dig på en
liten måne långt bort. Och du ska förstöra åtta stycken återuppbyggnader innan
du själv dör. Återuppbyggnaderna skapar nämligen åtskilliga fientligt sinnade
varelser åt dig att tampas med.

~\ll\URFIL/FH
• Året är 2057 och du blivit vald att rädda mänsklighetens sista och absolut
största kärnkraftverk -Astra. Kärnkraftverket verkar ha blivit intelligent och bryr
sig inte alls om att fungera som det ska.
Fortsätter Astras intelligenta centraldator att konstra kommer reaktorn att
brinna upp. Till råga på allt har ett fientligt moderskepp parkerat mitt i huvudreaktorn . Utomjordlirigarna håller på
och mixtrar med de energistrålar som
för energin ifrån Astra, som ligger i en
omloppsbana runt jupiter, till alla mänsklightens rymdstationer.
Du har blivit utrustad med sex stycken
fjärrkontrollerade robotar på grund ay att
radioktiviteten är för hög sedan centraldatorn började krångla.
Astra har tre våningar och centralreaktorn. Varje våning har dessutom sex
stora hallar. Du ska styra runt två av robotarna i rummen som du ser ur fågelperspektiv och suga upp radioaktivitet,
putta ned kyltunnor och energimoduler
i schakt för att inte reaktorn ska kollapsa på grund av överhettning eller styrenergibrist.
Tyvärr kan man inte suga upp hur
mycket radioaktivitet som helst med robotarna utan måste ibland återvända till
informationsmodulerna för att tömma
roboten på radioaktivitet.
Robotarna måste också laddas upp
med energi för att man ska kunna köra
runt med dem och skjuta med lasern . I
informationsmodulen kan du också byta
robotar och våning. För att kunna byta
våning måste man ha ett lösenord efter-

som Astras centraldator stängt av alla
våningar utom den första.
Till råga på allt finns där dessutom
Quadraliens, utomjordlingarna, som du
helst ska bomba åt fanders.
Grafiken i spelet är normalt bra. Bättre
än medel men kunde fortfarande ha
gjorts bättre.
Ljudet i spelet består av en melodi
som spelas medan man spelar samt
ljudeffekter. Ljudeffekterna kommer i
skymundan på grund av musiken som
faktiskt är riktigt bra.
Quadralien är inte ett regelrätt actionspel, inte heller strategi eller äventyr.
Man kan lugnt spela det utan att behöva oroa sig över att få nervsammanbrott
och andra stressskador. Quadralien är
kul ändå.

Phantasm går ut på att man skall styra sitt skepp Pegasus över månens yta
och skjuta på allt som rör sig. Spelet rör
sig inte, i alla fall inte om någon flygsimulator. Det känns mer som att tuffa
omkring i en pansarvagn.
Det finns många olika saker på månens yta och man får lite hjälp på vägen
av all instrumentering. Tyvärr ser man
inte på radarn om det är något man kan
skjuta söner eller bara en klippa.
Den sortens hjälp får man av ett litet
fönster där det står vad det är man har
i siktet. Om objektet är tillräckligt nära.

Där finns dessutom olika sorters
qyggnader som också skjuter. De är förstås svårare att skjuta ned än rymdskep-

På månens yta finns dessutom fyrtorn
och radartorn. Radartornen är de farligaste eftersom de håller reda på var du
är och skickar dit fientliga rymdskepp.
I instrumenteringen finns en varningslampa som blinkar om ett radartorn pejlar in dig.

Phantasm är inget toppspel, knappast i närheten äns en gång. En rolig sak
är att man får skriva in vad klockan är.
Klockan visas sedan på skärmen hela
tiden så att man lättare kan hålla reda på
hur kort tid det tar innan man tröttnar ...

Tomas Hybner

Företag: Exocet

Tomas Hybner
Företag: Logotron
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att den inte kommer att få något pris.
Ljudet i spelet är lite torftigt om man
väljer bort melodin som spelar i bakgrunden.
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pen. Men det som är viktigast är att förstöra återuppbyggnaderna. Eftersom radarn inte riktigt vill visa vad saker och
ting är får man leta ganska länge innan
man hittar dem. Det bästa man kan göra
är att börja ana ugglor i mossen när det
står kyltorn lite här och var i landskapet ...
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Grafiken i spelet är väldigt enkel och
lite klumpig. En sak är säker och det är
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Mja, det såg ju roligt ut iallafall . . .
Och gubben verkar ju ball men . . .
Chubby Gristle är inte alls roligt. Spelet
är ett helt vanligt plattformsspel. Du spelar Chubby Gristle, en otroligt fet gubbe
som ska gå omkring och plocka upp saker, mer än så är det inte. Jo, man kan
ha sönder bilar också, men inte ens det
är kul och det gör man inte så ofta heller.
Spelet kunde lika gärQa vara på en
Spectrum som på en Amiga, av den
klassen är det ... förutom den samplade rösten som man ibland får höra, den
avslöjar att det är en Amiga det är frågan
om.
Grafiken är inte alls snygg förutom att
man använt en hel del färger, men de
kan man ju enligt mitt tycke använda på
bättre sätt. Ljudet är ganska primitivt
med en tjatig melodi i bakgrunden. Det
är mycket möjligt att jag har missat nå-

got väsentligt i spelet efterssom jag
endast har fått en pre-release utan manual men jag har provat det mesta utan
framgång så jag gissar att jag måste acceptera att det verkligen finns så här tråkiga spel till Amigan.

Johan Pettersson
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pengar för att köpa spelare. I och för sig
får man sponsoranbud i början av varje
säsong men de behöver inte alltid räcka till för behoven.
• Football Manager 2 är som ni kanske
förstår av namnet en vidareutveckling av
Football Manager.
Riktigt vad som är vidareutvecklat i
detta sepl är svårt att säga. Det kan vara
den lilla skilnaden att man kan låta trä- .
na spelarnas träna skottlängd och skotthöjd. Man måste nästan hela tiden justera dessa två värden.
Spelet är i alla fall ett simulationsspel.
Du ska köpa och sälja spelare till ditt lag
och se till så att det alltid finns tillräckligt med spelare på de olika positionerna. Du ska också välja vilka som ska
spela matcherna och som vad de ska
spela.
Själva spelandet tar datorn över och
du får se på skärmen när ditt lag spelar
mot ett annat. Det spelandet är ingen-

ting man sätter sig och pöser med en
burk öl framför, spelet framkallar för mycket irritation för att man skall ha ork över
till att pösa och dricka ur ölen.
Efter et tag tröttnar man på det och det
blir en lång pinande pause i det egentliga spelet. Visst kan det vara kul om
båda lagen är bar och det är fart på bollen men tyvärr inträffar det sällan.
En annan rolig sak är att man har delat upp planen i tre delar. En spelare som
hör hemma på del ett syns aldrig till på
del 2 och vice versa . ..
Under spelets gång spelar man samtidigt i den engelska ligan och FA-cupen.
Den enda fördelen med FA-cupen är att
biljettintäckterna är mycket högre än på
de vanliga ligamatcherna.
Tråkigt är att man i spelet inte kan låna

Det som är bra i spelet är att man i
halvlek kan byta ut spelare och möblera om i laguppställningen.
Grafiken i spelet är inte mycket att
orda om. Under matcherna är den ganska klumpig och hackig och under resten av spelet är det text. Ljudet är nästan patetiskt, ett ynka litet jubel hämtat
från C64:ans ungdom är vad som hörs
under matcherna. Och det är när man
gör mål.
·
Football manager tappar dock inte sin
charm på grund av dålig grafik och dåligt ljud. De man först tröttnar på är at
man kontrollerar hela spelet med musen. Det man tröttnar på efter det är den
enorma tid det tar att spela spelet. Tur
är väl det att man kan spara det.

Tomas Hybner

• Three Stooges var en komikertrio
som agerade på film från 30-talet och
ända fram på 60-talet. Under deras
långa karriär hann de med runt 150 filmer, de allra flesta var korta komedier.
Under alla år kämpade komikerna i
det fördolda med sin handfasta, närmast
kaotiskt våldsamma typ av humor. En
humor som delade världen i två halvor.
De som hatar dem och de som älskar
dem.
Det finns inga andra åsikter om Three
Stooges.
Spelet Three Stooges är en utsökt
pastisch på någon av deras filmer. Åt- ··
minstone berättade upphovsmannen
John Cutter det för mig när jag träffade
honom på ett hotell i Las Vegas i vintras.
Så här är det:
·
Barnhemmet är i fara. Fifflaren som
äger marken vill riva huset och kommer
att göra så om han inte får 5000 dollar
i hyra av den snälla kvinnan som driver
hemmet för alla stackars föräldrarlösa
barn.

Som de tre nutida musketörerna ska
man på 30 dagar samla ihop pengar till
hemmet. Lyckas man få ihop 10.000 kan
de reparera huset och lyckas man få
ännu mer får de tre hjältarna gifta sig
med husmors tre vackra döttrar.
För att välja hur ma_n ska få ihop pengarna finns det ett finger som i snabb takt
visar på en mängd olika möjligheter man
kan göra. Man kan agera läkare, servera pajer (läs kasta), ställa upp i en boxningstävling, med mera. Men det gäller
att vara snabb när man väljer att samla
in pengar. Har man riktigt mycket otur
trycker man på en råttfälla vilket innebär
att en dag har gått till spillo och att ett
finger på handen är oanvändbart. När
man har fått smäll på fyra fingrar är det
slut, hur många dagar man än har kvar.
Dessutom går fingret fortare och fortare för var dag som går. Det enda sättet
att fingret att gå långsammare är att börja slåss internt. Du spelar man Curly
som försöker nypa till Moe och Larry. För

varje smäll man får in går fingret långsammare, för varje försök man missar
går det fortare.
Three Stooges är som oftast med Cinemawares spel en uppvisning i bild och
ljud. Grafiken är superb och det samplade ljudet likaså. Det märks att de har .
lagt ner lång tid på att få spelet perfekt.
Bländ annat har John Cutter gått igenom 75 filmer för att bland annat häm- ,
ta ljud till spelet.
Men problemet är att Three Stooges ·
inte känns som en riktig helhet. Allt är
löst sammansatt av små delspel.
Vad som är värre är det faktum att spelet saknar tempo. Slapstickkomedins ,
tempo har helt gått förlorad i alla delladdningar och alla introduktioner man
måste gå igenom.

Lennart Nilsson ·
!

Företag: Cinemaware
2

3

4

• Nu har Elite släppt Buggy Boy till
Amigan. Ett helt suveränt arkadspel från
Tatsumi som även finns på 64:an .
Det är enkelt att spela, det enda du behöver veta är att man drar spaken framåt för att accelerera och trycker på knappen för att växla.
Voila, nu bränner du fram i 220 och
ger järnet! Lite flaggor kan man ju plocka för poängens skull men annars så är
det roligaste att bara bränna på! Tro inte
att det är [lågra schyssta vägar som du
får köra på. Mitt i vägarna finns det staket, stora stenbumlingar och annat
skräp men om man kör över en stock så
flyger man upp i luften en bit och kan flyga över.
Vill du .s tila lite grann för folk som tittar på så _
kan du ju dra upp bilen på två
hjul genom att köra över en stubbe eller
liknande. Klart effektfullt och ballt! Broar och lutande väggar som man kan köra
på är bara en del av det roliga som fi nns
i spelet.
Samtidigt som du kör så räknas en
klocka ned, försök hinna till nästa del av
banan så får du ny tid. Om du dessutom kör igenom en del extra-tid-flaggor
så får du ännu mer ...

Manualen är mycket enkel och vad
spelet går ut på står på baksidan av fodralet så en del prylar får man upptäcka
själv men det är absolut inget problem
att spela.
Varken grafiken eller ljudet är speciellt snyggt men det är ändå kul att se på
och lyssna till, men framförallt spelet i sig
är häftigt! För att det ska bli lite variation
i spelet så kan man välja mellan fem olika banor och det gör ju inte saken sämre, eller .. .?

Johan Pettersson
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• Egentligen borde jag vägra att recensera det här spelet . . .
Det ligger nämligen till så att det inte
fungerar utan att man kopplar ur en ev.
extradrive, trots att spelet ligger på två
disketter. Detta påtalas t.o. m i manualen.
Det är SVAGT att göra ett program
som inte fungerar på ALLA Amigor utan
problem. Det lustiga är att det ändå kan
fungera med två drivar ... ibland . ..och
fungerar det så kan det ändå krascha vilken sekund som helst.
Förutom det så går det inte att reseta
sin Amiga normalt utan man måste
stänga av och sätta på den för att få det
hela att fungera igen.
Tuff shit för en gammal Amiga 1000
ägare som mig som måste ladda in
Kickstart igen. (Jo, de första Amigorna
hade operativsystemet på disk)
Jag kanske kan tala om vad spelet går
ut på iallafall. 01']1 inte annat så för att he
er fler argument till varför ni INTE ska
köpa detta spel. (Att det inte fungerar
som ett Amigaprogram ska fungera är
egentligen skäl nog)
Bad Cat är en variant av ett sportspel
fast där man i stället låter en katt utföra
en massa saker. Hela spelet är uppdelat i tre delar.
I den första delen ska man hoppa över
vattenpölar, klättra i klätterställningar,
hoppa i studsmattor och annat. Den
andra delen är inte ens hälften så rolig
som den första, som egentligen inte heller är direkt rolig . Du skall hoppa mellan
två plattformar som flyter i en bassäng
och försöka plocka ner geometriska figurer som hänger högt ovanför.
Den tredje delen är ungefär som den
första fast nu är du nere i ett kloaksystem, här ska du krypa i rör, fightas mot
råttor och klättra i olika saker. Fjärde de-

Romantla
Enaounters

len är faktiskt ganska rolig (men innan att behöva vara alltför säker på att speman kommer dit . . .). Här är du på en la (Detta kan iochförsig göra spelet lite
pub och skall kasta klot på en hund som tråkigt när man blir bättre ... )
är på andra sidan. För varje gång som
Johan Pettersson
någon blir träffad så måste han dricka
en strafföl. För varje öl man dricker så blir
man mer och mer vimsig och till slut så Företag: Go
har man inte alls någon koll på var klo1
2
3
4
S
ten till slut kommer att hamna.
Grafiken är påminner lite för mycket
om 64:ans. Ljudet är till stor del samplat men det later ändå helt bedrövligt.
Mellan varje del så är det ett sorts
mellanspel. Grafiken påmioner
om 64:an, ljudet VIC-20 om och
speliden om min miniräknare. Övriga kommentarer är överflödiga . ..
Inget att hänga i julgranen precis va?
Nje, jag tänkte väl det. En positiv grej i
spelet är att man kan vara ända upp till
fyra spelare (fast inte på en gång) samt
att man kan komma en bit i spelet utan MEDELVÄRDE: 2.3
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• Romantic ericounters at the dome är
Malena lvarsson på en Amiga.
I spelet ska man gå runt med en gubbe, eller gumma, för att så småningom
träffa en person av motsatta könet. Som
mål ska man göra något som vuxna
människor vanligtvis gör i mörka rum
med gardinerna fördragna ...
Spelet fungerar som ett regelrätt
äventyrsspel där man skriver ner sina
kommandon och pratar med folk. Vid
varje situation får man reda på om man
ska prata eller agera.
I " glädjepalatset" kan man åka mellan olika barer på olika våningar och träffa en mängd olika personer med skiftande temperament.
Spelsystemets konstruktion gör att
det känns stelt att spela Romantic encounters. Man ställs hela tiden inför samma problem och antalet personer som
man kan träffa är begränsat. Det är också stor risk att spelet tar slut snabbt. Detta eftersom man blir deprimerad och
sticker hem om man skulle säga fel replik vid fel tillfälle. Detta trots att det finns
en slumpgenerator inbyggt som gör att
man kan reagera på olika sätt i likartade situationer.
Till råga på allt finns en sex-test som
man kan prova. Den är i princip lika intelligent gjord som alla liknande tester
som genomsyrar kvällstidningarnas
söndagsbilagor.
Enligt programmakarna har spelet utformats med hjälp av en drös namngivna amerikanska psykologer.
Jag skulle vilja hävda att de har ett
starkt sexistiskt tänkande. För personerna i spelet är synnerligen grovt skissaue och med " ledtrådarna" som ges vet
man ganska exakt hur man ska reagera.
Exempel·,;;:; finns där den intellektu-

ella tjejen som plåtar och som bara gick
dit för att se sig omkring. Man blir hembjuden till henne och då ska man dels
ljuga att man inte försöker få henne i
säng. Sedan ska man ge ohämmade
komplimanger åt alla bilder hon plåtat
med sin kamera. När man kollar hennes
fotografier drar man slutsatsen av att
hon är osäker på sig själv och ytterst
hämmad. Detta faktum rättfärdigar det
man vill göra med henne i ett mörkt rum.
Den yttersta tanken med spelet är att
man ska lära sig något av livet genom att
spela det.
Det gör man också. Man är garanterat inte lika lättlurad så man kastar ut
sina sista pengar på ett liknande spel.
Plus i kanten ska tillverkarna ha för
den snyggt sparsamma grafiken och för
en originell spelide'. Men det kan man
ju inte leva pa.

Lennart Nilsson

Företag: Microprose
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• I ett land för länge, länge sedan,
fanns det en drake vid namn Asturias.
Olyckligtvis nog blev han instän9.d i ~tt
tempel och för att komma ut danfran
måste ha11 förstöra tio magiska kistor.
Det är minsann inte lätt eftersom vägen
till kistorna inte är öppen.
För att komma dit måste han överkomma små problem hela tiden. Till sin
hjälp har han fyra magiska formler som
han tex kan upptäcka illusioner och annan magi med . Innan templets gamla
pelare helt har vittrat sönder måste du
ha lotsatAsturias ut. Annars kan jag garantera att allt hopp är ute.
Vad tycker jag då om spelet? Jo, det
är inget superhäftigt actionspel där draken grillar tio gubbar i sekun9en u1~n
det är ett spel där de som mer vill anvanda hjärnan får sitt lystmäte. Men man får
definitivt inte sitta och söla om man ska
få ut draken i tid. De små problemen är
dock inte så roliga att de kan fascinera
någon människa någon lä!}_gre tid.

• Åhhhå, ett shoot'em up-spel. Nu kanske man kan få utlopp för förstörelselus- .
tan inombords, minns jag att jag tänkte
när jag höll spelet i min hand för första '
gången. Men nej. Återigen blev jag gruv- i
ligt besviken efteråt. Det är inget spel /
som jag kommer att sakna i framtiden. ·
Bakgrunden till spelet är samma som
till alla andra shoot'em up-spel; du måste skjuta dig ut genom ett gäng o'n da
rymdvarelser för att nå friheten. • .
Spelet är ett sömnpiller. Och ett trak1gt
sådant.
Rymdbanditerna kommer några stycken åt gången och inte i stora horder där
man riktigt får brassa på med laserkanonen. Det gäller mest att hålla sig undan deras skott (hela skärmen är oftast
full av dem) och invänta rätta tillfället att
skjuta ihjäl dem.
Den härliga känsl2n från riktiga shoot'em up-spel infinner sig aldrig därför
att spelet är segt som kola. Master blaster är inte direkt någonting att hänga i
julgranen.

I
I

1
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Magnus Friskytte
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• The Halls of the things går ut på att
finna sju ringar på toppen av ett torn och
sedan gå ned till bottenvåningen. Där
ska man sedan finna nyckel till utgången
så att man kan lämna detta tråkiga spel.
Givetvis befolkas tornet av diverse
monster som du ska likvidera. Det gör
du genom att använda målsökande vapen somt ex "eldbollen". Det låter ju enkelt men det finns en liten hake. Monstren har nämligen likadana vapen som
du har.
M a o så är det oftast du själv som blir
till en askhög.
.Grafiken är dålig och och skärmen bestar bara en massa streck som ska avgränsa rummen. Och monstren är bara
s~å fjantiga prickar som hoppar omkring. Ljudet är också katastrofalt. Ett
blipp-ljud när någonting dör.
Men t o m innan man har börjat att
spela spelet finns det en risk för att man
~omnar. Det tar nämligen 20 sekunder
Qa du läste rätt! 20 s.) från det att du har
tryckt p~ startknappen till det att spelet
satter 1gang. Jag vet, för jag har tagittid.
Jag rekommenderar inte ens spelet till
mina värsta fiender.

• Crax Bloodfinger, en ökänd terrorist
har kidnappat sex av vär!d~ns sto_ra ledare. Priset för deras fng1vels~ ar r~~
ofantlig lösensumma som regennga
vägrar att betala.
•
hd
Tidsfristen håller på att ga utdoc 1i9
satsar allt på ett kort; Joe Bla e, a a
skurkars Nen;iisis. änna sina muskler
~~:~~a~t~rnsre i Bloodf_ingers' till~åll. Ditt enda vapen_är en_~-~1st me_~ndn~~
..eker nog för vanliga dodliga ma
~~or (alla behöver inte tunga kul_spruto) r
som vissa kultfigurer in?m ?1of1lmen ·_
N .. du har irrat omkring inne I _laby
rint::till tillhåll och förhopprnng~~1s hittat de sex fångarna (chansen ar n.og
ganska _liten) ska du spränga hela lastningen I luften .
11 ·
Sedan är det bara att ta emot hy rnngarna från omvärlden.
..
·-r
Pigga action-fantaster bor nog_ va J~
ett annat spel. Det tar nämligen lite t1
att kuta omkring bland ~Ila ~essa ;,u:;r
S"älv tycker jag att lnf1ltrato~ .
mydket roligare, men det ligger JU inte
alls i samma prisklass.

:

tght ni!i}ht_~r en boxningssimulato~
-~ ingen forsoker man slå fem boxar~
sonder oc~ samman eller också så ska~=r man sina egna boxare och hetsar
. m mot vara_ndra. Möjligheter för trä~1ng..och spar~1ng finns också så att man
I an ?va_upp sin teknik innan man anmä
er s,g till turneringen.
va~ 7i~a~~~fä~1aer: h5r m8:~ som sagt
. ren är lätt att I•
. en forsta boxa. svårare och ss ~· men sedan blir det allt
varare.
Boxaren har bara två slag att v .. I'
emellan._Slag i magen eller slag mot ~ta
~id:1-J'te väl ~impel~- skulle jag vilj~
f g . . en det ar tur for spelet att det
inns ~te humor i det. När man slår •
motstandaren ser h
·
Pa
ut. Speciellt kinese~~~~~~;~i1~~:~
so~ hoppar upp och ned i luften Men
~ar eredd på att de fem motstånd
inte alltid slåss renhårigt nä d
arna
det bar~ar åt skogen.
r e ser att
vin~~rpånknnerkman då? Jo, lättast är att
oc -out eftersom motst • d
r,en alltid tyck~..ha dubbelt så myck!~P!
~~~ir SJalv (man kan vinna på po-

:~g

:ti~~---------------~---------------i
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På väg under Golden Gate bron i San Francisco. I lnterceptor är så gott som allt möjligt. Som exempelvis att landa på vattnen. Men att få upp planet
därifrån är en annan historia ...

I .
I

Det var inga problem at,
hitta en Screen Star till det- ·
ta numret.
·. Spelet-är lntercept9r-till
Amigan. En flygsimulator_·
som qverglänser ålla andra
liknande simulatorer.
Har ni.någonsin saknat en enkei
men ändå välutvecklad stridssimu- .
latar kan ni sluta med det . lnterceptor ar en ganska fulländat sådan··.
men man måste räkna med att det
är ett ·steg i rätt riktning.
.. I spelet kai:, du flyga antingen
F16 Fighting falcon eller en F/A-18 .
Hornet över den del av Amerika som
kallas västkusten .
Över detta·omräde ska du utföra
, J sju uppdrag. Varje gång du klarat ett
uppdrag får du chansen att tesJa ett
nytt. Detta gäller endast till det sjätte- upi?dr._aget då alting f;>örjar om
ifrån
.
. .
, början fast svårpre. Vid det laget bör
du vara en ganska stridsduglig pilot
och ·.ök"ningen av svårigheten är
knappt markbar.
Låter det lite konstig att det hela
börjar om efter det sjätte uppdraget?
Det ligger till så att man måste klara ett inledningsuppdrag (snarare
test) innan man får tillgång till den
första av de sex uppdragen. Denna
test går ut på att du ska starta med
en F/A-18 från ett hangarfartyg, fly- ·
ga utanför radaravstånd, återvända
och landa flygplanet på hangaren.
Det kanske låter lätt men det svåraste i spelet är att lära sig att landa.
Det svåra ligger i att landa rakt på
landningsbanan. Att göra detta på
ett hangarfartyg är svårt. Speciellt
när land ni ngssträckan är så kort att
man måste använda en krok och
långvajrar för. att man i_nte ska åka i
dricka! i slutet av fartyget.
Det bäst~'sättet att lyckas är
att först flyga över landningsbanan för a!t pejla på vilken
ledd den går, vända och sedan
rikta in sig. Att använda skevrodren är död _och pina, bäst
går det om man bara använder
sig av sidorodren.
Av ·de sex uppdragen är det
bara tre som går ut på att man
ska ge sig ut och skjuta ned
fiender. I de övriga har man
bara tillåtelse att besvara fient-

en

lig eld - Do not fire unless fir~d upon.
Det första uppdraget går ut på att
·man ska flyga ut och identifiera ett
eller flera flygplan. Det är först efter
tredje gången man testar det upp- draget man behöver oroa sig för att
få det hett om öronen.
Det andra uppdraget är ett av de
tre flyg-ut-och-döda uppdragen.
Ett flygplan med amerikas presi-·
dent ombord blir attackerat av ryska
MIG-29:or och du ska skjuta ned
dem innan de skjuter ned presidentens plan. Ett ganska enkelt uppdrag
till att börja med men det tuffar till sig
senare. En kul grej är att presidenten inte är ombord på planet - det
En stilstudie på ett av planen i lnterceptor
får man reda på efter man har skjutit ned det.
Det två svåraste uppdragen är
net kan du titta åt åtta olika håll och
där data om hur många missiler du
San Francisco i spelet. Men att landet fjärde och det sjätte. Det
uppåt och nedåt. Detta hjälper till vid
avfyrat, hur många som träffat, hur
da på Golden Gate bron kan man
fjärde uppdraget går ut på att
visuell lokalisering av.fientliga flygmånga fiendeplan du skjutit ned,
glömma, det är bara im hägring som
man ska lokalisera en . nöd- .. · man J<a.n ha kul med gen.om att fly- .· . • plan som ligger 11äldigt nära. Man ·
hur många gånger du blivit träffad ;
· ga·ige'nom.
·
ställd pilot som ligger o·ch gupkan dessutom se planet ifrån utsi- ·.. ,·och hur många gånger du har haft
par i vattnet och sänka en flot· dan ifrån åtta olika håll, uppfrån.och . . · extrem närkontakt med · marken ,
Flygplanen är utrustade med
. nedifrå.n.
•
• Dessutom håller elen ordning på hu~
te till densamme. Det är mycnästan allt som förbilderna är.
länge du varit i luften.
ket svårt att pricka rätt men kör
HUD (Head Up Display) och diFör att förenkla landingar-kari
man långsamt går det faktiskt. · ·
. Du kan nästan vara säker på att du
verse missilavledande föreman se flygplanet ifrån kontDet sjätte uppdraget ter·sig.)ill
_· inte är färdig med lnterceptorförrän
mål. Dessutom har den också
rolltornet också. Genom att
timräknaren står på något tvåsiffrigt.
början ohyggligt svårt. Det går ut på
en katapultstol som måste angöra det innan en landning får
att man ska sänka ett r.ys~t undervatvändas ibland efter en träff av
Tomas Hybner
man ett hum om hur 'tusan .
tenshangarfartyg.
en missil.
landningsfältet ligger i fprhålEfter ett par försök visar det sig att
Det tråkiga är att flygplanet börjar
lande till flygplanet.
·
' Företag: Electronic Arts
man inte behöver sänka skeppet
störta direkt om motorn blir för skaTilläggas
bör
också
att
det
är
en
utan bara peppra skallen av ungedad för att klara av att driva flygpla1
2
3
4
~
känsla att titta bakåt i planet och se
fär ett halvt dussin ry:,ka piloter med
net framåt. Stänger man av motorn
den rökpelare som följer det plan
tillhörande MIG-29:or. ~n kul grej är
medan man flyger är inte saken denman nyss skjutit ned som singlar
att man kan landa på det ryska farsamma.
mot marken.
tyget och få nya misssiler och nytt
Andra skador missilen kan åstadLjudet i spelet kanske inte är så
bränsle. En liten hjälp.på vägen ifrån
komma är kompressor/el som medöverdrivet realistiskt men det ger en
programmeraren månne?
för svårigheter med att manövrera
inlevelsekänsla som är nästan maI spelet finns förutom hangarfarplanet. I vanliga fall blir planet bara
ximal. Det nästan känns att man
tyget tre landbaserade flygplatser
lite sega_re.
åker igenom ljudvallen när skärmen
där man också kan få bränsle och
hoppar till lite och ljudet får en lägGrafiken i spelet är kanske lite
ammunitionspåfyllning. Dessa har
re nivå.
kantig med detta vägs upp av att den
ett par landningsb?nor var i olika
är unikt snabb och (faktiskt) väldigt
riktningar vilket gör det enkelt att lanFör att datorn ska kunna hålla
·snygg. När man väl lärt sig bemästreda på vilka uppdrag du har slutfört
da.
ra flygplanet kan man börja leka ;-;-,.:d
Som inte allt det räckte har pro- ·
och hur många du misslyckats med
MEDELVÄRDE: 4
grammeraren klämt in vissa delar av
att titta åt olika håll. Sittandes i plamåste du använda dig av en log-disk
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THE DETECTIVE GAME
Boken i The Detective Game heter 101
Detective Stories. I den ligger en folder.
Ola L, Fjärdhundra

D: W, U, N, Sleep, S, D, W, No.
Look Around, Sit On Bench, Wait
(många gånger). När mannen vill veta
ditt namn svarar du Jonathan Hari<.tn.

DEL3:

BONE CRUNCHER

DEL2:

Her er alle de 22 passorda til Bane
Cruncher Nivå - Password
2 - GOLEMSTENCH
3 - MORPHICLE
4 - GOLEMKILLER
5-SCARAB
6 - WEB OF DEATH
7 - MONSTERPARTY
8 - CAVE OF DOOM
9 - UNDERGROUND
10 - DEATHCHAMBER
11 - GOLEMS CAVE
12- HORNSLUT
13 - SLIMEHOLE
14 - BLOODSMELL
15 - BONEPOWDER
16 - NIGHTMARE
17 - MONSTERBREED
18 - THUNDERSTORM
19 - CREEPY CAVE
20 - LIQUIDATION
21 - MEGAMAZE
22- STRATAGEM
Lasse Olsen, Norge

När du sitter i droskan, se dig omkring. Titta på kvinnan och ta en närmare titt på hennes ögon. Blunda sedan
och häng korset du får av henne runt halsen. Vänta sedan några gånger tills hon
frågar dig om du skall besöka greve Dracula. Svara ja och hoppa över till den andra droskan.

DRACULA
Här är en komplett lösning på spelet
Dracula från CRL. Lösningen är inskickad av Andreas Abelsson, Norrtälje som
blir belönad med fem 3.5" disketter.

DEL1:
E, Pay Coachman, E, S, Examine
Desk, Ring Bell, Sign Register, Read
Register, N, U, Unlock Door, Open Door,
N, Look Around, Examine Table, Open
Drawer, Examine Drawer, Take Match,
Light Lamp, _S, D, E, Sit, Read Menu.
Om du sedan väljer biff och vatten eller bacon och vatten se punkt A. Om du
väljer biff och vin läs punkt B. Skulle du
föredra lamm med vatten eller vin läs då
C. Eller bacon och vin titta på D.
A: W, U, N, Sleep, Examine Room,
Stand On Table, Examine Table, Take
Bane, Throw Bane, W, U, N, Sleep, S, D,

w.

B: W, U, N, Take Lamp, Sleep, S, N,
S/eep, S, D, W.
C: W, U, N, Sleep, CJose Window,
Wait, Wait, Wait, S, D, W.

mattan, öppna luckan och gå ned. Se
dig omkring, öppna lådan, släpp korset
och gå söder tre gånger.

Läs anteckningarna, gå vänster, titta
på stolen, ta på dig rocken.och titta i fickan. Gå och köp en tidning i affären och
läs den. Gå E, N, W och se dig omkring.
Titta på hyllan och gå igenom bokstaven

S.
Gå till stationen (fast du missade sista tåget). Gå hem och sov. När du vaknar gå tillbaka till stationen och säg
"Stratford". Gå väster och se dig omkring. Gå väster igen och se dig omkring , gå S, S och när du är framme vid
Stratford säger du "Hawkins" . Du skriver sedan ett brev på tåget hem. Posta
det på stationen. Gå sedan hem och sov.
När du vaknar, gå W, ta anteckningarna,
titta på skrivbordet och ta nyckeln.
Gå W, U, W (Van Helsing hjälper dig
att fånga Renfield). Gå E och lås upp
dörren . Sedig omkring och ta nätet. Gå

GAME
Se dig omkring igen och ta av dig korset. Lyft sätet. Stoppa in korset i nyckelhålet och vrid om. Öppna dörren och se
dig omkring, ta sedan filtarna.
När du kommer fram till slottet gå S,
W och se dig omkring. Examine Frame,
Examine Bat, Examine Mouth. Känn i
munnen på fladdermusen och greven
själv öppnar dörren.
När du vaknar igen se dig omkring
ännu en gång. Titta på bordet, ta brickan och titta på den. Se på sängen, gå
norr, ta trasan och putsa brickan.
Se dig omkring W, W, vänta några
gånger tills du somnar och sedan vaknar. Vänta sedan igen ti lls greven lämnar dig ifred i matsalen. Titta på bordet,
ta flaskan och släng iväg den.
Ta skärvan. Gå W, S, W och vänta tills
du ser Dracula klättra ut ur sitt fönster
och det är morgon igen .
Gå E och W och ta korset vänta flera
gånger och sväng korset framför dig. Ta
skärvan och gå öster två gånger.
Titta på fönstret, skär av repet och
öppna dörren. Gå nord och flytta på räcket. Gå syd och fly1ta på garderoben. Gå
S, E, S, W, S och ta lampan. Gå N, E, N,
W, D, D, D, W och släpp lampan.
Bind fast repet, släpp skärvan och
vänta. Gå ned, se dig omkring, lyft på

SQUA
COANEA
Gråter
över Elite

J

ag sitter här och gråter för jag kan
inte använda fuel-scoop i Elite
(C64:an). Jag får inte heller något
uppdrag, trots att jag uppnått graden
''Competent", hur får man ett uppdrag?
Flash Man '88
Ett misstag i manualen till Elite har
medfört att väldigt många har lite
svårt att använda fuel-scoopen. I manualen står det att man skall flyga över
objektet ifråga. Det stämmer inte riktigt. Man skall "krocka" med objektet.
Dvs man flyger rakt mot objektet så att
det fortfarande syns på skärmen när
man kör in i det. Märk väl att ingen del
av objektet för befinna sig över halva
skärmen, då krockar man med det.
Uppdragen kommer efter man har
skjutit ned en viss mängd skepp. Det

W, D, S, W, W, W så kommer du till kanten av skogen.
Studera kartan och sysselsätt dig tills
du ser Renfield i undervegetationen.
Klättra upp i trädet och släpp nätet.
När du kommer tillbaka til ditt arbetsrum : Gå W, S, W, W, W, N, W, N, W, S,
E vilket tar dig till utkanten av skogen.
Gå sedan S, S, S, W, N, W och ta stenen. Gå E, S, E, E, E, E. Titta på hyddan
och sedan genom fönstret. Slå sönder
det och gå W, W, W, W, N, W, S, S och
se dig omkring. Klättra upp i trädet, D,
ta yxan och hugg ned trädet. Gå W, S
och ge bort yxan. Gå N, E och klättra upp
i trädet igen. Gå N, W, se dig omkring,
D, ta handtaget och gå syd.
Ta säcken och höet. GåN, E, E, N. Se
dig omkring ta byrålådan, se dig återigen omkring och ta kniven . Släpp byrålådan och vässa handtaget. Gå S, E,
E, se dig omkring och titta speciellt på
dörren tills en solstråle faller på den. Ta
av dig monokeln, tömm säcken och fokusera solstrålen tills dörren brinner
upp.

lMM~-

flK~
Släpp blommorna, D, se dig omkring,
titta på lådorna (kistorna), placera säd
(corn) i dem. Gå upp två gånger och se
dig omkring. Titta på graven, ta kvarlevorna och gå in i graven.
Gå öster två gånger (här passar det
bra att spara spelet). Gå österut ännu en
gång och genomborra Dracula med det
vässade handtaget. För att vara på den
säkra sidan halshugg honom också
med kniven . Tryck sedan på SPACE ett
par gånger och du befinner dig ute i trädgården för en nypa frisk luft ....

Undrar du över spel och spelprogrammerare. Skriv då och
fråga vår Game squad Leader Tomas Hybner, Datormagazin,
Karlbergsvägen 77-81, 11335 STOCKHOLM. Märk kuvertet
"Game Squad".

har alltså ingenting att göra med vi/- ·
ken grad man uppnått. Ett tips är att
du åker långt ut ifrån en planet och
varpar omkring ett tag. Mot alla odds
kryllar det av piratskepp där ute i
ingenting.

Out Run
till Amiga?

N

u måste jag få veta, finns Out Run
till Amigan? Va!?
Njae, officiellt finns det inte.
Tyvärr finns det nAgon kopia av ett
spel till amigan som kallas Out Run.
Om det är en kopia av ett spel
U.S.Gold inte släppte vet ingen. Säkert är i alla fall att U.S.Gold själva inte
är riktigt säkra på om de kommer att
släppa något Out Run till amigan. Men
än så länge finns det inte.

Kan jag
köpa tröjan?

H

ej Datormagazin!
1. Finns arkadspelet Styx till
64:an?
2. Har ni recenserat Airborne Ranger?
Om inte, gör det!
3. Kan man fortfarande köpa era Hackertröjor?
The Swede

1. Tyvärr finns det ingen version att
köpa nu. Men för ett par tre år sedan
fanns ett spel som hette Stix som såldes av det nu glömda svenska Grana
Software.
2. Jo visst har vi recenserat det. Recensionen hittar du i nummer 2/1988.
3. Jodå, i nummer 9/87 hittar du en
liten annons på sidan 8. PS. Det finns
i dagsläget bara storlek Small kvar.

Comm
till
oss
för trygga köp

Samtliga priser inkl. moms.
Lokala avvikelser i pris och sortiment kan förekomma.
Gäller så långt lagret räcker, dock längst t o m 10/7 1988.

Kom in och gör ett tryggt köp hos Din närmaste SDR-handlare.

d 0 re C64
Cornrn°dore
128D
0
cornrn 0 krivare
MPS 125 s dulator
. Rf-rno
P
Arn1go
rninnesex ·.
Arnigo 50~0 diskettstation
Arniga 10

BUTIKER
Tegnergatan 20 B (vid Sveavägen)
Stockholm
·
ER
Tet: 08-30 46 40
ALLA pR\~S
\~\<.L ft\O
Nordstans Köpcentrum
Lilla Klädpressargatan 19
Göteborg
Tel: 031-150093/94

[]ATA

Commodore

.H1>1J:l"l'f)N

l 7S ll()tltll~I..

• Patton - Rommel skulle bli pansargeneralernas hårdaste drabbning. Men
slumpen slog till och hindrade duellen
mellan de två bästa pansargeneralerna
i historien.
Men Montgomery säger väl ni då?
Jaja , i och för sig var han också skicklig. Men han var inte av samma kaliber
som Patton och Rommel. Men låt oss
återgå till spelet.
25 juli 1944 startade de allierade operation Cobra. Den startade från den
amerikanska sektorn av landstigningsplatsen i Norman'die.
Det allierade överkommandot hade
tänkt sig att man skulle bryta dödläget
som uppståt på fronten. Man var tvungen att bryta igenom de tyska försvarslinjerna innan de hunnit bli för starka.
Historiskt sett leddes striderna av Patton och Rommel. Men det stämmer inte
med verkligheten.
En vecka innan operation Cobra startade blev fältmarsalk Erwin Rommel
skadad. Hans stabsbil blev attackerad
av allierade flygplan.
General George Patton deltog inte i
början av striderna. Han scenen i besittning först en vecka efter att operationen
börjat.
Vad hade hänt om dessa två mött varandra? Det är en fråga som aldrig blir
korrekt besvarad. Men det kan spekuleras och simuleras som i det här spelet.
Du får alltså chansen att vara antingen Patton eller Rommel. Om du känner
för att spela mot en kompis går även det
bra.
Nu när man kommit så här långt i utvecklingen inom grafik, ljud etc. förväntar man sig en hel del.
Så gjorde även jag. När jag fick spelet Patton vs Rommel i min hand tänkte
jag. Vilket spel. Det här verkar verkligen
vara ett bra spel. På baksidan av kartongen visas en bild på hur grfiken är.
Den verkar ju helt just. Likasä manulen .

Men det är när man börjar läsa i manualen som man börjar tveka på spelets
kvalite. Förklaringarna över spelets
gång är bra. Men man har slarvat i förklaringarna på kommandona. Där kunde man varit bättre.
I övrigt är den mer än godkänd. Man
har delat upp svårighetsgraderna. Eftersom det finns mer att göra ju svårare
spel du väljer. Behöver man givetvis lära
sig mer.
När jag sedan satte i gång 64:a~ och
startade spelet fick jag en smärre chock.
Man blir helt lurad om man sett grafiken
som visas på baksidan av omslaget. Det
är otroligt att Electronic Arts kan släppa
ett strategispel med sådan grafik.
Den är ju nästan helt värdelös.
Visst ser man var enheterna finns.
Men inte i vilken terräng de befinner sig i.
Man har inte använt färggrafik utan
man använder olika gråa nyanser.
Det gör att den är så gott som värdelös. I strategispel är det ju viktigt att veta
vilken terräng man befinner sig i.
Terrängen inverkar så otroligt mycket
på striderna.
Om det inte varit för grafiken hade det ·
här varit ett mycket bra strategispel. Man
har lyckats bra med uppläggningen av
menyerna. Det är mycket lätt att ge order. Du sköter nästan allt via joystic~en.
Det finns några kommandon som man
inte kan ge från joysticken.
Mellan varje omgång får du kommentarer från den du spelar. Han kan tycka
att du anfaller för starka enheter, du skapar trafikstockning etc.
Jag saknar fortfarande det suveräna
strategispelet. Det här var på god väg.
Men det blev tvärstopp. Jag hoppas jag
inte får vänta i all oländlighet.

• Electronic Arts har gjort det igen,
nummer tre i Bard's Tale-serien är här.
Ett spel som ger en känsla både av förnyelse och enformig upprepning.
Om det lyckats undgå någon vid det
här laget är Bard's Tale-spelen äventyrsspel av rollspelstyp, där man med ett
sällskap av olika personer med olika
er1enskaper utforskar labyrinter och
slass mot monster. Slutmålet, som oftast
är att besegra någon ondskefull trollkarl,
kräver en hel del tankearbete, kartläggning och utforskning av samtliga labyrinter, gåtlösning och en hel del strider.
Jämfört med de två tidigare spelen
har ~an här gjort en hel del förändringar, bade utseendemässigt och spelmässigt. Vilket nog får anses som ett ganska
klokt drag , den som kämpat sig igenom
två tidskrävande äventyr, som inte skiljer sig så mycket från varand ra, vill säkerligen inte ha ett tredje som är likadant.
Handlingen är förlagd till samma plats
som första spelet, staden Skara Brae
med omgivningar. Men nu är staden
lagd i ruiner av den onde guden Tarjan,
och målet är att söka igenom de sju dimensionerna på jakt efter denne. Sedan
Tarjan besegrats kan Skara Brae återuppstå i all sin forna prakt.
I detta land av förstörelse finns inte
längre några banker, inga tempel, ingen
affär och endast ett värdshus. Äventyrarnas Gille är reducerat till ett tältläger och
Roscoes energiförsäljning har slagit
igen. Kort sagt, sällskapet får försöka
klara sig utan tillgång till alla dessa hjälpmedel, vilket inte är det lättaste, betydligt mera eftertanke krävs inför varje
drag.
I gengäld finns en del förbättringar
och förenklingar. Till exempel går det att
spara sin position var som helst i spelet,
kravet att återvända till Gillet är borttaget. En funktion som visar en kartbild
över den labyrint sällskapet befinner sig
i är också bra att ha. Lite fusk kan tyckas, men det är ju frivilligt att använda
den och kartan är dessutom inte särskilt
bra. Egen kartläggning är fortfarande ett
krav för att lyckas.
Antalet personklasser är utökat med
några nya sorters magi_ker, något som
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gör personvalet än viktigare än tidigare.
Naturligtvis finns även ett antal nya högeffektiva trollformler och några extra
bardsånger. 84 stycken labyrinter att utforska borgar för att spelet inte tar slut
i första taget.
Skärm utseendet har återigen genomgått en förändring, denna
gång tyvärr till det sämre. Man har
valt att använda en ålderdomlig
stil på bokstäverna, som stundtals
blir ganska svårläslig, och en ganska långsam blädderfunktion visar vilka föremål en person bär på.
Dessutom har de tredimensionella
bilderna av labyrintgångarna blivit svårare att orientera sig i.
Monsterbilderna är av samma goda
klass som i 11:an, och 500 olika monster
utlovas.
Detta är ett mycket bra äventyrsspel,
men skiljer sig inte tillräckligt mycket
från de två tidigare i serien för att erbjuda omväxling åt någon som tröttnat efter de två första .
Bard's Tale 111 överträffar dock sina
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föregångare och kan definitivt rekommenderas åt alla som inte tidigare provat ett spel av den här sorten. För fantaster som fortfarande efter två spel älskar Bard's Tales typiska eviga stridande och knallande i grottgångar är det en
självklarhet.

Anders Reuterswärd
Företag: Electronic Arts
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• Star Fleet I är enligt förpackningen
ett action-st;ategispel i rymdmiljö. Från
början ett spel till IBM PC, men som nu
konverterats till ett flertal andra datorer,
däribland Amigan .
Manualerna till programmet är omfattande, men är välgjorda och ganska trevliga att läsa. Det var dock lite störande
att den "stora" manualen hela tiden refererade till IBM PC. Det fanns ett komplementerande häfte för Amigan med,
men att hoppa fram och tillbaka mellan
dessa båda alster var inte så roligt. En
riktig manual för Amigan hade varit att
föredra.
Det värsta med manualerna är dock
att de är den absolut bästa delen av spelet . ..
Programmet är konverterat från IBM
PC, vilket märks. När man kört igång
programmet funderar man på om de ens
ägnat en hel dag åt konverteringen. Ljudet skulle inte ens göra en Commodore 64-ägare glad, och grafiken är ännu
värre.
Men själva spelet, hur är det att spela? Målet med spelet är att man ska skjuta sönder ett visst antal fiendeskepp på
en viss tid . Beroende på hur bra man
klarar det så har man möjlighet att avancera i graderna, och kan få möjligheten att skjuta dän nu fler fiendeskepp . . .
Någon actio, 1 i-.an man knappast tala

om i spelet, det är på tokförsegtfördet.
Strategi-momentet som omtalades är
troligen den planering man ska göra för
att skjuta så många som möjligt.
I manualerna står det exakt hur fiendeskeppen beter sig, punkt för punkt.
Det är dessutom få punkter, så det är inget svårt att hålla reda på. För att försvåra d_
et hela har man dock stoppat in mer
eller mindre slumpartade rörelser på en
del skepp.
Kort sagt, Star Fleet I är ett spel man
bör undvika, såvida man inte har ett utpräglat behov att slänga pengar i sjön.

Erik Lundevall
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THE FINAL CARTRIDGE III
Svensk
bruksanvisning!

1 års garanti

Gör om din 64:a till en Amiga (nästan)!!! TFC III har samma fönster och rullgardinshantering
som Amigan vilket gör det klart enklare att använda funktionerna. Peka med mus, joystick
eller tangentbordet och tryck på knappen!

FÖNSTER:
Inställningsfönster -

* Välja port för mus, joystick

* Skärmfärger
* Tangentbords repetering
* Välja hur ofta man vill att den ska läsa av
musen eller joysticken
m.m.

*

Ordbehandlare/ Notepad -

* Proportionella tecken
* Skriv brev, små notiser m.m.

* Knappa in siffror med mus, joystick
eller tangentbord
* Det numeriska tangentbordet i 128:an kan

Tapefönster -

* Aktiverar turbo och normal mode

Biblioteksfönster -

* Läs in olika bibliotek från olika diskdrives
* Sortera

Miniräknare -

* Simulerar en LCD-kalkylator

* Ändra namn, ta bort filer
* Formattera (Snabbformattering)

Diskdrive fönster -

* Ladda, spara, kör program

Printerfönster -

*

Välj in olika printrar - Commodore seriell,
Centronics, RS 232, Färgprinter

Klockfönster m.m.

användas i 64 mode.

RULLGARDINER:
Nästan a11a kommandon och funktioner som ej är aktiverade med fönster kan väljas från en menyrad överst på skärmen efter att du
tryckt på fire-knappen, antingen från BASIC eller om du är i Freeze-menyn.
Följande BASIC-verktyg och tangentbordsfunktioner ingår:

* Omnumrering
* Ta bort radnummer
* Hjälp .
* Find (Letar efter BASIC info)
* Append (Lägger ihop 2 program)
* DSave (Sparar till disk)
* Snabb formattering
FREEZE MENYN:

* Scrolla upp och nei: en listning
* PList (Printar ett program)
* Förprogrammerade funktionstangenter
* Auto radnumrering
* Old (Tar fram raderat program)
* Kill (Stänger av TFC III)
* Replace

* TSave (Till tape)
* Screendump
* Stannar och fortsätter en listning
* m.m.

Screendump (Skärmutskrift) -

Joystick Port ändrare -

Maskinkodsmonitor -

* Full A4-utskrift
* Sprite-utskrift
* Färgutskrift
* Reverserad utskrift
* Plus en del andra finesser
Gamekiller -

* Sprite/Sprite och/ eller Sprite/Bakgrund
kollision borttagning

Auto fire -

*

Gör så att du bara behöver hålla ner
joystickknappen och den skjuter
automatiskt!

* Om ett spel vill att din joystick ska sitta

i port 1 och din joystick sitter i port 2, så
behöver du inte dra ut den. Välj bara denna
funktion och ändra joystickporten.

Backups -

* Disk till Disk, Disk till Tape
* Tape till Disk, Tape till Tape
* Backupkopiorna blir packade och kan
laddas in utan TFC III
* Laddar in 60 kilobyte på cirka 15
sekunder! (Disk)
* Efter sparning återvänder den till

* Tar ej upp någon minnes:trea
* Sprite editor
* Diskdrive monitor
* Printermöjlighet
* Scrolla upp och ner
* Character editor
* Snabb laddning och sparning
* Plus alla kommandon som finns i TFC II
Övrigt

* Resetknapp
* Freezeknapp

maskinkodsmonitor eller BASIC

LEVERERAS I EN SNYGG VÄSKA!

Nedanstående butiker är återförsäljare av the Final Cartridge 111.
Boden: Oves Radio TV. Borlänge: Datashopen AB. Enköping: SOT Systemutveckling. Eskllstuna:Computer Center, Datorbutiken. Eslöv: Datalätt. Falk6ping: Curi Data AB, Runes Radio TV. Gllvle: Chip-shopen Hemdata. G6teborg: KEAB, Myctech
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Wettergrens. Killby: Lennart Petrini. Köping: Elman AB. Unk6plng: Linghems Agentur AB, Wasadata AB. Ludvika: Hjalmars
Data. LIiie,: GEO Elektronik. Lund: Ditt & Data AB, Record AB. Matmköping: Data & Foto. Malmö: Compro, Computer Center, ITM. Mon: Novia Butiken. Notberg: Radio Fotohuset. Nyk6plng: Edenborgs Data & TV, Jupiterdata. On.fors: Ouickdata.
Ronneby: Musikspecialisten. Skelleflei: Lagergrens Bokhandel. Skövde: Expert Skövde, Svebry Electronics. SmedJ-ck·
en: GIW Data & Reklam. Stockholm: Databrten AB, Tial Trading. Strängnäs: Strängnäs Datastudio. Sundsvall: Databutiken.
Surahammar: Surahammars Data. Söderhamn: Effectrix AB, Kontor & Data. Sölvesborg: Bobergs Radio TV. Tidaholm:
Computer Trade. TomeJHla: Beijer Produktion AB. Trelleborg: lpro Digit. Uddevalla: Elljis LP/Data, Telekontoret Uddevalla.
Umeå: Marknadsdata. Uppsala: Silicon Valley. Varberg: Barres El Radio lV, CH Data. Visby: Juniwiks Musik Foto TV, Kontorsvaruhuset. Vänersborg: Yngves Elektronik. Värnamo: Radar Värnamo. Visterhaninge: Amorin Trading. Visten\s: Copy
Consult, Datac o,:ner. Vistra Frölunda: Wettergrens. Vi)ljö: Radar AB, Teleb<Jtiken Datorer. Åseda: LB Musik. Odikra: Sagners Radio TV. Orebro: Comcenter, Ultimate Company. Orl<elljunga: LM Data. ömsköklsvik: Elektor. Ostenund: Data Melander, Videofilmbutiken. ÖVefi<allx: ÖVerkalix Radio TV. O.ertomei: KJT-Datahuset.
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I detta nummer publicerar vi en karta på Thundercats inskickat från vänliga människor på programföretaget i Storbritannien.

Det är bara att greppa kartan i ena handen och spelpinnen
i den andra och ge sig igenom alla nivåerna.
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K<wkoga. Porometrtc

Bol!ACii~

Kdrlsfa<:f: Leksokshuset

~Jlulieti

Boden.Oves Radio
BJOrred: Scondlnovton Amlga Centre
BromOlla: LASERDATA
Bovollstrond: Elda Bectronies
Eskllstuno: Computer Center
Eksjö: Choro AB Dato, Telebutlken
Eslöv· Dotolött AB
Falun: BIids Data
Falköping. Curi Data
FlnspOng: NME Eiectronlcs
Finspång Bokhandel
Gamleby: A Soff
Gallivare: Worid Import
Gavle: Leksokshuset
Göteborg: KEAB AB
Halmstad: Adept Soffware
TV-Man AB
Jönköping: Telebutiken
Kristianstad: AK Elektronik
Karlskoga: A Soff HB

Kungshomn: Kungshomns Foto
Mora: Novla Butiken
Malmö: Resurshuset
Lidköping: Petrinis
Lund: Leksakscity
RecordData
Ludvika: Golden Games/LA Dato
Bosetrode HB
NOssjö: Telebutiken
Ekdohls Dato
Norrköping: Dotoxx PCC
Datacenter
Nyköping. Leckes Hemdato
MOrsto: Lekoteket
Wochengruppen
Olofström: JM Radio
Orrefors: Quick Dato
Romeby: Musikspecialisten
Sandvike n: Anderssons Radio
Skellefteå : Ljud o TV Centrum
Stenungsund: Jims Datashop

DATALÄTT AB

5 st Microbrytare
Sug proppar
Autofire
Bra spelkänsla
Kort slaglängd
Läcker färg

Telefax 0413-159 30
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Vi har til

ehören

The Final Cartridge 111
Massor med nya funktioner, bl.a. fönsterhantering!!
(Rek. pris 595:-)

THE

USRpris

499:-

CARTBIDGE DI

Commodore MPS 1500c
Färgprinter till AMIGA. Ett
måste för den seriöse
AMIGA-användarenl!
(Rek. pris 4.595:-)

USR pris

MPS 1250
för C64, ST, Amiga 120cps,

NLQ

(Rek. pris 2.795:-)

USRpris 2.795:Tool64
Mycket kraftfullt cartridge
med programmerings- och
buggsökningshjälpmedel,
nyckelord som underlättar
skärmhantering samt DOSsupport. (Rek. pris 399:-).

USRpris }49:-, -

-

USR Data/Ordersedel
Antal

Artikel

Datortyp

Kass Disk

1

I

Pris

I
I

1.-.~

.

:

Printertillbehör:
Arkmatare 120D/MPS 1200
Arkmatare MPS 2000
Arkmatare MPS 2010
Arkmatare Epson LX 800
Färgband 120D/MPS 1200
Färg band MPS lS00C
Färgband DMP 3160
Färgband MPS 2000
Färgband MPS 2010
Färg band Epson LX 800
Färgband NEC P2200
Enkel traktormatare
MPS 2000MPS 2000
Dubbel traktormatare
MPS2000

{}

t

1 I

I
•

>

-::

I
C

.. "
•\

I I
~.

, . .)

Nordstans Köpcentrum
Lilla Klädpressargatan 19
Göteborg
Tel: 031-150093/94

j

I
I . ..l

• .... ,J .,.
I•

1.851:4.444:5.308:1.839:95:165:95:160:191:122:95:1.000:-

1.944:-

I,

\

J

Enkel traktormatare
MPS2010
Dubbel traktormatare
MPS2010
Printerkabel Centronics
Printerpapper 1000 ark trkt.

1.358:2.283:195:149:-

Modem:
154:Modemkabel PC, ST, AM
154:Modemkabel AT
2.995:Best 1200+
300/300, 1200/1200, 75/1200
4.895:Best2400+
som ovan men med 2400/2400

DisketterDiskettboxar - Övrigt:
295:495:125:395:195:295:245:79:12:89:-

Maxell 3.5" MF2DD
Maxell 3.5" MF2HD
Maxell 5.25" MD2D
Maxell 5.25" MD2HD
Diskettbox 50 st 5.25"
Diskettbox 100 st 5.25"
Diskettbox 80 st 3.5"
The Notcher diskettklippare
Datakassett
Mouse pad musunderlägg

Joysticks:

,tt~\..

KÖPTRYGGHET
,
SERVICE
KUNSKAP
'

2.456:2.795:4.595:8.635:11.104:7.345:4.495:-

~\..\..~ ~of'\S

I:.;:, .•••.•••••••••••••••••••••••••. o". . ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·..·.·.·.·..·.·. .·•· · •· ····· · · · ···· · · · ··· ··· · · · ······ ··· ·· :
IKlipp ur beställningssedeln, lägg den i ett kuvert och skicka den till USR Data,
_____ _

Amstrad DMP 3160
(PC,ST,AM)
MPS 1250 (PC, ST, AM)
MPS 1500C (PC, ST, AM)
MPS 2000 (PC, ST, AM)
MPS 2010 (PC, ST, AM)
NEC P2200 (PC, ST, AM)
EPSONLX800

Tegnergatan 20 B (vid Sveavägen)
Stockholm
R\SER
Tel: 08-304640

I Adress ...................... .. .... ................. .. .. ........... .................................... ...... I

\ Box 45085, 10430Stockho~

Printrar:

BUTIKER

j Namn ....... ...... ,....... .......................... .................... ........... ...................... ...

·---,.

4.595: -

.

' ' .,

99:149:350:198:650:269:195:295:295:395:219:-

SlikStik
Starfighter
Starfighter PC
Tac2
Tac I PC inklusive kort
Terminator
WicoBoss
Wico Bathandle
WicoRedball
Wico 3-way deluxe
Euromax Professional

[]ATA
.., r ..... ,,.. " .. ·.. _

::-,I.,~· 1,,.

I :,-I

,. ,,

C

1

'

C

l
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.....
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Kort ordlista i maskinkod
som bäst upp i 0.5 MIPS och 128:an i
1 MIPS.

De flesta yrkeskategorier
utvecklar sina egna ord och
uttryck.
En av de grupper som är
allra värst på trassliga termer och kryptiska förkortningar är utan tvekan de
som umgås med datorer.

Mnemonic
Namn på de opkoder processorn
förstår. Mnemonicen är en 'minneshjälp' för att underlätta för programmeraren. Mnemonicen motsvarar
direkt en OPkod och är en förkortning
av vad denna gör.
Exempel:
OP-kod Mnemonic Betydelse
$20 JSR Jump to SubRoutine
$78 SEI SEt lnterrupt disable
$EA NOP No OPeration
Opkoder som utför samma instruktion men med olika adresseringssätt
har samma Mnemonic. Exempelvis
betyder iD9 'CMP Arg,Y' medan $DD
motsvarar 'CMP Arg,X'.

Alla stöter vi på sådana facktermer
vi inte förstår. Men är man en trogen
DatorMagazin-läsare finns det bot.
Skriv bara ner det ord eller uttryck du
inte förstår, stoppa ner pappret i ett
kuvert, märk det med "Ordet" och
skicka det till oss (vykort går förstås
lika bra). Förklara i vilket sammanhang
du hört ordet så underlättar du för oss
och miskar risken för fel.
Här följer en ordlista som kan ge dig
en del hjälp om du ännu inte är så
hemma på maskinkodsprogrammering.

Ord (Word)

Absolut (adressering)
Absolut eller direkt adressering är
ett av de adressefingssätt som finns i
Assembler. Det }r,gument som följer
en instruktion ä1, äå ben adress man
vill använda. Exefupei på absolut adressering:
..
INC $0020; Oka innehållet i $0020
med 1
LDX $02; Ladda X med värdet i adress
$02

OP-koder

De värden som definierats som processor-instruktioner kallas
'OP-koder' (uttalas: åpp-kåder). Dessa skrivs vid disassemblering
ut som Mnemonics, medan övriga (illegala, odefinierade) värden skrivs ut
som '???'. Några program kan arbeta
med odefinierade OP-koder, men
eget bruk av dem rekommenderas
inte.

Ackumulatorn
Ackumulatorn, förkortad 'A', är det
av 6510:s tre dataregister som är flitigast använt. Alla beräkningar och bitmanipulationer måste utföras i detta
register (med undantag av det fåtal
som kan utföras direkt i minnet). Ackumulatorn är ett 8°bitars register, precis
som de andra två, X och Y.

Adress
Datorns minne är indelat i Bytes eller Ord om åtta eller fler bitar vardera
(beroende på vilken dator man har).
Varje sådan enhet (i 64:ans fall bytes)
har varsitt nummer för att processorn
enkelt ska kunna komma åt en bestämnd minnescell. Dessa nummer
kallas adresser och uttrycks oftast
hexadecimalt, hos 64:an från $0000
till $FFFF.

($00-tFF). Minnet delas alltid upp i
bytes hos
en 8-bitars processor (t ex 64:ans
6510 eller 128:ans 8502) eftersom en
8-bitars proessor arbetar med 8 bitar i
taget.

CPU - Central Processing
Unit
Det chip som kör programmen i datorn. Oavsett vil er-språk ett program
är skrivet i ser processorn det som
olika tal, OP-k der, som ligger i minnet. CPU:n läse'rin -G, OP-kod i taget
och utför olika operationer beroende
på vad varje OP-koder står för. 64:ans
CPU heter 6510 och är en nära släkting till den välkända 6502.

Argument
Ett argument är i all programmering
den information som följer med en
instruktion eller ett anrop. I "Lda
#$81" är "$81"
argumentet, i "Sys 49152,x" är
"49152" argumentet till kommandot
SYS, medan "x" är argumentet till
hela anropet "Sys 49152". "SEI"
eller "Print" är däremot instruktioner
utan argument.

-

Bit (Binary digit)
Den minsta e~~ . datorns minne
består av. En bit kanlla värdet O eller
1. För att få större tal tombinerar flera
bitar i en grupp.

Byte
En byte består av 8 bitar och kan
innehålla 2
1j (256) olika värden, från 0-255

har en dator hemma", inte "jag har en
data hemma".

"Datorn dyker"
Ibland händer det att datorn till synes slutar fungera, dvs den reagerar
inte på tangenttryckningar, den
skriver inget på skärmen osv. Oftast är
skulden ett felaktigt program, men
man säger om datorn att datorn
kraschar, dyker, hänger sig, låser sig
eller liknande.

Disassembler
En Disassembler 'disassemblerar'
ett maskinkodsprogram, dvs listar det
som maskinkodsinstruktioner. Den visar alltså minnets innehåll i en form
som även vi människor klarar av att
handskas med. Disassemblers finns
oftast inbyggda i andra program, som
i maskinkodsmonitorer.

,

Flagga
Variabler som bara anger en av två
saker kallas flaggor::En flagga behöver bara bestå
1gn enda bit men
kan ocks~ vara en,hetbyte, där värdet
noll anger att en ft.Jnktion är avslagen
och alla andra värden anger att den är

ger. Med andra or ·1 talar man om i
vilken adress processorn ska titta för
att hitta den adress man
vill ha. Ren indirekt adressering finns
hos 6510 bara vid JMP, där JMP
($4711) utför ett hopp till vektorn
$4711. Indirekt adressering kännetecknas genom att argumentet skrivs
inom paranteser.

Instruktion
En instruktion är en del av ett program som instruerar datorn att göra
något. Datorn i sig förstår bara de
instruktioner dess CPU klarar av, dvs
de OP-koder som finns tillgängliga i
maskinkoden.
Instruktioner i andra språk måste
därför omvandlas till maskinkod innan
dator kan följa dem.

Klockfrekvens

Cykel, klockcykel
En processor styrs av en klockkristall, som bestämmer med vilken hastighet processorn ska arbeta. Kristallen skickar ut regelbundna pulser,
som styr de interna skeendena i processorn, som när den ska börja läsa i
minnet eller göra en beräkning i ackumulatorn. En puls från kristallen motsvarar en cykel hos processorn. Hos
en europeisk C64 får CPU:n 985525
och grafikchipet åtta gånger så många
pulser i sekunden.

Data/dator
'Data' och 'Dator' har vi svenskar
mycket svårt att skilja på. 'data' motsvarar engelskans '.flata' och betyder
'information' eller 'faktej'. 'Dator' motsvarar däremot ertgelskans 'computer' och är en maskin !om med hjälp
av ett program instrueras att utföra
varierande uppgifter. 'Dator' är detsamma som 'datamaskin', emn alltså
inte samma sak som 'data'. Menar
man att
man äger en C64 bör man säga "jag

på.

lndexerad (adressering)
Vid indexerad adressering används
ett 'index' för att beräkna den egentliga adressen. Hos 6510 är det X- och
Y-registrena som jjänar som index.
Den enklaste typen av indexerad adressering är 'Abs<i>lut,X' och 'Absolut,Y', där processo~n ~dderar innehållet
i X eller Y och får~den nya adressen.
Många 6510-instruktioner har dessutom adresseringssätt som är kombinationer av indirekt av indexerad adressering. STA (SFB),Y hämtar först den
adress som finns i $FB/$FC och adderar därefter innehållet i Y innan den
spara Ackumulatorn i den nya adressen.

Indirekt (adressering)
Vid indirekt adressering finns den
adress man är ute efter i
minnet i den adress argumentet an-

-

Relativ (adressering)
En instruktion som använder relativ
adressering använder argumentet till
instruktionen föf?att räkna ut den
egentliga adresSElfl , rgumentet adderas eller subtrf,u}eras då från programräknaren (som rn_otsvarar adressen instruktionen finns på). Den enda
typ av relativ adressering 6510 använder är Branch-instruktionerna.

=

Rutin
En Rutin kallas ett litet maskinkodsprogram, som på egen hand uträttar något men ändå bara är en del
av ett större program.
List-rutinen är en del av Basicen,
ljudrutinerna en del av ett spel osv.

Statusregister (flaggregister, processorstatus)

Mäts i MHz (f:,1~g11Hertz) och anger
med vilken hast!ghe,'en processor arbetar. 1 MHz mq,tsvarar en miljon cykler per sekund. De ~lira flesta processorer arbetar me klockfrekvenser
mellan 1 MHz och 20 MHz.

Symbolisk
disassembler
(Re-Assembler)

/a~

Assembler
Ett program som omvandlar 'Assembler-text' eller källkod (source
code) till ett exekverbart maskinkodsprogram (objektkod).
Assembler är ett sätt att skriva maskinkod där kan man använda variabler och 'labels'. I en Makro-assembler
kan man definiera Makros, som innehåller maskinkodsinstruktioner som
kan anropas på
valfria ställen i assemblertexten. Assembler har ett flertal sådana finesser
för att underlätta programmeringen,
vilket gör att den blir att föredra framför en maskinkodsmonitor när man
skriver större program.

(OPeration-Codes)

Maskinkodsmonitor (debugger)
En kraftfullt hjälpmedel för att
undersöka och ändra datorns
minne, skriva, fe
esta och rätta
maskinkodspro
h för
att utföra speqi,lfu
ner med som
kan vara omöjliga
öra
på annat vis (t ex ta fram 'fuskpokes').
Maskinkodsmonitorn duger
utmärkt till att skriva mindre program i,
men stora program som tar längre tid
att utveckla är lättare att skriva i en
Assembler.

MIPS (Million instruktions
per second)
Populärt mått för att jämföra snabbheten mellan olika processorer. Anger
till skillnad från klockfrekvensen hur
många miljoner maskinkodsinstruktioner processorn hinner utföra per
sekund. Detta är ofta missvisande eftersom en instruktion kan uträtta olika
mycket på olika processorer. En
6510-instruktion tar mellan 2 och 7
cykler att utföra. 64:an kommer alltså

En Symbolisk disassembler är en
förfinad variant av Disassembler som -.:
gör objektkod till källkod (maskinkod
till assemblertext). Den omvandlar
hela program på en gång, och lägger
själv till de Labels som Assemblern
använder sig av. En Symbolisk disassembler är anpassad efter en eller flera Assemblatorer.

Vektor
En vektor är en adress någonstan i
minnet som innehåller en annan adress, dvs vektorn 'pekar' till en adress.
I 64:ans fall består en vektor av två
bytes med den minst signifikanta by- __.,
ten lagrad först. .tt exempel är
IRQ-vektorn på 1$1,X3.i4 som innehåller
adressen $EA31., fv1ed ett indirekt
hopp, JMP ($031.4), kan man hoppa
till den adress vektorn bestämmer.
Fördelen med detta är att det är lätt att
ändra en vektor även om den anropas
från många olika ställen eller anropas _,
från ROM (som man ju inte kan ändra
i).

En vektor kan också vara en linje
(ungefär) och användas i vissa typer
av grafik.

Harald Fragner
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Ett avancerat nöje att
~importera prylarna själv
retaget har postgiro, sågireras pengarna dit på vanligt sätt.
Har de inget postgiro, så skriver Postgirot ut en check på beloppet och ~ickar iväg den. Liksom hos banken ,rdet
en avgift för detta. Har företaget pipstgiro kostar det 10 kronor, annars 23 k!bnor. ..,.
Det dras automatiskt från ditt postgirokonto lite senare.
l
Om du använder postgiro ska dui ditt
brev ange att pengarna kommer 'med
postgiro (om företaget har eget pdstgi- -w
ro) eller att en check skickas seP13rat.
Glöm inte heller här att ange belåppet
du skickar.

Oftast när man bläddrar igenom utländska tidningar slås
man av de låga priserna i annonserna. Det är lätt att jämföra vad en vara kostar i exempelvis USA och Sverige.
Men det är inte så enkelt.
Att importera själv innebär
rätt mycket jobb och många
merkostnader.
.Men å andra sidan kan man
få saker ingen annan har.
Du sitter och bläddrar i en utländsk
datortidning och tittar på annonserna.
Ofta ser man produkter som inte finns
i Sverige. Många produkter som finns i
Sverige har också lägre priser i utlandet. ·
De flesta kommer aldrig längre än till
att titta på annonserna. Det första steget är naturligtvis att bestämma sig för
vad man ska köpa. Det är i regel ganska
lätt. Sedan kommer dock problemet
med vilken firma ska man anlita. Ofta så
är det ett antal företag som annonserar
ut produkten.
Vad som är viktigt att komma ihåg här
är att inte bara gå efter priset på produkten . Det är flera andra faktorer som spelar in .
Fraktkostnaden är något som kan skilja sig betyäligt mellan olika firmor. Två
olika firmor i USA_ som jag kollade upp
fraktkostnaderna på för en viss produkt,
hade en skillnad på 25 dollar (ca 150 kronor)!

Säkraste sättet
Den absolut säkraste metoden är att
låta banken skicka över pengarna direkt
till företagets eget bankkonto i utlandet.
En sådan överföring kostar 35-50 kronor.
Namnet på företagets bank och bankkonto-nummer brukar inte stå i annonserna, så den informationen får du fråga företaget om . I brevet med beställningen anger du då att du låtit din bank
föra över summan till företagets bank.
Den fjärde metoden är att betala med
kontokort. I synnerhet i USA så kan man
betala det mesta med kontokort. Om du
har ett kort som företaget accepterar, så
anger du kortet.s nummer tillsammans
med det datum kortet slutar gälla i brevet. Glöm inte att ha angett summan
som ska dras från kontot i brevet. Glöm
heller inte
att skriva under alla beställningar som
görs.
Var även noga med att kontrollera att
företaget _verkligen accepterar kontokort
som betalning från utlandet. Och att de
accepterar just det kortet som du vill använda. En del företag accepterar endast
inhemska beställningar med kontokort.

Står i annonsen
Fraktkostnaderna står i många fall i
annonsen. Men även om du nu har de
laktiska kostnaderna för att beställa produkten ifråga, så bör du kontakta företaget. En del företag expedierar inte order till Sverige och Skandinavien . Sedan är det också bra att kolla att priset
i annonsen fortfarande stämmer.
Företaget kan man i regel kontakta
med både telefon och brev och i en del
fall även med telefax. Vanligt brev är den
billigaste varianten. Det är dock den som
tar längst tid också.
Om du skickar ett brev, så stoppa med
ett par internationella svarskuponger
också. Det är långt ifrån alla företag som
svarar på brev utan svarsporto. Svarskupongerna kan c:lu köpa på Posten och de
kostar 6:50 styck.
Att r:nga kan vara ganska praktiskt,
men o 31 kan bli dyrt om man ringer till
USA t tx. Håll reda på minuterna! För
närvaranL!e kostar det 9:75 per minut att
ringa till USA under deras kontorstid.
Om du har adressen till företaget men
inte telefonnumret så kan du ringa 0019,
vilket är nummerupplysningen för utlandet. Det gäller dock inte för de nordiska
.t- länderna. För dessa ringer man 0013.
Slutli~en har vi telefax . Om man inte
har tillgang till en telefax kan man gå till
närmaste telebutik och utnyttja deras för
en smärre kostnad. Det kostar 40 kronor
per A4-sida.

Telefax bättre
Ligger landet långt bort (tex USA) kan
telefax vara att föredra framför vanligt telefonsamtal. Kostnaderna blir ungefär
lika stora, och dessutom får man uppgifterna skriftligt.
Hur pålitligt är företaget? Många företag är alldeles utmärkta att ha att göra
med. Det är Il.era företag jag varit i kontakt med som ger en bättre service än
jag fått från datorfirmor här i Sverige.
Det finns dock även en del "rötägg".
företag som struntar i beställningen
helt. Företag som expedierar beställningen, men som "saltar" räkningen eller glömmer att skicka med någon spe-

Kolla väntetiden

Håll koll på vad det kostar att importera själv. Trots allt
behöver det inte bli billigare än att köpa direkt i en affär.
cifik sak. Dessa är i minoritet, men de
finns likafullt.
En tumregel är att vara försiktig med
företag som ligger långt under alla andra i pris.
Och när man beställer är det oftast
säkrast att beställa direkt
från det företag som tillverkat varan.
Tag därför för vana att kolla om någon
annan du känner har handlat från företaget, och vad deras erfarenheter är. Om
du inte kan hitta någon som vet något
om företaget, se då till att du åtminstone har beställning och prisuppgifter
skriftligt. Ta inte allt via telefon, även om
det kan vara bekvämt. Brev eller telefax
är att föredra .

På landets språk
Beställningen bör du om möjligt skriva på landets språk. Det brukar i många fall gå bra med engelska till icke engelsktalande länder också. Det är dock
artigare att använda landets eget språk
och man kan räkna med att kanske bli
vänligare bemött.
Ta med priserna på produkten i din beställning. Skriv även var du sett annonsen för produkten eller var du hört talas
om den. Sådana uppgifter uppskattar företagen att få.
Om det skulle bli problem med att for-

mulera brevet på rätt sätt, ta då exempelvis och titta i Postens ''Våra brev till
utlandet". Där finns utmärkt hjälp att få,
på engelska, tyska och franska.
Nu kommer vi till en viktig bit. Själva
betalningen. Vad man absolut INTE ska
göra är att lägga i pengar i kuvertet med
beställningen. Skulle ditt kuvert hamna
på awägar så är pengarna garanterat
förlorade.
Det finns fyra andra metoder som du
kan använda: Check, postgiro, bankkonto eller kontokort.
En check skaffar man på banken. Det
kostar 20-30 kronor för att köpa en
check, förutom den summa som checken ska vara på. Själva checken lägger
du i kuvertet med beställningen . På banken får du ett kvitto på checken . Behåll
detta tillsvidare.

Ta kopia!
Skriv även i din beställning att du bifogar en check på det avsedda beloppet. Annars kan det finnas risk för att företaget påstår att de bara fått din beställning, men inte pengarna. Ta även en kopia på ditt beställningsbrev.
Ett problem med check är att det kan
ta tid för företaget att lösa ut checken.
Detta eftersom det kan ta tid för den lokala amerikanska banken att kolla först
att exempelvis Färs Härads sparbank
existerar och att det sedan finns täck-

En nöjd Erik Lundevall hämtar
slutligen paketet från posten
ning på checken . För att pengarna ska
nå fram får de oftast passera flera olika
banker.
Du kan även använda postgiro för att
skicka pengarna. Det spelar ingen roll
om företaget har ett eget postgiro eller
inte.
För att kunna skicka pengar till utlandet behöver du speciella postgiroblanketter. Dessa kan du få gratis precis som
de vanliga postgiroblankettern:=i. Om fö-

på vad det kan

från USA. Hur
or~ookpåbe.

l<,Qstnad för ch~ på 50 do.iJar; 30 kt

._ Telefaxi<PStnad fö!brevQ"ledbestätlnlng:
"

40kr

:ruoavgift 3.8 p ·

·Moms 23.46 pr()()ent

kf

kr

tag -och land du

du skickar(fih be--

Det viktiga är att det:kQstar20Q kronor
att tå hit varan från utJ.andElt, vilket man
måste tänka pånärmanjärnföt svenska
och utfä11dska priser,

Internationella svarskuponger: 6:50 kronor/st
Sfdcka ett brev med telefax: 40 kronor/A4-sida
Köpa en check på banken: 20-30 kronor
Skicka pengar till utlänskt postgiro: 10 kronor
Ski~ka pengar via postgiro till utlandet: 23 kronor
överföra pengar till utländskt bankkonto: 3$-50 kronor

Ja, nu när vi då äntligen fått iväg beställningen så är det bara att vänta. Det
är lämpligt att höra efter med företaget
hur lång tid det kommer att ta att expediera beställningen innan man beställer.
Om du beställer utanför Europa är flygfrakt att rekommendera i de flesta fall.
Det är dyrare än ytfrakt, men är mycket
snabbare och även säkrare. Det kan
mycket väl vara så att du kan räkna tidsskillnaden mellan flygfrakt och ytfrakt i
månader.
När den produkt du beställt så äntligen kommer, så drabbas du av ännu en
kostnad: tull och moms. Moms får du alltid betala, dvs 23.46 procent av varans
pris.
Visserligen slipper du betala momsen
i det land du beställer ifrån, men i regel
så har de lägre moms, så du får räkna
med en extra kostnad. I USA varierar
momsen från 5-6 procent till 10-12 procent. Det varierar från delstat till delstat.
Priserna du ser i de amerikanska
tidningarna är därför angivna utan
moms.
Tullavgiften varierar lite från land till
land. På produkter från USA är det alltid 3.8 procent tull. Om du köper från
Västtyskland eller Storbritannien kan
slippa tullavgifter om leverentören skickar med ett ursprungsintyg. Ursprungsintyget talar om att produkten är gjord i
det land du köper den ifrån. (Det går naturligtvis bara om den verkligen är gjord
i detta land)

Ring tuUen
Men dessa regler skiljer sig från land
till land. Ring till Tullverket och fråga om
du vill veta vad som gäller för ett specifikt land.
Det kan tyckas vara mycket jobbigare att importera själv än att handla här
i Sverige och det är det också. Man ska
.dessutom var,a medveten om de problem som kan uppstå, och hur man ska
göra för att klara av dessa. Sedan får du
själv avgöra om det är värt den extra ansträngningen att beställa utomlands.
Jag kommer personligen att fortsätta
med det, även om det hänt att jag fått
problem. Del har dock uppstått när jag
inte följt de anvisningar jag givit här
ovan.

· Erjk Lundevall
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Här är ytterligare en serie bilder ur Amigakollektionen;·De
har valts med tanke på de möj- ·
ligheter en Amiga kan erbjuda.

.,

. Allt som behövs är en Amiga med program utan några
extra finesser för att börja arbeta_professionellt med bil-

de~

AmazingComputingCover:
320*200, 32 färger
En parodi på Amazing Computing .
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SPELPROGRAM TILL
COMMODORE 641128
KASS DISK
720°
500 CC GRAND PRIX
4TH & INCHES
AIRBORNE RANGER
ALIEN SYNDROME
ALTERNATE REALITY DUNGEON
ALTERNATIVE WORLD GAMES
AMERICAN CIVIL WAR (SSG)
AMERICAN ROAD RACE
ANNALS OF ROME
APOLLO 18
ARKANOID Il
ARMAGEDDON MAN
BADCAT
BANGKOK KNIGHTS
BARDS TALE;
BARDS TALE Il
BARDS TALE 111
BATTLE CRUISER (SSI)

119
129
129
179
129
129
49
159
149
119
159
129
119
149

::m~ i~g~rniB)

BATTLE OF ANTIETAM (SSI)
BATTLE VALLEY
BAZOOKA BILL
BEACH BUGGY
BEACH HEAD I
BEACH HEAD 11
BEYOND THE ICE PALÄCE
BIONIC COMMANDOS
BLACK LAMP
BLOOD BROTHERS
BLOOD VALLEY
BLUE POWDER, GREY SMOKE
BMX KIDZ
BMX SIMULATOR
BOULDERDASH CONSTRUCT. KIT
BROADSIDES (SSI)
BRUCE LEE
BUBBLE BOBBLE
BUGGYBOY
CALIFORNIA GAMES
CHERNOBYL
CHESS MASTER 2000
CHUCK YEAGERS AFT
COLONIÅL CONQUEST (SSI)
COMBAT SCHOOL
COMPUTER AMBUSH (SSI)
CORPORATION
DAMBUSTERS
DAN DARE I
DAN DARE 11
DARK CASTLE
DEAD ORALIVE
DECATHLON
DEFENDER OF THE CROWN
DEJA VU
DESERTFOX
ÖESOLATOR
DOUBLE
DREAM WARRIOR
DRUID 1+11 (två spel)
ETERNAL DAGGER (SSI)
FA CUP FOOTBALL
FIGHT NIGHT
FLIGHT SIMULATOR 11
FLINTSTONES
FLYING SHARK
FOOTBALL DIRECTOR
FOOTBALL MANAGER 11
FOOTBALLER OF THE YEAR
FRANK BRUNOS BOXING
G LINEKERS SUPERSTAR SOCCER
GARFIELD
GAUNTLET 1 & 2 (två spel)
GETTYSBURG (SSI)
GHOSTBUSTERS
GO FOR GOLD (sport)
GOTHIK
GRAND PRIX SIMULATOR
GRAND PRIX TENNIS
GRYZOR
GUILD OF THIEVES
GUNSHIP
GUTZ

59
49
49
49
59
129
129
119
129
129
49
49
129

229
199
169
229
159
169
199
249
219
349
369
349
369

159
159
179
179
179
499
69
349

49
119
119
119
129
149
149
109
129
49
49
129
129
49
49
159
49
129
149
129
149

179
169
159
159
199
249
349
149
349
179

179
179
179
179
179
159
269

49
49
399
129
119
129
129
59
49
129
129
139

499
179
179
179
179
179
369

49
59
129
49
59
119
179
119

~i~i~ÄSMONTEZUMA (SSG)
HOLE IN ONE (golf)
HOLLYWOOD POKER
HOPPING MAD
HOWARD THE DUCK
HUNT FOR RED OCTOBER
I-BALL Il
IKARI WARRIORS
IMPOSSIBLE MISSION I
IMPOSSIBLE MISSION Il
INDOOR SPORTS
INTRIGUE

59
49
129
129
179
49
119
49
129
129

1.0

119
129

JINKS
JINXTER
JOE BLADE
JUDGE DREDD
KAMPFGRUPPE (SSI)
KARNOV
KIK START Il
LAST 11,INJA
LAW OF THE WEST
LAZER TAG
LORDS OF CONOUEST
MARAUDER
MARIOBROS
MATCH DAY Il (fotboll)
MECH BRIGADE (SSI,)
MIAMIV 1CE
MICRO LEAGUE WRESTLING
MICRO MUD
MIGHT & MAGIC
MIND FIGHTER
MURDER ON MISSISSIPI
NAM (VIETNAM, SSI)
NATO COMMANDER
NEBULUS
NIGHTRACER
NIMITZ

159
179
179
249
179
269
179
349

179
69
169
269
249
169
349
499.
159
249
179
179
179
169
159
269

49
49
129
49
119
129
129
149
129
119
119

*

369
179
179
159
199
,79
179
169
369

119

199
149
179
119
49

NINJA SCOOTER SIMULATOR
OLYMPIC SKIER
OLYMPIC SPECTACULAR
ONE ON ONE BASKET
OPERATION MARKETGARDEN
OUT RUN
PACLAND
PANDORA
PANZER GRENADIER (SSI)
PANZER STRIKE (SSI)
PHANTASIE 111 (SSI)
PIRATES
PLATOON
POLICE CADET
POLTERGEIST
POPEYE (Karl-Alfred)
POWERATSEA
POWER STRUGGLE
PREDATOR
PRESIDENT ELECT 88 (SSI)
PRO BMX SIMULATOR
PROJECT STEALTl:I FIGHTER
PURE STAT BASEBALL
QUESTRON 11 (SSI)
RAID (over Moscow)
RALLY DRIVER
RANSACK
RASTAN
REALMS OF DARKNESS (SSI)
REBEL CHARGE (SSI)
RED ARROWS (flyg)
RIM RUNNER
RIVER RAID
ROAD BLASTERS
ROAD WARRIOR
ROADWAR 2000 (SSI)
ROADWAR EUROPE (SSI)
ROCK & WRESTLE
ROCKFORD
ROLLING THUNDER
ROMMEL BATTLES NORTH AFRICA
SALAMANDER
SAMANTHA FOX STRIP POKER
SAMURAI WARRIOR
SHACKLED
SHANGHAI KARATE
SHERLOCK RIDDLE OF CROWN
SHILOH GRANTS TRIAL (SSI)
SI LENT SERVICE
SKATE CRAZY
SKATE OR DIE
SKATE ROCK
SOCCER BOSS
SOKOBAN
SONS OF LIBERTY (SSI)
SORCERER LORD
SPECIAL AGENT
SPY TREK ADVENTURE
SPY VS SPY TRILOGY
SS PANZER
STAR FLEET 1
STARWARS
STEALTH MISSION
STRIKE FORCE HARRIER
STREET SPORTS BASKETBALL
STRIKE FLEET
STRIP POKER 11
STUNT BIKE SIMULATOR
SUMMER GAMES Il
SUPER HANG-ON
SUPERMAN
SUPERSTAR ICE HOCKEY
SUPERSTAR PINGPONG
SWORD SLAVER
TAi PAN
TARGET RENEGADE
TEST DRIVE
THAI BOXING
THETRAIN
THREE MUSKETEERS
THUNDERCATS
THUNDER CHOPPER
TIME& MAGIC
TOBRUK
TROLL
ULTIMA IV
U.S.A.A.F. (SSI)
VALHALLA
WAR SOUTH PACIFIC (SSI)
WARGAME CONSTRUCTION SET
WARSHIP (SSI)
WASTELAND
W.C.L. FAMOUS COURSES VOL 1•
W.C.L. FAMOUS COURSES VOL 2•
VENOM STRIKES BACK
WINTER OLYMPIAD 88
VIXEN
WIZARDS CROWN (SSI)
WIZARDRY (SIR-TECH)
WOLFMAN
WORLD CLASS LEADERBOARD
WORLDGAMES
WORLD TOUR GOLF
YOGI BEAR
ZORRO
ZYBEX

269
199
399
269
179
199
249
179
219

t Beställ för mer än 500 kr och

49
59
49
79
109
129
129

179
129
59
49
49
149
79
129
79
179

59
49
129
119

49
129
49
129
129

399
139
179
179
349
349
269
249
179

199
149
179
269
249
399
269
179
169
269
349
179
179
269
269

49
59
129
119
49
129
129
49

129
129
149
49
49
159
49
59
129
129
59
129
119
49
129
129
59
129
59
49
119
119
149
49
149
129
129
199
129
129

159
299
169
179
179
269
349
179
179
199
179
349
229

179
89
199
179
449
179
199
149
179
179
· 179

179
169
199
199
179
179
269
199
179
179
269
369

59

89
89
129
129
149
129
' 129
129

349
269
369
219
129
129
179
179
169
269
399
179
179
199

49
59
59

kräver World Glass Leaderboard

SPELPAKET TILL
COMMODORE 641128
KÖP FLERA SPEL TILL
PRISET AV ETT
6 PAK VOL 3 Ghosts'n Goblins, Living Dayllghts, Escape from

Singes Castle, Dragons Lair, Paperboy och Enduro Racer. Pris
kassett 139 diskett 199
ARCADE ALLEY Kung Fu Master, Express Raider, Broakthru, Tag
Team Wrestling , Karate Champ och Last Mission. Pris kassett 129
diskett 179
ARCADE FORCE FOUR Road Runner, Metrocross, lndiana Jones och Gauntlet (inklusive De0per Dungeons). Pris kassett 129
diskett 179

-:; du får ett spel - värde 129 kr
ARCADE HALL OF FAME Stellar 7, Tapper, Up'N'Down , Aztec
Challenge och Dropzone. Pris kassett 129

JOYSTICKS

COMPUTEA HITS IV Bride of Frankenstein, Alleykat , Classic
Snooker, Starquake, Uchi Mata, Antiriad, Deactivators, Spindizzy, Skaterock, lridis Alpha, Magic Madness och Dandy. Pris kassett 129

BATHANDLE
BOSS
CHEETAH 125+
KONIX SPEED KING
MACHONE
MAGNUM
MICRO BLASTER
PHASOR ONE
PRO EXTRA
PROFESSIONAL
QUICKSHOT Il TURBO
SLICK STICK
STARFIGHTER
SUPER THREE-WAY
TAC-2
TAC-3
TAC-5

EPYX EPICS lmpossible Mission I, SummerGames I, Breakdance och Pitstop Il. Pris kassett 129 diskett 179
FIVE STAR GAMES 111 Trap Door, Way of the Exploding Fist,
Uridium, Strlke Force Harrier, Aliens, Firelord och Tau Ceti. Pris
kassett 129 diskett 179
GAME SET AND MATCH Championship Basketbal\, Hypersports,
Snooker, Ping Peng, Super Soccer, Barry McGuigan World Championship Boxing, Match Point, World Series Baseball, Squash och
Daley Thompsons Super-Test. Pris kassett 159 diskett 199
KONAMISARCADE COLLECTION Mikie, Jail Break, Green Beret, Yie Ar Kung-Fu, Shao-Lins Road, Nemesis, Hyper Sports,
Ping Pong, Iron Horse och Yie Ar Kung-Fu Il. Pris kassett 139 diskett 199

LIVE AMMO Army Moves, Rambo, Green Beret, Top Gun och Great Escape. Pris kassett 129 diskett 179
MAGNIFICENT 7 Head over Heels, Cobra, Short Circuit, Frankie Goes to Holl~od, Arkanoid, Wizball, Great Escape och Yie
Ar Kung-Fu. Pns kassett 129 diskett 199
NOW GAMES V lnternational Karate, Hacker 11, Prohibition,
Rebel, Street Hassle och Kat Trap. Pris kassett 139
SOLID GOLD Gauntlet, Ace of Aces, Leaderboard, Winter Games och lnfittrator. Pris kassett 129 diskett 179
TEN GREAT GAMES I Avanger, Future Knight, Bounder, Footballer of thE! Year, Krakout, Trailblazer, Highway Encounter, Monty of
the Run, West Bank och Jack the Nipper I. Pris kassett 139
TEN GREAT GAMES II Death Wish 3, Mask I, Auf Wiedersehen
Monty, Thing Bounces Back, Basil Mouse Oetective, Convoy Raider, Samurai Trilogy, Jack the Nipper 11, Bulldog och Re-Bounder.
Pris kassett 139
TOP TEN COLLECTION Sabotuer, Sabotuer 11 , Sigma 7, Critical
Mass, Airwolf, Deep Strike, Combat Lynx, Turbo Esprit, Thanatos och Bomb Jack 11. Pris kassett 139 diskett 179
WE ARE THE CHAMPIONS Barbarian, Super Sprint, Rampage, Renegade och lnternational Karate Il. Pris kassett 139 diskett
199

NYTTOPROGRAM TILL
COMMODORE 641128
KASS DISK
ADVANCED ART STUDIO
CALC RESULT ADVANCED
CREATIONS
FAST LOAD CARTRIDGE
MICRO RYTHM .PLUS
MUSIC CONSTRUCTION SET
MUSIC SYSTEM
PASCAL 64
SHOOT'EM CONTRUCTION KIT
UBIKS MUSIK
WARPSPEED

369

369
399

49
369
49
229
199
399
249

199
69

499

BÖCKER TILL
COMMODORE 641128
Pris
6502 APPLICATIONS
6502 ASSEMBLY LANGUAGE PROGRAMMING
6502 REFERENCE GUIDE
ADVANCED C64 BASIC REVEALED
ANATOMY 1541 DISK DRIVE
ANATOMY OF THE C128
BIG TIP BOOK FOR C64/128
, C64 ADVANCED MACHINE LANGUAGE
C64 CASSETTE BOOK
C64 GRAPHICS BOOK
. C64 PEEKS & POKES
C64 TEACH YOURSELF PROGAAMMING
C64 IDEA BOOK
C128 STARTING BASIC
· C128 TROUBLESHOOTING & REPAIR
COMM 64 ADVANCED USER GUIDE
COMM 64 PROGRAMMERS REF GUIDE
COMM 64 PROGRAMMERS ROUTE MAP
COMM 64 SURVIVAL MANUAL
COMM 64/128 COLLECTION
COMM 128 SUBROUTINE LIBRARY
COMMODORE 128 TRICKS & TIPS
COMPUTES FIRST BOOK C128
CREATING ADVENTURES
HACKERS HANDBOOK
MASTERING DISK OPS C128
POWER PLAYS
PROGR COMMODORE GRAPHICS
PROGRAMMING THE 6502
PROGRAMMING THE C64 REVISED
PUTTING YOUR C64 TO WORK
SUPER CHARGE YOUR C64

279
399
199
199
199
269
299
149
149
149
119
99
149
129
329
279
199
119
199
269
269
269
269
129
119
329
149
299
339
299
79
149

Pris
279
179
149
179
199
199
229
179
249
269
199
119
169
379
179
199
199

SPELPROGRAM TILL
AMIGA
Pris
AAARGH
AMEGAS
ANNALS OF ROME
BADCAT
BALANCE OF POWER
BARBARIAN (PALACE) 18 ÅR
BARDS TALE
BEETER DEAD THAN ALIEN
BLACK LAMP
BMX SIMULATOR
BUBBLE BOBBLE
BUGGY BOV
CASINO ROULETTE
CHAMPIONSHIP GOLF
CHESS MASTER 2000
CITY DEFENCE
CORRUPTION
CRIMSON CROWN
DARKCASTLE
DEFENDER OF THE CROWN
DIVISION ONE
EBONSTAR
ELF
EMERALD MINES
ENLIGHTENMENT
FERRARI FORMULA ONE
FINAL MISSION
FLIGHT PATH 737
FLIGHT SIMULATOR Il
FOOTBALL MANAGER Il
GARRISON Il
GETTYSBURG (SSI)
GIGANOID
GRAND SLAM TENNIS
GREAT GIANA SISTERS
GUNSHOOT
HOLLYWOOD POKER
HUNT FOR RED OCTOBER
INDOOR SPORTS
INTERCEPTOR
IRIDON
JET
JIN!<S
JOE BLADE
KAMPFGRUPPE
KARATE KID Il
KING OF CHICAGO'
LEATHERNECK
MACH3
MIKE MAGIC DRAGON
MINDFIGHTER
P BEARDSLEYS FOOTBALL
PASSENGER ON WINDS 1 & 2
PIN BALL WIZARD
PINK PANTHER
PLAYHOUSE STRIP POKER
POOL
POWER STRUGGLE
POWER STYX
RETURN TO ATLANTIS
ROCKFORD
ROLLING THUNDER
ROMANTIC ENCOUNTER
SENTINEL
SCREAMING WINGS
SHERLOCK RIDDLE OF CROWN
SI LENT SERVICE
SKY BLASTER
SOCCER SUPREMO
STAR FLEET 1
STIA CRAZY
STOCKMARKET GAME
STRIKE FORCE HARRIER
STRIP POKER Il
TEST DRIVE
THREE STOOGES
TIME& MAGIC
WIZBALL
WORLD DARTS
WORLD TOUR GOLF
XENON
XR35

249
179
349
299
369
249
399
249
249
179
249
299
269
449
399
179
349
299
299
369
179
299
249
249
249
399
249
129
499
249
299 ~
369
179
179
299
249
129
299
299
299
249
499
299
129
369
299
369
249
249
179
299
249
349
249
249
129
129
179
249
399
249
299
299
249
179
369
299
249
179
299
249
269
299
179
369
369
269
299
179
299
249
129

*=kräver 1)512K RAM och 2 drivareller 2) 1 MB RAM eller mera
och 1 drive eller flera.
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BESTÄLL PÅ TELEFON:
LJ Jag beställer för mer
ARTIKELNAMN
DATOR KASS/DISK PRIS
MINSTA BESTÄLLNING
= 100 KR

än 500 kr och jag får
då ett extra spel utan
extra kostnad. Värde
129 kr. Jag väljer:

Priserna är inkl moms,
frakt, PF-avgift och emballage.
Endast 30 kr expeditionsavgift tillkommer.
Inga andra avgifter tillkommer.

D KNIGHTMARE (C64

-

kass)

D CHAMPIONSHIP
SPRINT(C64 kass)
D SHADOW SKIMMER(C64 disk)
D THUNDERBOY
(Amiga)

016-13 10 20
Personlig ordermottagning
Måndag-Torsdag 9-21
Fredagar 9-17
Lördag & Söndag 14-17 ·
NAMN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ADRESS: _ _ _ _ _ _ _ _ __
POSTNR:

ORT:

I

27

IAMIGA~i~~

IElitEfffJJi!Iii~,~

Diskcopy på 105 sekunder
Vad sägs om att skaffa ett av
de snabbaste kopieringsprogrammen till Amigan. Och
det helt gratis?
Turbobackup heter programmet. Och på 105 sekunder får man en helt identisk
kopia.
Detta och några av de nyaste pro9ram som modemats
över fran USA i dagarna presenteras som vanligt av Datormagazins alltid aktuelle
Björn Knutsson.

precis som med papper så är det lättare överblicka situationen ifall man brer
ut sig över en större yta.
Hur fungerar nu detta? Jo det går till
så att monitorn fungerar som ett titthål
in på skärmen. När man vill se en annan
del av skärmen så drar man musen åt
det håll man vill röra "titthålet". Skärmen
scrollas då så att nya bitar av skärmen
dyker upp på den sida man drar musen
mot, medans gamla bitar försvinner
bortom kanten på andra sidan.
Ett klagomål man kan ha mot detta är
att det tar extra minne. Det gör det förvisso, men ifall man har t.ex två CLlfönster ovanpå varandra och bägge täcker en hel vanlig skärm så "kostar" det
lika mycket som om man hade lagt dem
båda "synligt" i en dubbelt så stor
skärm. Några större förluster i RAMminne gör man alltså inte. Och jag måste
säga att det är mycket bekvämare att
bara släpa muspekaren mot nederkanten av fönstret än att hålla på och klicka
i ett par små boxar.
Att köra vScreen kan dock leda till en
del problem. Lustigt nog så uppstår
problemen bara med "väluppfostrade"
program som i stället för att bestämma
storleken på fönstret själv använder storleken på Workbench-skärmen som
måttband när de öppnar sin egen
skärm. Att de gör så innebär normalt att
de utan problem anpassar sig efter ifall

PD står för "Public Domain", med detta menas att programmet är helt fritt för
alla och envar att kopiera, använda, modifiera osv. Med ShareWare menas att
programmen får spridas fritt, men att
den som behåller programmet och använder det ska betala en smärre summa till upphovsmannen. Vanligen rör det
sig om knappt en hundring. För d:nna
hundring brukar man dessutom la den
senaste versionen av programmet tillsänt sig.
Efter många sorger och ännu fler bedrövelser så har vi äntligen löst problemet med programmen vi skriver om i
PD-spalten. Fr.o.m detta nummer så
kommer vi att se till att alla programmen
vi skriver om finns tillgängliga i Sverige. - - - - - - - - - - - - - - - ,
Föreningarna SUGA och AUGS har nyligen slagit samman sina programbibliotek. Lasse Wiklund, ansvarig för programbiblfoteket, och Erik Lundeval_l,
ordförande för SUGA och skribent har
på Datormagazin har lovat att hjälpa till
så att detta går smidigt.

Nya versioner
En ny version av programmet BattleMech som jag beskrev förra gången har
dykt upp. Denna heter BattleFort och
den stora nyheten är att det nu finns jättelika fort fullproppade med vapen man
kan slåss emot.

vScreen
Skulle du vilja ha en workbench som
är 1024*1024 pixels stor? Vill du köra
640*512 ointerlace:at? Men hjälp av
programmet vScreen kan du klara detta. Det finns dock en hake: Den SYNLIGA delen av skärmen blir inte större.
Detta gör att de som vill ha fler pixels på
skärmen kanske inte är så intresserade,
men vi som bara vill ha ett större "skrivbord" klarar oss rätt bra ändå. Visserligen så går det ju att göra som vi får göra
nu: Lägga fönstren på hög och plocka
fram det fönster man vill titta pa, men
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på en skärm i taget vilket gör att man inte
kan komma åt hela det programmets
skärm ...
(Camelot 18)

FracGen

Ni ska inte tro på Fredrik Pruzelius när
han försöker tuta i er att Fraktaler är
likamed Mandelbrots set. Fraktaler är
mycket mycket mer än så. Med hjälp av
detta program kan man visa en annan
aspekt av det: Att ett mönster '. 'går igen''
oavsett vilken förstoring man använder.
Vad programmet gör är att låta användaren definiera ett grundmönster. Detta grundmönster upprepas sedan för
alla segment i bilden. Of.a kan man
SUR R TO CONTAIN
skönja grund mönstret i den färdiga bilden, men lika ofta får man ett mönster
SOMETHING OF INTEREST
som förvisso är snyggt, men absolut inte
har någon som helst likhet med grundmönstret.
Witk :i)/,-ec/ions fo1· uetting oul of
Vad ska man då ha programmet till?
a :r,;qhl Place.
Tja, det blir ju snygga mönster och så ...
Kort sagt: Ingenting, men man kan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __, göra mycket snygga, roliga och suggestiva bilder med det.
man kör interlace:at, har PAL-maskin el(Fish 142)
ler helt enkelt har kört "Morerows" på
sin WorkBench-disk.
TurboBackupV1 .00
När man körvScreen innebär denna
finess att de försöker öppna en skärm
Detta är ett av de snabbaste kopiesom är "för stor". vScreen fungerar bara

ringsprogrammen som finns. Det klarar
att kopiera en hel disk på mindre än 105
sekunder. Visserligen finns det program
som kopierar diskar snabbare, men detta program passar dessutom på att verifiera att kopian verkligen blev OK.
Tiden 105 sekunder är dock lite missledande eftersom den beror på hur mycket DMA-aktivitet som är igång. Testa
nån gång att visa en bild i 640*512 (eller helst ännu mer, t.ex 704*568 i overscan) och 16 färger.
Hoppa sen till Workbench-skärmen
och starta en vanlig DiskCopy mellan två
drivar. Gå sedan tillbaka till skärmen
med bilden på. Notera hur mycket långsammare drivarna går.
För att bota detta(?) så har Tu rboBackup en speciell flagga som gör att programmet öppnar en alldeles egen
skärm som är precis så stor som behövs.
Problemet med stora, färgrika skärmar beror på att disk-DMA "krockar"
med skärm-DMA, som har högre prioritet. Det är sådana krockar som gör att
sprite:ar försvinner när man använder
overscan. Det blir helt enkelt ingen
DMA-tid kvar att hämta sprite-data på
när skärmen hämtat data.
En annan finess med TurboBackup är
att den gör exakta kopior. Vanliga Diskcopy gör inte detta av den enkla anled-

ningen att Amigan kraschar ifall den inte
kan skilja på två diskar.
Turbobackup löser detta problem genom att inte låta dig avsluta programmet
så länge två identiska diskar sitter i.
Mina erfarenheter av Turbobackup är
mycket goda. Det har många små finesser som gör det mycket användbart. Tex
piper den strax innan den blir färdig så
att man vet att det bara är lite kvar. Det
kan kopiera till flera olika diskar samtidigt. Det multitaskar bra. (Dvs, det tar
INTE över maskinen, så man kan lung!
sitta och göra annat medans det kopierar.) Det enda felet jag kan hitta med det
är att det ALLTID tar över alla diskdrivar,
oavsett om det använder dem .
Med andra ord måste man antingen
lägga upp alla filer man behöver på
RAM-disken eller se till att man redan
laddat alla program man vill använda.
Har man en hårddisk är det knappast
något problem eftersom man då har
programmen på den i stället.
(DMA betyder Direct Memory Access
och innebär att olika customchip själva
hämtar data direkt ur minnet i stället för
att låta processorn skicka omkring det.)
(Fish 139)
Bästa sättet att få tag i dessa och andra PD/ShareWare-program är att gå
med i en användarförening. Titta på
Usergroup-sidan för mer infomation.

Björn Knutsson

Segrare i Romersk utmaning
Att hantera romerska tal är
knepigt. Det märktes när vi
skulle finna segraren av' 'Romerska Utmaningen".
Flera tävlingskandidater
lyckades göra kortare program än segraren - men
program som tyvärr inte uppfyllde kraven.
Priset gick därför till Sascha
Bolotin från Göteborg. På endast 437 bytes klarade hans
program att omvandla från
arabiska till romerska tal.
För er som inte minns en kort repetion: Romerska Utmaningen handlade
om att skriva det kortaste programmet
i BASIC 2.0, som kan översätta arabiska
(vanliga siffror 1,2, 3 etc) till romerska
(MXMC) och virse versa.
Programmet skulle också kunna hantera felaktiga indata, det skulle exempelvis inte godta X1X. Och det var på denna sista punkt många programbidrag
stöp.
Som en del tävlingsdeltagare noterat
förlängde vi också tävlingstiden för "Romerska Utmaningen" till den 1 juli, eftersom vi upptäckte en lapsus i reglerna.

Nu verkar inte detta ha ställt till några större problem. De flesta av d_e över
50 tävlingsbidragen klarade NASTAN
alla specifikationer.
Det är roligt att notera den enormt skiftande längden på tävlingsbidragen.
Några program var på över 50.000 bytes!
Det kortaste på 400 bytes. Flertalet höll
sig kring 400-500 bytes.
Tyvärr diskvalificerades de fyra kortaste bidragen eftersom de inte fullt ut
kunde hantera felaktiga indata.
Segern gick i stället till Sascha Bolotin, Vävlaregatan 4 A i Göteborg, och
hans 12-radiga program på 437 bytes.
Sascha har en Final Cartridge och Datormagazins hacker-diplom att vänta
per post.
Knappa in Saschas program här intill och skriv RUN.
Därefter skrivet programmet ut:
Tal?
Du matar in antingen ett arabiskt tal
eller ett romersk och programmet
skriver ut motsvarande romerskt eller
arabiskt tal.
Listningen här intill är provkörd och
därefter utprintad direkt, det är alltså
helt korrekt. Skulle inte programmet
fungera när du knappat in det, kontrollera ordentligt. Var mycket observant på kontrolltecknet på rad 1.

Christer Rindeblad

for i= 1 to 7: r ead r ( i ) , r $ ( i ) : ne x t : d a ta.1 1 " I ", 5, "V" , 10 ~ "X", 50, "L", 1 00, "C", 500, "D"
data 1000, "M": l$="": input"[i'JTa.l"; t$: i ft$=""thenend
2 a =va 1 <t $ ) : i f a * ·1 0 + 1 =va 1 ( t $ +" 1" l t h en 7
3 a = O: for i= 1 en< t $ l t o 1 st ep- 1 : for j = 1 t o 7: i f r· $ < j l <>mid$ ( t $. i , 1 l t henne x t: got o 1
4 ifj(gthena=a-r ( jl :go to6
5 a=a+r·(j)

0
1

6 g=j:nexti
7 a$=str$(al:r$="":j=7:ifa<1ora >3000then1
8 ifr(jl<=athena=a-r(jl:r$=r$+r$(jl :goto11
9 ifj>1theng=j-2or1:ifr(j)-r(gl<=athena=a-r(jl+r<gl :r$~rs+r$(g l+r$(jl :goto11
10 j=j-1
1t ifa>Othen8
12 print"Arabisk:"a$:print"Romersk: "r$:print:goto1
ready.

Nästa Utmaning
Datormagazins Utmaningar har blivit mäkta populära. Vi får varje gång mellan 50-150 tävlingsbidrag.
Utmaningingsjuryn har dock brottats med problem att skriva korrekta specifikationer och
finna utmaningar som vare sig är för
lätta eller svåra.
Vi arbetar nu med att hitta ett bättre sätt att sköta Utmaningarna på och kan därför inte presentera någon ny utmaning detta nummer. Men vi lovar att återkomma.
Redaktionen

-
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·Programmet som fixar allt
Power Windows är för den
late Amiga-programmeraren!
Den fixar nämligen allt det
knepiga jobbet med fönster,
gadgets, menyer och annat
och skriver en färdig källkod.
Det är bara att rita med musen
vad du vill ha!
- Ett guldkorn med en urusel manual, tyckte vår testare.
Det som många upplever som jobbigast med att programmera Amigan, är
____y.tt få till alla fönster, gadgets, menyer
och annat Intuition-baserat.
Jag kan bara hålla med. Men med
hjälp av programmet Power Windows
från lnnovatronics, lnc. så blir detta mycket lättare.
I programmet kan man lätt bygga upp
sina egna fönster, menyer och gadgets
med hjälp av musen. Programmet kan
sedan generera källkod för Lattice C,
Manx C, Assembler (MetaComCokompatibel) samt TDI Modula-2. lnnovatronics arbetar dock på moduler för
True Basic, AC/Fortran, Lisp, Pascal och.
MultiForth.
_ Programmet är mycket enkelt att ar~eta med. Istället för att vara tvungen att
räkna ut hur saker och ting kommer att
· se ut så kan man titta direkt på skärmen.
Du kanske har hört talas om WYSIWYG (What You See Is What You Get)?
Nåväl, detta är verkligen ett WYSIWYGprogram. Om man är riktigt lat så kan
man använda de hanterings-rutiner som
finns med på disken. Man behöver då
inte ens skriva koden som tar hand om
alla gadgets, menyer osv, utan allt man
behöver göra är att tala om vilka rutiner
som skall anropas ifall användaren väl. jer en specifik gadget eller ett specifikt
meny-alternativ. Tala om att bli bort- skämd.

Skapa fönster
Det första man måste göra när man
skall använda programmet är att skapa
det första fönstret. Men ibland kan det

-
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Så här kan det se ut när man arbetar med Powerwindows
vara en smula jobbigt att få fönstret precis· som man vill ha det. Man kan då
istället vara lite ful.
Programmet har nämligen en funktion som gör det möjligt att kopiera ett
annat fönster, komplett med gadgets
och allt. Jag testade helt fräckt att kopiera min ordbehandlares fönster och det
gick alldeles utmärkt. Programmet kopierade fönstret, alla menyer och alla
gadgets.
En liten detalj i sammanhanget är att
hela maskinen " frystes" medan programmet gjorde detta. Eftersom det tog
ett par sekunder, under vilka ingenting
fungerade, så borde man kanske ha fått
nån sorts varning innan. Men när man
vant sig så är det inga problem.
Slutsats: Den som känner för att stä-

da upp sina gamla program med hjälp
av Power Windows får det verkligen lätt!
Man slipper designa om allt från början.
Det är bara att byta ut sin gamla gadget/meny-hanterings rutin mot den som
följer med och sen är clet klart.
Nu skall det dock påpekas att programmet inte bara har goda sidor. Programmet har en väldigt mörk baksida:
Manualen.
Manualen till Power Windows 2.0 är
något av det värsta jag skådat. Den är
totalt värdelös och säger inte mycket
som man inte skulle kunna ha listat ut
själv utan manual. Dock är programmet
så lättanvänt att man klarar sig utan manual. Men vissa detaljer som borde ha
beskrivits får man dessutom lista ut själv.
Manual är nog förresten fel ord. Power

Windows har ingen manual, utan ett par
sidor papper som mycket kort beskriver
vad de olika men~Jt~rnativen gör. .

BJorn Knutsson

Sammanfattning:
För den som snabbt, enkelt och bekvämt vill göra prgram som utnyttjar Intuition och inte har något emot att sitta
en kväll och pröva sig fram för att lära sig
hur programmet funkar är Power Windows ett guldkorn. Kunde /nnovatronics
fixa en vettig manual också så skulle livet bli mycket trevligare.
PLUS:
+ Kan generera källkod för flera olika
kompilatorer.
+ Kan ta ett existerande fönster och kopiera detta för vidare modifiering.

+ Lättanvänt och lätt att förstå sig på.
+ Snabbar . upp programutveckling
högst avsevärt.
+ Inte kopieringsskyddat på något sätt. ·
+ lnnovatronics har avsagt sig all copyright på både den genererade koden
och sina exempel.
MINUS:
- Totalt värdelös manual.
- Lite för få exempel. Ett par stycken till
hade varit bra.

Vizawrite - svag svensk ordbehandlare
Trots att det nu kommit en
svensk version av Vizawrite
till Amigan är den inte speciellt svenskanpassad.
Den har nämligen problem
med å, ä och ö.
Dessutom klarar den bara
av tio olika typer av srkivare:
Detta låter kanske inte så märkvärdigt. De flesta har förmodligen provat
att skriva i Notepad med olika typsnitt.
På skärr,1en ser VizaWrite inte speciellt annorlunda ut än Notepad.
Det är när man skriver ut som man
upptäcker skillnaden. VizaWrite använder egna printerdrivers och kvaliten blir märkbart bättre. Nackdelen är
,_.att inte alla skrivare kan användas.
Man kan visserligen använda Workbenchens ordinarie drivers, men då får
man bara utskrift med skrivarens normala typsnitt, inte WYSIWYG.

Inkludera bilden
-

Viza Software gör ett stort nummer

av att man kan blanda text och bilder.
Det är väl därför man kallar programmet Desktop VizaWrite. Dett3 har
dock sina begränsningar. Man kan
inte låta texten flyta runt bilderna. På
en given rad kan alltså finnas text eller
bild, inte båda delarna. Eftersom VW
:- inte klarar färg så blir grafiken givetvis
i svart-vitt. Tyvärr gör VW inget försök
att återge importerade färgbilder i någon gråskala. Försöker man sätta in
bilder som gjorts med flera färger så
blir resultatet oftast mindre lyckat.

WYSIWYG

::,- - - - -- -- - - - -WYSIWYG står för "What You See
Is What You Get" dvs det du ser på
skärmen får du utskrivet på pappret.
Och utskrifterna är väl hyfsat lika vad
man har sett på skärmen. Problemet

-

i Perstorp som skulle få vårt specialerbjudande... ")
Det går till så att man markerar i
huvuddokumenten med <> var man
vill att variablerna ska läggas in. Vid
länkningen plockas sedan variablerna
in från en datafil. Varje rad i datafilen
utgör en post, som motsvarar en variabel. Detta är en ganska stor begränsär bara att Viza Software har tvingats
göra texten ganska stor på skärmen
för att tecknen ska se snygga ut. Det
medför att en full skärmbredd bara
motsvarar 5 tums papperbredd. Vill
man ha bredare utskrift (och det vill
man ofta) så kan man flytta högermarginalen. Men då kan man inte se hela
raden samtidigt. Texten skifte!~ i sidled
medan man skriver in den. Annu besvärligare är det om man ska ändra
text som ligger utanför skärmen i sidled. Flyttar man markören dit så försvinner den utanför skärmen utan att
texten förskjuts. Man måste använda
"scroll bar" för att se var markören
ha!l)nar. Svagt!

Fraslistesystem
Ofta använda fraser kan sparas i ett
speciellt fraslistesystem. De kan vara
allt från korta meningar som " med
vänlig hälsning" till långa standardbrev, eller t o m bilder.
Själv ser jag ingen större användning
av denna finess för egen del, men för
andra kanske den kan vara användbar.

Mail-merge
Denna finess kallas " Utskriftslänkning" överallt utom på manualens omslag. Det används om man vill skapa
ett antal likadana utskrifter där vissa
uppgifter i varje utskrift hämtas från ett
register. Du har säkert sett den här
typen av "Det Bästa-brev" ("Bästa
Per Persson, vi frågade vår dator vilka

ning. Man kan inte använda ett befintligt kundregister där alla uppgifter om
en kund ligger på en och samma
"rad". Man kan inte heller använda
samma uppgift ur datafilen på mer än
ett ställe.

· Andra finesser

men icke; VW förstår inte att åäö och
ÅÄÖ är samma bokstäver! En sån
miss hade kunnat vara förståelig (om
än inte förlåtlig) i MSDOS-miljö, där de
internationella tecknen ligger fullständigt slumpmässigt utspridda i tecken-

ningstangenter". Dessutom förekommer syftningsfel och andra grammatiska fel på var och varannan sida.

tabellen. I AmigaDos ligger de dock
fullt logiskt samlade. Det finns ingen
ursäkt för en sådan miss!

VizaWrite är ganska lätt att använda. De flesta funktionerna är självklara
och man kommer ganska långt utan
att behöva ta till manualen.
Det som inte framgår direkt av menyerna är oftast lätt att komma ihåg
när man väl läst det en gång. Jag
saknar dock en hjälpfunktion för att t
ex komma ihåg vissa specialtangenter.
Programmet är "väluppfostrat",
d v s det tillåter multitasking och
funkar tillsammans med Setinap för
att få svensk teckenuppsättning. Disketten är inte skrivskyddad.
Helt stabil verkar dock inte VizaWrite
vara. Jag fick inga "gurus" i denna
version, men programmet frös ett par
gånger så att jag fick boota om.

Manualen
Manualen är snygg, lättläst och oftast tekniskt korrekt. Jag har egentligen bara två anmärkningar; indexet är
dåligt och översättningen är ännu
sämre.

· Man· kan redigera upp till 9 doku- .
ment samtidigt (om minnet räcker)
och kan då kopiera text mellan de
olika dokumenten.

De gånger jag har haft anledning att
leta efter något i indexet har jag oftast
inte funnit vad jag sökt. Jag hade sett i
manualen hur man la in mjukt binde-

En grej som kan vara bra för skribenter
är Historik. Väljer man det i menyn kan
man se när dokumentet skapats, när
senaste ändringen gjorts, samt vilken
version av dokumentet detta är. Men
mer intressant är kanske att man också får statistik över antal ord, meningar och stycken. Synd att man missat
en så uppenbar sak som antal tecken ...

streck, men behövde slå upp detta
igen. Jag sökte under "mjukt" och
"bindestreck", men tji. Jag erinrade
mig att rubriken på sidan var "special-

Svensk anpassning

tangenter", men inte heller det hjälpte.
Så småningom hittade jag sidnumret
under "Tangentbordskommandon".
Översättningen har svåra brister
både i felöversättningar och grammalik. Detta är speciellt allvarligt i en
ordbehandlingsmanual efterso·m ordbehandling och språkbehandling är så
intiint knutna till varandra.

Översättningen i programmets menyer är fullt godtagbar. Tyvärr verkar
dock Viza Software inte ha fattat detta

Att översätta "disk" med "flexskiva' ' må vara tekniskt korrekt (mediat är flexibelt) men strider enligt min
uppfattning mot gängse språkbruk.

med internationalla tecken. När man
använder sökfunktionen kan man
ange om VizaWord ska skilja på stora
och små tecken i sökningen. Om man
svarar nej och söker efter t ex "!:löst"
så borde man hitta ordet ·','HOST'',, ·

Jag har i alla fall aldrig hör 3.5 tums
disketter kallas flexskiva. Det brukar
vara förbehållet 5.25 tums och 8 tums
disketter.
Värre är det dock när man t ex översätter "short cut keys" rred " förkort-

Användarvänlighet

Skriver snyggt
VizaWrite skriver snyggt, men priset
är ganska högt. Grafiken är för begränsad för disktop-användning. Professionella skribenter väljer förmodligen hellre Word Perfect. För hemmabruk är 2000:- för mycket för en
ordbehandlare.
Vill man absolut ha en ordbehandling på svenska så tycks det f n inte
finnas något mer än VizaWrite att välja
på.

Gunnar Syren
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Kan man ordbehandla
med en f gsimulator?
. . .l tl

<

Amiga 500 iir världens mest avancerade hemdator. Bland de många programmen finns LearJet flygsimulator. Amiga 500 levereras med ett svenskt ordbehandlingsprogram, som kan hantera både text och bild.

.,..

Amiga 500 är världens mest avancerade
hemdator. Den är så kraftfull och mångsidig att den också används professionellt av bla reklambyråer, ingenjörer,
kompositörer och videoproducenter.
_Amiga 500 har 4096 färger, 3-dimensionell grafik, animation med bildväxling
60 gånger per sekund och 4-kanalsljud i
stereo, vilket gör den till drömdatom för
den experimentsugne.
Amiga 500 är mycket enkel att använda. Mus och fönstermenyer gör att
du kan glömma tangentbordet och alla
krångliga kommandon.
Koppla av med en runda golf eller varför inte ett parti schack? Ratta en racer
runt Monza innan du tar befälet över en
ubåt på uppdrag i Stilla Havet.

Skriv brev med ett ordbehandlingsprogram, som inte bara kan hantera text
utan också illustrationer i färg. Bygg upp
en databas med dina egna bilder, skapade i ett grafikprogram eller fotograferade med en videokamera. Gör en tidning med desktop publishing-program i
klass med de bästa på marknaden. Ge
dina videofilmer en professionell touch
genom att fälla in titeltexter, animationer
etc. Allt till ett pris som tidigare inte var
möjligt.
En unik fördel med Amiga 500 är att
du kan arbeta med flera program samtidigt, sk multitasking. Du kan exempelvis
printa ut ett brev och utan att vänta fortsätta med andra uppgifter. Dessutom
förstår programmen till Amiga 500
varandra: Hämta bilder från ett grafikprogram till ett textprogram eller flytta
ljud mellan olika musikprogram.

Amiga 500 är den första, riktiga familjedatorn. Den tilltalar de ungas kreativitet
och bidrar till ökad datakunskap,samtidigt som den är fullvuxen nog för professionella arbetsuppgifter.
Välkommen till oss för en demonstration. Bli övertygad om att ordbehandling
och flygning har en hel del gemensamt...
Rekommenderat ca-pris:

5 995 :-~~~s

Con,n,odore

ARVIKA: AOB-Met AB 0570-11010. AVESTA: Avesta Persondatorer 0225-141 21. BODEN: F:a Bengt Isacsson 092 1-15693, Oves Radio&TV 0921-190 46. BORLÄNGE: Borlänge Datashopen AB 0243-804 34, Interaudio 0243605 00. BORAS: Pulsen AB/Databutiken 033-li 1218. BROMMA: Tia I Trading 08-25 33 25. ESKILSTUNA: Comput.~r Center AB 016-12 66 90, Datorbutiken i Eskilstuna 016-12 22 55. ESLÖV: Datalätt AB 0413-125 00. FALKÖPING:
Elektronikcentrum HB 0515-159 49. FRILLESAS: UG-Tronic AB 0340-534 00. GENEVAD: Sagners 0430-704 39. GAVLE: Chip-Shopen Hemdator KB 026-10 0900. GÖTEBORG: KEAB 031-17 3350. Leksakshuset Alida Söderdahl
AB 031-13 58 29, Mytech Smådatorer Stormarknad 031-22 00 50. Stor& Liten-Data 031-22 20 25, USR-Data AB 031-150093, Westium Data AB 031-16 0100. HALMSTAD; Datahalland 035-104145, AB JB Meijels 035-1181 20. HELSINGBORG: Datacentrum AB 042-14 4600, Hefoma Radio 042-12 78 00. HESTRA: Kida Kontors & Industridata AB 0370-35015. HUDIKSVALL: Konfac 0650-18855. HÖRBY:Wilsson Data AB 0415-12367. JÖNKÖPING: Pulsen
AB/Hemdatorbutiken 036-1195 16. KALIX: Tore Henriksson 0923-157 10. KALMAR: ADB-Centrum AB 0480-11683. KARLSKRONA: Edefeldts Radio & TV0455-104 50. KARLSTAD: Leksakshuset AB 054-11 26 40, Rixerdata AB
054-15 1112. KIL: Expert Foto AB 0554-102 52. KRISTIANSTAD: Nymans Data AB 044-12 03 84. KRISTINEHAMN: Dataspecialisten IKl.0550-80129. KUNGSBACKA: UG-Tronic AB 0300-14360. KÄLLBY: Petrinis HB 051028333. LANDSKRONA: Sagners 0418-10343. LINKÖPING: Magneten i Linköping 013-1040 80, Wasadata 013-136040. LJUNGBY: Bits& Bytes Databutiken 0372-127 26. LULEÅ: GEO Elektronik HB 0920-99535, JO Data AB
0920-177 10. LUND: Ka rl be rg & Karl berg AB 046-15 0190, Record Radio 046-1116 36. LYCKSELE: Prasy AB 0950-108 00. MALMÖ: Compro AB 040-92 30 60, Computercenter/ NML Data 040-23 03 80, ITM Electronic Scandinavia
AB 040-94 05 51, PC-Data 040-97 22 15, Resurs Ljud och Bild 040-22 8140. MARIESTAD: All-Elektronik AB 0501-165 70. MORA: Novia Hem datorbutik 0250-185 30. NORRKÖPING: Datacenter Hemdata 011-1845 18, Datax PCC
011-162179. NYKÖPING: Edenborgs data 0155-11984. OWFSTRÖM:JM Radio T V Stereo HB 0454-418 8 1. OSKARSHAMN: ADB-Centrum AB 0491-10770. PITEÅ: Piteå TV Data 0911-16025. RONNEBY: Datastaben AB 045771840, Mus iks pecialisten AB 0457-10392. SANDVIKEN: Nilsson Allfoto/Alldata 026-2537 56. SJÖBO: Sjöbo Teleservice AJ3 0416-10040. SKELLEFTEÅ: Börje Lagergrens Bokhandel 0910-17390. SKÖVDE: Expert Radio TV
0500-865 40, Svebry Electronics 0500-80040. SOLLENTUNA: OBS Radio-TV 08-754 0140, T-D-X City AB 08-5068 73/75. SPANGA: Poppis Lek AB 08-7519045. STOCKHOLM: Beckman Innovation AB 08-9122 00, Databiten AB
08-2104 46, PUB avd Datorer 08-7916000, Stor& Liten AB 08-2380 40, USR-Data AB 08-3046 40, VIC-Center AB 08-69 20 24. SUNDSVALL: Databutiken 060-15 30 50. SÖDERHAMN: Kontor och Data AB 0270-16090. SÖDER·
TÄLJE: ROBA-Data 0755-10892. SÖLVESBORG: Bobergs Radio 04 56-11411. TOMELILLA: Beijer Produktion AB 0417-140 50. TRELLEBORG: IPRO Digit 0410-12635. TROLLHÄTTAN: Leksaken AB 0520-31133. TÅGARP:
Tågarps Radio AB 0418-502 55. UDDEVALLA: Elljis LP/ Data 0522-353 50. UMEÅ: Domus avd Foto och Data 090-1040 00, I.JE-Konsult 090-80363, Marknadsdata AB 090-1108 56. UPPSALA: Fyris Kontor AB 018-15 55..50,Silicon
Valley 018-117060, Stor&Liten AB 018-116050. VARBERG: C?-! -Data 0340-87105. VETLANDA: Kontorsspecial AB 0383-14020. VISBY: Juniwiks Musik och Foto 0498-11062. Kontorsvaruhuset AB 0498-12406. VARNAMO:
Radar AB 0370-149 50. VÄSTERVIK: ADB,.Centrum AB 0490-140 50. VÄSTERÅS: Copy Co_nsult Hemdatorer 021-12 5812, Datacorner021-12 52 44,Domus 021-16 50 00. VÄXJÖ:JM-Data 04 70-15121J..Radar AB 0470-24300.ÄNGELijOLM: Hallbergs Radio T V 0431-15300. ODÅKRA: Sagners Radio T V A,i;\ 042-20 58 10. ÖREBRO: Datacorner 019-12 37 77, Data Skotten AB 019-15 02 95. Åkes Radio TV 019-13 14 60. ÖRNSKuLDSVIK: Elektor 0660-162 58.
OSTERSUND: Data Melander AB 063-12 45 40, Resurs AB 063-q4330. OSTRA KARUP: Holmedal Data AB 0430-247 00.
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Trigonometri - bra till mycket
Detta beskrivs enklast med en så
Hej igen! Har du tid och ork
nog att grubbla på matematis- kallad 'enhetscirkel'. Det är en cirkel i ett
rätvinkligt koordinatsystem, med medelka termer och nya komman- punkten i origo (0,0). Cirkelns radie bildar
...._ don mitt i sommarhettan?
koordinatsystemets gradering: Ettan
--:- Som omväxling till veckotid- sätts där cirkeln skär X- eller V-axeln.
ningarnas alla sommarkryss
handlar det denna gång om
Arcus tvärtom
trianglar, vinklar och grader(!).
Missa inte dessa revolutioOm en vinkel i triangeln har sitt ena
nerande kommandon - trigo- . vinkelben utefter X-axeln, så skär det
andra vinkelbenet cirkeln vid punkten
nometrins hemlighet!!!
(x.y).
Vi börjar lite lätt med SIN, COS, TAN. ·
När cirkelbågen som bildas mellan de
Men törst lite bakgrund.
båda vinkelbenen är lika lång som cirTrigonometri betyder tre-vinkel-mått,
kelns radie har vi vinkeln 1 radian mellan
och handlar om sambanden mellan
vinkelbenen. Radian är ett mycket vanligt
vinklar och sidor i trianglar. Det låter kanvinkelmått i trigonometrin. Vinklarna som
du ger till 64:ans kommandon anges i
ske alldeles för torrt och tråkigt, men
radianer bl a 1 radian = 180/pi grader
sluta inte läsa än - har du ingen praktiskt
- - användning för matematik kan du faktiskt
(ungefär 57.3 grac:lel).
Tvärtom (ett gradtal omräknat till radilåta följande kommandon räkna ut roliga
aner) blir med en formel: radianer = grafigtJrer åt dig!
'Sambanden mellan de olika sidorna i
der*pV180
Värdet för SIN(Z) anges av V-värdet
en triangel kan beskrivas med de fyra
delat med radien, dvs V/radien. Men effunktionerna
SINUS,
COSINUS,
TANGENS och ARCUSTANGENS.
tersom radien = 1 i enhetscirkeln, så får
64:an har också fått dessa funktioner, i
vi här att SIN(Z) = V. På samma sätt får
form av fyra kommandon. De räknar ut
man att COS(Z) = X/1 = X.
sinus - SIN(Z), cosinus - COS(Z) och
Tangens för en viss vinkel är samma
sak som VIX. Detta ger att TAN(Z) = V/X
tangens - T.AN(Z), för någon av mangelns tre vinklar, här kallad T. (Alltså
= SIN(Z)ICOS(Z).
Arcus tangens är motsatsen till
hur vinkeln z förhåller sig till de andra
vinklarna i triangeln).
. tangens. Detta innebär helt enkelt att Z =

-

ATN(YIX). Det betyder att om vi vet X och
V kan vi räkna ut Z med hjälp av ATN(Y/X). Om vi vet Z kan vi räkna ut V och
X med SIN(Z) och COS(Z).

Att rita funktionerna
Du vet säkert vad en sinuskurva är, ett
liggande S. Men vet du hur de andra
funktionerna ser ut - utritade.i ett koordinatsystem?
Sinus, cosinus, tangens och cotangens består ju egentligen av x-·och.
V-värden, och genom att ändra dessa
gradvis, t ex med en FOR-NEXTLOOP kan du lätt rita ut dem. Du kan
använda dem som de är, utan tal-runt- ,
omkring, men genom att lägga till eller
dra ifrån olika värden med en formel
ändrar sig formen på olika sätt.
.
Låt datorn räkna ut funktionernas Xoch V-värden och rita själv ut dem på
vanligt rutpapper eller använd högupplösningsgrafik! Du kan t ex pröva
med formeln:
Y=INT(100+60*SIN(X/10))
(Vårdet på X får du i FOR-NEXTLOOPEN)
Ändra sedan de olika värdena i ·formeln, eller byt ut SIN mot t ex TAN och
se vad som händer!
Men nu över till något helt annat:

kalkylator', men du kan använda den
även om du inte har första delen!
Välj funktion /räknesätt/ ur menyn, och
när programmet frågar efter 'X' kan du
antingen svara med ett nytt tal, eller om
du vill fortsätta räkna med det befintliga
värdet på X (motsvarar det synliga värdet
i teckenrutan på en vanlig miniräknare)
trycker du BARA retum.
Programmet kan lätt utökas med flera
funktioner.
- Varför inte lägga till formler som är ·
krångliga att komma ihåg, eller används
ofta, t ex area för klot, volym, koordinatsystem i högupplösningsgrafik som ritar
ut punkter och linjer, omvandlingstabeller ·
mmmm...
Nu har 64:an nämligen inga fler kommandon för matematik installerade, men
det betyder ändå inte att möjligheterna
tar slut här. Många formler för uträkningar
av alla möjliga (och omöjliga tal) kan ju
läggas till, med basic eller maskinkod.
(Med högupplösningsgrafik går det att
åskådligggöra det mesta_av statistik och
beräkningar).
Dörren står öppen - ·det enda som
sätter käppar i hjulet är väl vår egen
fantasi?
Och nästa gång kommer det för omväxlings skull att handla om bokstäver,
och strängar. Men inte ens då blir vi kvitt
dessa tal som genomsyrar allt vad datorer heter - men hur de slinker in där
tänker jag inte avslöja - än!
Ha en skön sommar!

Av Marie Magnusson

..--------------------------------------,
14 P.R'I NT"~M~~~l!I"
67 PRINTTAB<2l"F1 - END":PRINTTAB(21"7 - LDG":PRl~TTAB121"8 - EXP"
72 PRINTTABl251"1 - SIN(X)"SPC130)"2 - COS(Xl"SPCl30>"3 - TANIXI"
80 PRINTTAB<251"4 - ATN<Xl"SPC<301"5 - . GRAD.- RAD."SPC125>"6 - RAD. - GRAD"
90 PRINT"~l:l/ALJ EN FUNKTIDN":PRINT"X ="A ,
100 GET MS:IFM$=""THEN100
101 PRINT"~I;_!
105 IFMS="ä"THENPRINT"~":END
145 ONVAL(M$1GDT0450.460,47D,480,500;520,540,560
190 GDTD90
,
450 ' PR I NT"Cil' SINUS' ~I": PR I NT"~IY=S IN< X I": S$= "SIN I X I": GDSUB915: A=S IN (X) : GDTD900
460 PR INT"c.!' COS I NllS' ~I": PR I NT"~IY=CDS CX I" ( S$ = "CDS CX I": GDSUB9-15: A=C DS (XI : GDTD900
470 PRINT"c.!'TANGENS'~":PRINT"~IY=TANCX)":SS="TAN<X)":GDSUB915:A=TAN(X):GOTD900
480 PRINT"Cil' ARCOTANGENSEN FOR X'~I" :PRINT"~lA,TN<X)" :SS="ATN(X)" :GDSUB915
490 A=ATNCXl:GOT0900
500 PR!NT"c.!'GRADER BLIR RADIANER'~~r:S$ ="RADIANER":GDSUB915
510 A=X•n/180:GOT0900
520 PRINT"Cil'RADIANER BLIR GRADER'~l!r:S$="GRADER":GDSUB915:A=X / n*180:GOTD900
540 PRINT"Cil'LOGARITM FOR X'~l":PRINT"~LOG(Xl":S$="LDGCXl":GOSUB915
550 A=LOG<Xl:GOT0900
,
560 PR I NT"Cil' EXP. FOR X' ~I": PR I NT"~JZ. 718 -~X": S$ ="EXP (XI": GDS UB915: A=EXP CX ) : GDT09 00
900 PRINT"~l!~ISVAR:"S$"="A:PRINT"~
910 WAIT198 ,255: GOTD14
915 !NPUT"~IX";W
920 X=W:IFW =OTHENX=A
925 W=O :RETURN

,

Minst10st

Minst 100st

48TPI
96TPI
135 TPI

6:- /st
15:- /st
14:- /st
27:-/st

5:50/st
14:- /st
13 :- /st
25:-/st

5 1/4"

50:- /st
· 50:- /st
100:- /s,t
100:- /st

~

5.25"
5.25"
3.5"

3"

, ...,.Rengöri ngsd i skett
' Rengöringsdiskett
Diskettbox
Diskettbox

64:ans skal är kommandona LOG()() och
EXP(X).
LOG står för LOGaritm, och EXP för
EXPonentialfunktion, men båda drillar
med potenser och exponenter på ett
finurligt sätt. Båda arbetar med samma
bas i potensen, den matematiska konstanten e, som alltid har värdet 2.718..-.
LOG(8) ger värdet 2.079... därför att
2.718 (alltså basen e) upphöjt till 2.079
(svaret på LOG(8)) blir 8!
,
LOG-kommandot räknar alltså ut hur
många gånger basen e ska multipliceras
med sig sjäM (e) för att bli 8 (talet innanför
parenteserna)
EXPonentialkommandot multiplicerar
konstanten e (2.718) med sig självt lika
många gånger som talet innanför paren-

tesen.
EXP(3) betyder då e·3 (eller 2,718.3).
Programlistningen denna gång är en
direkt fortsättning på förra numrets 'mini-

Marie Magnusson
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SUPERBAS PROFESSIONAL

Rekommenderas av Statskontoret
5 års garanti
Hög kvalite
Direktleverans
DS/DD
DS/HO
DS/DD
DS/DD

- LOGARITMER OCH MATEMATISKA KONSTANTER
Ännu ett av matematiksnillenas påfund, och som också fått plats innanför

KVALITE LONAR SIG ALLTID

-DISKETTER!!
*
*
*
*

Matematiskt påfund

. 3.5"

.5 1/4"
3:5"

Kungälvs Datatjänst AB
Box 13,442 21 Kungälv
· ' Ordeitel. 0303- 195 50
Postgiro 492 03 25-0

Marknadens kraftfullaste
och mest prisvärda relationsdatabas pä svenska.
Helt unik dä den har integrerad bild & texthantering. Bl ankettgen erator,
rapportgene r!l tor, tex ted itor,sökfilter m.m.

Amiga & Atari ST: 2.795:IBM PC & kompatibler: 4.795:-

OBS!
Vid köp av minst 50 st disketter
erhåller du en valfri diskett ur
vårt programbibliotek.

Publisher
Electro11ic P11blishi11g
for the Amiga T,\/

Amiga:

995:-

3 .5" ds/dd-disketter : Levereras i poster
på 50 st til! priset 750:-. Som bonus får
du låsbar diskettbox/.50. Livstidsgaranti.

Publisher

'"

Plus

'Desk-Top'-program
av hög kvalite till
Amiga 500, 1000 och
2000. Kräver 512 K
RAM oc h en diskdrive.
Ett utsökt verktyg fö r
företag, föreni ngar
och alla som vill skapa
informa tionsdokument.
Supportar alla matrisskrivare och högupplösning pä PostScriptlaserskr iva re.
64:a MUS till GEOS
och Final Cartr. 111

Priser inkl. moms o. porto.
Ja, jag bestä lle r

FINAL CARTRIDGE III

... .. .. .. . st
.. .. . .... . st

EXPERT CARTRIDGE
Kun gälvs Datatjänst AB
SVARSPOST

Na mn : .. . .. . . .. ... ... ... . .... . .. .. ....... ... .. .... . . Kundnummer
Adress : . ... .. .. .. .. ... . .. .. ... ... ... .. . .. .. .. .. . .. .
Postadr.:

375:-

eng. bruksanvisning

195:-

Fr,mke ra~ p j

.... . .. ... st
Ange dator:

sv. bruksanvisning

28774008 442 20 Kungälv

Den som köper klokt
handlar på posto rde r
från:

HOT SOFT AB
Bergengatan 43
DELUXE Paint II PAL-version........... ...
975:164 35
KISTA
Metacomco
PASCAL version 2.0(ny).... Ring
Metacomco MACRO ASSEMBLER (ny)....
945:Lattice C 4.0 (buggfri) ..... .................. 1. 775 :TEL:08-7039920
ovanstående priser inkl. moms och frakt.

Rätta felen snabbare
•

Det är mänsklig att fela. Speciellt om man håller på med
kommandorads-editering i
CLI på sin Amiga.
Men man blir inte mindre
arg av att behöva skriva in ett
långt kommando på nytt bara
för att man stavade fel till första ordet .
Det finns sätt att slippa. Datormagazins Björn Knutsson
vet mer:
Om man startar CLI på en vanlig
Workbench-diskett så kommer man
snart att märka att det är både jobbigt
och knöligt att använda den .
Den enda möjlighet man har att rätta
eventuella felstavningar är genom att radera allt som står efter felet. Alla kommandon laddas in från disk varje gång .
man använder dem. De vanliga kommandona är varken kraftfulla eller särskilt smarta.
Därtill "saknas" flera kommandon,
dvs det finns kommandon som borde ha
funnits med, men som inte finns.
Allt detta har resulterat i att ett flertal
ersättnings-program, kompletterande
program och hjälp-program har poppat
upp som svampar ur jorden. I denna och
kommande delar av CLl-skolan kommer
godbitarna av dessa program att presenteras i detalj.

Kommandorads editering
Om man bö,jar använda CLI lite mer
aktivt så upptäcker man snart att det är
ett litet helsike att få saker gjorda.
Detta beror på att det i CLI är mycket
omständligt att ändra på det man skrivit in. Om man upptäcker felet i tid, dvs
·innan man tryckt return, så kar.i man radera allt fram till felet och skriva om allt
därifrån.
· -Ha:r m·an dessutom hunnit trycka return är det bara att skriva om hela rasket.
\Jill man sen göra samma sak igen är det
bara att börja skriva. Obekvämt och onödigt? Jal
När det gäller att åtgärda detta problem finns det i princip två skolor. Den ena
är den som företräds av SiliCon: Man
matar in sina rader i ett separat fönster
och kan där editera dem . Man skickar
sedan den färdiga raden till CLl-fönstret
där den körs.
Den andra skolan är den mera traditionella som ConMan och de flesta sk.
"Shells" använder.
Denna går ut på att man med hjälp av

C-koden blir
maskinkod

H

ej, hur gör man om man har Lattice C till sin Amiga och vill ge ut
de program man gjort? Måste
den man vill ge programmet också ha
Lattice, om så är fallet hur kommer det
sig att 75 procent av alla Amiga-program
är gjorda i C?
Tack för en mycket bra tidning!
Keep on cracking!!!
Anonym hjälte, Okänd ort
Man behöver inte ha L.attice C för att
kunna köra ett program skrivet i C.
L.attice C gör om C-koden till maskinkod så att du inte behöver något speciellt program för att köra programmet. Om du däremot ger bort själva Ckoden bara, så behöver den du ger
den till en C-kompilator, tex L.attice C.
EL

-Vad betyder
interlace?

J

ag har några fråqor som jag skulle vilja ha svar pa:
.
1) Vad inenas med 640"512 inter- ·
lace?
·
2) Vad menas med internt och ·externt
minne?
·
3) Kan man ansluta en monitor 1901 till
Amigan? Om man kan det, försvinner
flimmret i högupplösningen?
4) Hur många Amigor har det sålts totalt?

Med olika hjälpprogram kan man göra det enklare för sig att rätta exempelvis felaktiga ins_k rivningar i CLI .
startat ConMan kommer att kunna anpil-tangenterna dels kan gå omkring och
vända ConMans.finesser.
ändra på raden, dels kan gå "tillbaka i
tiden", dvs återkalla gamla kommandoNormalt så vill man ha dessa
rader. Dessa återkallade kommand.ora- · editerin!}S"funktioner på alla CLl-fönster.
der kan sedan antingen köras direkt elDetta gar inte eftersom det första CLller'ändras. Allt detta sker direkt på komfönstret öppnas innan man hunnit starmandoraden.
ta ConMan. För att bota detta så döper
Att detta är en finess inser man då
man om sin vanliga "Startupman skriver en lång kommandorad som
Sequence'!fil till "ConMan-Sequence"
inte funkar för att man stavat första komoch lägger in filen i tig. 1 som "Startupmandot fel.
Sequence".
Liknande insikt vinner man när man
ConMan har flera finesser som gör lit.ex vill titta på biblioteket på flera diskar.
vet lättare att leva. Som du kan se i Fig.1
I stället för att skriva tex "Dir DF1 :" tio
så specificeras inte storleken på det nya
gån1ter så räcker det med att skriva det
fönstret. Detta gör att ConMan öppnar
en gang och sedan trycka Pil-Upp och
return nio gånger.
ett så stort fönster som möjligt, dvs ett
Om man bara vill ha denna finess så
som täcker hela skärmen. Man kan ockrekommenderas programmet ConMan.
så specifiera hur fönstret skall se ut. Man
kant.ex öppna ett CLl-fönster utan vare
Det enda detta program gör är att byta
sig ram runt eller någon "sizingut de vanliga CON:-fönstren (somt.ex
gadget' '. Detta gör att man kan klämma
CLl-fönstret) mot en egen variant som
in tre extra kolumner och minst en extunderstödjer kommando-rads editering.
Alla fönster som öppnas efter att man
ra rad .

1) 640 *512 talar om hur många punkter på skärmen som du kan använda
normalt. 640 punkter i horisontal led
och 512 punkter i vertikal led. lnterlace innebär att den e/ektronstrå/e som
ritar ut allt påskännen ritar halva skärmen i varje svep. Det behövs mao 2
svep för att rita hela skärmen.
I det första svepet ritas de udda raderna, i det 2:a de jämna raderna.
Eftersom det går med halv hastighet att rita en ny bild för elektronstrå/en, så hinner det som ritades i förra
omgången bölja "blekna bort" innan
elektronstrå/en har hunnit rita något
nytt.
Detta åstakommerdetf/immersom
man märker i den högsta upplösningen.
2) Internt minn~ är sådant som är instoppat inuti datorn, och externt minne sådant som kopplas in på utsidan.
3) Man kan inte ansluta en 1901 direkt,
utan man måste ha en tillsats för det.
Du kant ex kolla med Chara, de ska ha
en sådan. Flimret försvinner inte.
4) Totalt har det sålts över 600.000
Amigor i hela världen.
·
EL

Bästa
monitorn

J

ag är en C64-ägare som snart ska
byta upp mig till en Amiga 500, och
jag undrar vilken monitör som är

bäst.
Ska man köpa en 1084 eller en Philips
8833? Priset spelar ingen roll.
- Tomas
Monitorn 1084 och Philips 8833 är
identiska, bortsett från det att man

inte får stereoljud på 1084.

·
EL

Starta PD
medCLI

H

ur gör man för att starta upp ett
PD-program t ex DiskSalv?
Stefan Appelgren

Många PD-program kan endast startas från CL/, och DiskSalv är ett av
dessa. Om man har lärt sig lite om
CL/, så kan man titta på de dokumentationsfiler som i regel följer med
pro{l.rammen för att se hur man ska
anvånda dessa.
I fallet DiskSalv skriver du i CL/tex:
DiskSalv dfO: dH:
och därefter stoppar du in den trasiga disketten i dfO: (den inbyggda driven) och den nya disketten i dH: (extradriven). Du kommer inte att kunna
använda Disksalv om du bara kan använda en diskdrive.
EL

De allra flesta "Shells" har också denna finess, men mer om dessa i ett speciellt Shell-avsnitt av CLI-Skolan.
(ConMan är $hareware och finns på
Fishdisk 133)
Jag nämnde tidigare programmet Si 0
liCon. SiliCon och ConMan angriper
problemet med kommandorads editering på lite olika sätt. ConMan gördetgenöm att ersätta CON: med en egen variant. SiliCon å andra sidan kör man som
ett vanligt program från CLI. När man
kört det så poppar ett fönster upp.
Längst ner i detta fönster har man en editeri ngsrad. Har skriver man in och ändrar på en kommandorad. När man är
klar och trycker return skickas denna
kommahdorad till den
man startade SiliCon ifrån.
Samtidigt poppar raden man skrev in
upp i fönstret ovanför editeringsraden.
För att gå tillbaka till gamla kommandon
kan man antingen använda piltangen-

·c u

Björn Knutsson

Figur 1

Conflånw)nil:

JtewCU. )Bil: ncON:////Cor,,.
.Man" S:ConMan-Sequence
[~ L I )olt:

EL.
Vidare använder NTSC 525 linjer
mot PAL-systemets 625. Och ett utbrett problem är att program till en
amen1cansk Amiga 500 inte är kompatibla med de europeiska. Det innebär
att om du skaffar en
amerikansk Amiga 500 tvingas du
bara köpa program som är anpassade för NTSC-systemet.

Varlör
monitor?

J

J

I USA använder man TV-systmet
NTSC, till skillnad från större delen av
Europa, där man använder PAL-systemet.
NTSC klarar Inte .lika hög upplös-

dyker då upp på editeringsraden. Ifall
man dubbelklickar på en rad så körs
kommandot direkt.
En annan finess hos SiliCon är att
kommando-filer i $:-biblioteket kan köras direkt. Man behöver med andra ord
inte använda "Execute", utan det räcker
med att skriva in deras namn, precis<::..
som om de vore vanliga program.
(SiliCon är Shareware och finns på
Fishdisk 102)

ning som PAL, och haren annan frekvens förbildskännen (NTSC-60 Hz,
PAL - 50 Hz). Dessutom har man en
annan spänning i USA, 110 volt. Problemet med spänningen kan man lösa
med en transformator. Hör efter med
någon elektronikfinna om de har något. En Amiga i USA kostar runt 3500
kronor. Jag rekommenderar dock att
du köper en Amiga i Europa i stället.
De extra besvär du får med en amerikansk Amiga kommer förmodligen
inte vara värt de eventuella kronor du
tjänar.

USA-Amigan
skijer sig åt
ag undrar vad det är för skillnad
mellan amerikanska och svenska
Amiga 500? Mina kompisar dillar
om olika hastigheter på _skärmrastrat,
kan di vara så jäwliga? Och hur löser
m~n strömproblemet på bästa sättJ Om
,dessa problem går att ö.verbrygga, vad
kostar en Amiga i USA?

tema, precis som i ConMan, eller klic-

ka på den rad man vill komma åt. Raden

ag har några frågor:
1) Jag kanske ska köpa en Amiga
500, ska jag behålla alla min joystic~r då? Jag har en Wico super three
way, .Attack WG 119 och 2 TAC 2:or_
2) Vad är en modulator, och är det viktigt_att ha om jag köper en Amiga 500?
3) Ar det nödvändigt med en monitor,
och om det är det, vilken slags monitor
ska jag köpa? Eller går det med en vanlig TV?
4) Finns det några fördelar med att ha
en monitor?
5) Är det något annat som jag behöver

klia er i skalfen och undra."Vaffö gö den så för?"
Skriv istället till vår Commodore Wizard; Kalle Andersson. Datormagazin. Karlbergsvägen 77-81, 113 35
STOCKHOLM.
. om jag skulle köpa en Amiga 500?
, La~ Löfgren, Umeå
1) Du lat använda alla Joysticks på

Amigan.

·

·

2) En RF-mod"8tor är en liten tillsats
somdubehöva;förattlcopplaAmigan
till en TY.

3) Nej, det är det inte. Se förra frågan.
4) Du får en klart bättre bild med en
monitor.

5) Inget du absolut mås_te ha, men
många skaffar sig extra minne och en
extra dis/cdrive till Amlgan.

EL

-VI KAN · nA r A-.
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SOMMARPRISER HOS COMPRO
COMMODORE C-64/C-128 SPEL

DATAPROGRAM

AMIGA

PRIS
KASS

PRIS
DISK

TITEL

129:FLINTSTONES
129:OUTRUN
129:NEBULUS
129:IKARI WARRIORS
129:BUGGY BOY
129:SILENT SERVICE
129:GUN smP
AIRBORNE RANGER 129:129:DEF. OF CROWN
129:CHESS.M· 2000
129:PHM PEGASUS
129:LAST NINJA
129:POWER ATT SEA
129:TETRIS
WORLD TOUR GOLF 129:129:IMP. MISSION Il
129:TERRAMEX
129:CHERNOBYL
129:GALACTIC GAMES
129:KNIGHT GAMES Il
129:SUPER HANG ON .
129:TAR. RENEGADE
129:BRAVE STARR
129:UNITRAX ""129:CAP. AMERICA
129:GAUNTLET Il
129:RIM RUNNER
129:VIXEN
129:BARBARIAN
129:METROCROSS
129:DRUID Il
129:BLACKLAMP
PHANTASIE Il
149:STARGLIDER
FLIGHT SIM. Il
BEYOND THE ICEPAL.129:129:GOTHIK
129:PACLAND
129:MASK
129:HERCULES
129:JINKS
129:PHM PEGASUS
129:APOLLO 18
129:TEST DRIVE
129:LEADERBOARD
129:TROLL
129:ICEHOCKEY
129:GARFIELD
129:JO
129:BEDLAM

179:179:179:179:179:179:179:179:179:179:179:179:179:179:179:179:179:179:179:179:179:179:179:179:179:179:179:179:179:179:179:179:229:179:449:179:179:179:179:179:179:179:179:179:179:179:179:179:179:179:-

KING OF CHICAGO
ROULETTE
·
WORLD DARTS
SCREAMING WINGS
LARRIE & THE ARDIES
AAARGH
DEF. OF THE CROWN
THE SENTINEL
KIKSTART Il
BAD CAT
DRUID Il
CRACK
STARGLIDER
ROADWARS
DIGIPAINT
TV SHOW
KARATE KID Il
MINDFIGHTER
GEE BEE AIR RALLEY
ARCTICFOX
ROLLING THUNDER
TERRAMEX
VAMPIRES EMPIRE
SKYBLASTER
FINAL MISSION
SKY FOX
GOGONS RUJlf>THEXDER
STRIKE FORCE HARRIER
INSANITY FIGHT
ECO
FLINTSTONES
JINKS
BLAST ABALL
MACH 111
CRACK
UNINVITED
SINBAD, THRONE FALC.
S.D.I.
GETTYSBURG
ALIEN STRIKE
SHOOTING STAR
PINBALL WIZARD
CITY DEFENCE
EMERALD MINE
DRUID Il
GOLDEN PATH
SECONDS OUT
WIZBALL
CHESSMASTER 2000
GOLDRUNNER
LEATHERNECK
MOEBIUS
GARRISON
GARRISON Il
KAMPFGRUPPE

ITEL

PRIS
DISK

DATAPROGRAM
TITEL

399:-

259:179:179:249:229:399:-

249:179:249:249:229:249:259:899:1099:-

269:279:269:229:229:269:269:269:269:269:229:229:279:279:279:229:299:129:279:229:299:429:429:299:229:139:229:179:229:229:279:249:229:379:329:229:349:-

329:279:299:-

ATARI ST
PRIS

NORTHSTAR
PANDORA
CRASH GARRETT
QUANTUM PAINT
GET DEXTER 2
ROLLING THUNDER
THE FLINTSTONES
TERRAMEX
BEYOND ICE PALACE
DEF. OF THE CROWN
GUNSHIP
PINK PANTER
ROADW ARS
SOCCER
DEGAS ELITE
S.D.I
LEATHERNECK
0BLITERATOR
CARRIER COMMAND
GUILD OF THIEVES
IKARI WARRIORS
PHANTASIE 111
FOUNDATIONS WASTE
BATTLE SHIPS
TRANTOR
TRIVIAL PUR~UIT
0IDS
W ANDERER
THE MUSIC STUDIO
MICRO LEAGUE WREST.
IMP. MISSION Il
BARBARIAN
BAD CAT
GAUNTLET Il
ARCADE FORCE 4
PLATOON
DEJA VU
WORLDS GREAT. EPYX
GOLDRUNNER Il
ANNALS OF ROME
TAI PAN
RANA RAMA
-T.N.T.
SCRUPLES
ROCKFORD
XENON

229:329:229:269:229:269:229:269:269:-

PAKETPRIS Commodore PAK ETPRIS

Bandstation 1530, joystick.
svensk manual, 10 st spel,
Datalära 1, Datalära 2, Datalära 3, 2 st Cartridge.
ALLT DETTA
FÖR ENDAST

444:-

359:-

269:229:229:269:399:-

269:299:269:229:239:269:-

PAKFTPRIS

Rf modulator
10 Disketter
1 Diskettbox

379:-

229:279:279:249:229:329:179:279:379:279:279:279:229:279:239:239:279:-

PAKrTPRIS

444:-

AMIGA 500

349:299:-

199:229:229:269:229:-

.\ MIG/\

5.995:med svenskt superbra ordbehandlingsprogram.

ATARI 1040 ST
Inkl 10 disketter

3395:1195:1895:-

MONITOR 1084
Extra minne A-500
Extra Drive Al0l0 (Amiga)

1541 Il Floppy

(,

Hos Compro får du alltid mest för pengarna

1.895:lnkl. IO disketter

MÅNADENS
ERBJUDANDE
.

Commodore 64

JOYSTICKS BATHANDLE

1. 995:-

.

•\ .

Ord.pös

299:-

199:-

WICO-SVERIGES BÄSTA JOYSTICK

DEMO

COMMODORE

Egen serviceverkstad

Vi har ett antal 128 demomaskiner med 12 månaders
garanti (fullt genomgänga)_

för ett pris av endast:

1.995:Ett verkligt fynd.

C-128D

3.695:GÄLLER SA LANGT LAGRET RÄCKER
ALLA PRISER INKL.MOMS.

Commodore 128

ATARI 520 ST
Inkl 10 disketter

Inkl. 10 st Disketter

3.995:VI BETALAR FRAKTEN
UNDER JULI MÅNAD
OCH AUGUSTI

[tomPr@l -v1
/
NU ÄNTLIGEN

I

-

SVERIGE

I COMMODORE HAR KOMMIT UT MED
VIDEO SUPERGAME 64, SOM ÄR BÅDE GAME OCH COMPUTER. DEN ÄR
DESSUTOM HELT KOMPATIBEL MED
COMMODORE C~. I PAKETET INGÅR JOYSTICK, TRE BRA FAMILJESPEL PÅ CARTRIDGE (FOTBOLL.SCHACK M.M)
,SVENSK MANUAL + SVENSK . SPELMANUAL.

EN P ANGGREJ OCH KOST AR HOS OSS ENDAST
DU GöR INGET FöRHASTAT KöP,
NÄR DU KöPER HOS COMPRO I

1 795• .
•

.

.

• -

)HOS COMPRO FAR DU ALLTID MEST FÖR PENGARNA I
TILL VIDEO SUPERGAME FINNS 1000-TALS SPEL
ANVÄND INTE. VIDEO SUPERGAME. 64 TILL BARA SPEL. LÄR DIG DATORN SOM KAN GORA MYCKET MER ÄN VAD
DU VERKUGEN TROR. HOS OSS KAN DU KÖPA VÅRT OMTYCKTA PAKET TILL VIDEO SUPERGAME 64 SOM
INNEHÅLLER: COMMODORE BANDSTATION 1530

3 ST BöCKER PA SVENSKA FöR NYBöRJARE
FORTH (ETT SPRAK PA CARTRIDGE)
I

~~ GÄLLER SA LANGT LAGRET RÄCK.ER

~'V;"

ALLA PRISER INKL.MOMS.

~
~
4.'
I

195:-

ORD.PRIS C:A 750:-

BESTÄLLNING
Insändes till: COMPRO, S.Förstadsgatan 121, 214 28 Malmö
Jag beställer nedanstående Produkter/Artiklar att sändas
till mig omg. mot postförskott.
DATORTYP

PRODUKTER/ARTIKEL

KASS/DISK

ANTAL

A' PRIS

SUMMA

VAR GOD TEXTA! NAMN
ADRESS
POSTNR/ORT
MALSMANS UNDERSKRIFT TELEFON

- -------'------ - - - -

_,~--~~~-;.=--=-~~=-=-::=-=-

/

-;.=..~~,===-=

_:::::::!!!!!=-

· ,....... <16'~slistningar

/

Här brevid publiceras programmet
som ska sätta stopp för felaktig inmatning av maskinkodsprogram.
Programmet låter dig mata in maskinkod i form av hexadecimala värden som
kontrolleras med en automatisk checksum. Programmet börjar med att fråga
om du vill använda dig av något som kall...,._ las hex-pad.
· Svarar du ja definierar programmet
om några tangenter, som då kommer att
motsvara bokstäverna/siffrorna 0-9 och
A-F, dvs. de tecken som ingår i det
hexadecimala talsystemet. Figuren intill visar vilka tecken som motsvarar vad.

Detta nummers läsarnas bästa är en diskmonitor till 64:an.
För att kunna skriva in programmet måste man ha etJ
program att klara det.
Så i detta nummer publicerar vi första steget i tvåstegs-

I slutet av Hex-inmatar programmet
finns en datasats med definitioner på vilka tangenter som ska vara vad. Där kan
du själv ändra till vad du tycker passar
just dig bäst. Svarar du nej på frågan om
Hex-pad fungerar tangentbordet precis
som vanligt. Därefter skriver du in start
och slutadress för programmet. Start
och slutadresserna är de värden som
;;g~ finns angiven i listningens övre högra
~ hörn. Slutligen anger du ett filnamn för
att kunna ladda och spara programmet.

1 REM OPEN1+RNDCOJ~255,8,15,"5:HEXLINE 2.3":
SAVE"HEXL!NE 2.3",8
44
45 SM=4:K=54296:S=5:Z=O:A=O:SV=l:C=O:F=O:A$="":
F$=""
50 CS=O:CH=O:SE=O:NU=O:CA=SA:C$=" <BLACK >- <L EFT >

Nu kan inmatningen börja. Hex-inmataren kommer automatiskt att ange
adressen och det du behöver göra är
alltså att skriva in de hexkoder som i listningen består av två tecken. Den sista
hexkoden, med tre tecken, är checksumman och skrivs in precis som vanligt.
Fel kan du rätta till med cursortangenterna och del-tangenten. Skriver
du in en rad fel kommer datorn att avge
ett pip och du får skriva in raden igen.
Under tiden att du matar in program-

t-. met har du tillgång till funktioner för att
spara, l_adda och avsluta programmet.
Dessa funktioner kommer duat genom
att trycka på funktionstangent 1, dvs. F1.
Observera att du inte kan avsluta hexinmataren förrän du har sparat undan
programmet du skriver in. När du skr!vit färdigt och sparat programmet behover du bara ladda in och starta det enligt instruktionerna.
Observera att hexinmataren enbart
fungerar tillsammans med diskettstation.

SKI.CKA DINA
••
BASTA
TILL.

-

<<<-

55 BC=PEEK ( 53280l:SC=PEEK <5 3281) :CC=PEEKC646l :
UL=PEEKC53272l AND 127
60 POKE 53280,11 :PO KE 53281,11 :GO SUB 4000
100 DIM V$ ( 8,51 2 l,L (9l
105 HCOJ=16:H(1)=1
108 HC (0)=256: HC(1 l=16:HCC2l =1
115 DIM 8$1201:FOR X=O TO 20:8$(Xl="O" : NEXT
120 DIM P$ ( 1,15l:FOR Y=O TO 1:FOR X=O TO 15 :
READ P$(Y,Xl:NEXT X,Y
130 DIM P C255l,FC255),V (255l
155 FOR X=O TO 15:PCASC (P $(N,Xlll =1
160 VCASC(P$(N,Xlll=X:NEXT:GOSUB 4100
180 FC 133 l=1 :F( 20)=1 :F C157)= 1:F C29l=1
210 POKE 808,225:POKE 650,128
260 FOR X~54272 TO K:POKE X,O:NEXT
270 POKE 54278,240:POKE 54273,4:POKE 54276,33
280 POKE 54285,245:POKE 54280,60
290 PRINT " <CLR,CTRL-1,DOWN >":GOSUB 1900:GOTO
400
300 GET A$:IF AS="" THEN 300
310 A=ASC(A$):IF P<Al THEN RETURN
320 IF F(Al THEN GOSUB 2000:JF F THEN F=O:
A=ASC(A$):RETURN
330 GOTO 300
400 GOSUB 300:PRINT "<GREEN>"P$(N,V<Al); :POKE
K,S:POKE K,Z:8$(8l=A$:B=B+1
420 V=V+H<C J •V<AJ:C=C+1: IF C= 1 THEN PRINT C$;:
GOTO 400
430 C=O:L=L+1:LCLJ=V:V$<L,NUJ=CHR$(V l :V=O:IF
L=8 THEN 500
440 PRINT" "C$;:GOTO 400
500 CH= O:PR I NT " <2 SP ACES>"C$;
510 GOSUB 300: IF L<8 THEN 400
520 8$(8l =A $:B=B+1:PRINT "<GRAY 3>"P$(N,V( All; :
POKE K,S: POKE K,Z
530 CH=C H+HC(Cl* V(A l :C=C+1: IF C=3 THEN L(9l=C H:
GOTO 600
540 PRJNT C$ ;: GO TO 510
600 CS=4095 AND <CA+327 68• <C A>32767l l
610 FOR X=1 TO 8:CS=(CS+<X•L<Xll) AND 4095 :
NEXT
640 IF CH<>CS THEN 800
645 CA=CA+8+65536*(CA>655 27) :NU =NU +1: SV=O
655 GOSUB 900:GOSUB 700
660 SE=SE+1:IF SE<SM THEN 690
665 SE=O:PRINT "<LT. RED >" :FOR X=O TO 34:PRINT
"-";: NEXT
690 GOSUB 1900:GOSUB 720:GOTO 400
700 POKE 54276,0:POKE 54276,32 :POKE K,15:POKE
54283,17:POKE 54283,16:RETURN
720 POKE K,Z:POKE 54276,33 :RETURN
80b POKE K,15:GOSUB 1900: POKE K,Z:POKE 198,Z:
GOTO 400
900 IF CA<=EA THEN RETURN
910 IF L THEN L=O:C=O:PRINT
920 FOR P=1 TO 5:GOSUB 700:FOR T=1 TO 100:NEXT
T,P:GOSUB 720:GOSUB 6000:GOTO 900
1900 GOSUB 1950:PRINT:PRINT " <YEL>
:"CA$" <2 SPACES>"CS;
1910 L=O:C =O:B=O:RETURN
1950 CAS="":Z =CA
1960 N= INT( Z/16l:CA$ =P$(0,Z - N*16l+CA$:Z =N:IF N
GOTO 1960
1970 CAS =LEFT$("0000",4 -LEN <C A$ll+CA$:RETURN
2000 IF A=29 THEN A$ =8$ (8l : F= 1:RETURN
2002 IF A=157 OR A=20 THEN A$ =CHR$ (20l : GOTO
2500
20 10 IF A=133 THEN 6000
2050 RETURN
2200 CA=O:P(20) =1:FOR X=3 TO O STEP - 1: PRINT
C$ ;
22 15 GOSUB 300:IF A=20 AND X<3 THEN FOR Y=O TO
2 -X:PRINT A$;:NEXT:GOTO 2200
2220 IF PCAJ=O THEN 22 15
2230 PR!NT " <YEL >"P$(0,V(A ll;: POKE K,S:POKE
K, Z
2240 CA=C A+16~X•V<AJ:NEXT : PR INT:P< 20 >=0:RETURN
25 00 IF C=l THEN PRINT A$ C$ ; : C= O:V =O:GOTO 2 550
250 5 I F C=2 THEN PRINT A$C$ ;: C=1: V=V AND 4080:
GOTO 2550
25 10 IF L=O THEN RETURN
2520 PRINT A$A$;:IF L=B THEN PRINT A$;
2530 PRINT C$;:C= 1:L=L-1:V=L ( Ll AND 240
2550 POKE 54296,S:POKE 54296,Z :B =B- 1:RETURN
4000 POKE 53272,22:PR!NT CHR$(8)
4003 PRINT " <CLR,2 DOWN,3 RIGHT,LT. GRN,
SH!FT - D>ATOR <SH!FT-M>AGAZ!NS INMATNING AV
<SH!FT - H>EXDATA"
4005 PRINT " <3 R! GHT, BLACK,34 CB M- Y>"
4020 PRINT TABC11l" <DOWN,CYA N, SH!FT - A>
V <SH I FT - H>ARALD <S HJ FT - F>RAGNER"
4040 PRINT " <3 DOWN,GRAY 3, SH!FT - S>
!MULERAD <SHIFT - H>EX -P AD ? (J/Nl :"C$;
4050 GET A$:IF A$ ="J" THEN N= l:GOTO 4080
4060 I F A$ ="N" THEN N=O: :G OTO 4080

-

-

-

-

-

-

<<<<<<-

<<-

raketen.
På sidan 35 följer själva
programlistningen med kommentar.
Observera att programmet
endast gäller för de som har
en diskettstation till sin 64:a.

4070 GOTO 4050
4080 POKE K,15:POKE K,Z:PR!NT A$:RETURN
4100 PRINT "<2 DOWN,GRAY 3,SHIFT-S >
TARTADRESS <3 SPACES>S"; :GOSUB 2200 :SA= CA
4400 PR !NT " <DOWN,GRAY 3,SHIFT-S >
LUTAD RESS<4 SPACES)$";:GOSUB 2200
44 10 IF CA<SA THEN PRINT " <3 UP>" : GOTO 4400
4420 EA= CA:CA=SA
4500 PR!NT " <GRAY 2,2 DOWN,SH!FT - F>
ILNAMN : <16 SPACES>~<17 LEFT>"C$;:POKE
212 , 1
4510 GET A$: IF AS="" THEN 4510
4520 A=ASC CA$ ) :IF A=44 OR A=58 OR A=148 OR
A=34 OR A= 42 OR A=61 THEN 4510
4600 IF A=13 OR A=141 THEN 4700
4 605 IF A=20 AND LEN (F$) ~HEN
FS =LEFT$ (F$,LENCF$ l-1) :P OK E 2 12,0 : PRINT
" <2 LEFT>"C$; :F =l
4606 IF F THEN F=O :POKE K,S : POKE K,Z: POKE
212, 1: GOTO 45 10
4608 IF A=20 THEN 4510
4609 POKE 646,15:PRINT A$; :POK E 212,0:PRINT C$;
:POKE 212,1
4610 POKE K,S :POKE K,Z : F$=F$+A$: I F LEN (F$l =16
THEN 47 00
4650 GOTO 4510
4700 POKE 212,0:IF LEN(F$ l=O OR F$="$" THEN
PR!NT :END
4750 GOSUB 700:FOR T=l TO 1000:NEXT:GOTO 7 20
6000 IF L OR C THEN RETURN
6002 PRINT CHR$(8)" ":YS=PEEK C2 14l - 2
6010 Q=PEEK(53272 l :POKE 53272,22
6100 GOSUB 6500:PRJNT " <HOME,LT. BLU><<SH!FT-S >
)PARA, <<SHJFT-L>JADDA ELLER << SHIFT-T >
l I LLBAKA"
6110 IF SV THEN PR INT "C <SHIFT - 0>
>MS TART ELLE R <<SHIFT - A>JVSLUTA"
6200 GET A$:!F A$="" THEN 620Q
~2 10 IF AS ="T " THEN 6300
6220 IF A$ ="S" THEN 7 000
6230 IF ~$="L" THEN 8000
6240 I F SV=O THEN 6200
6245 IF A$="A" THEN GOSUB 6290:END
6250 IF A$="0" THEN GOS UB 6290 : RUN
6260 GOTO 6200
6290 POKE 53280,BC :P OKE 53281,SC:POKE 6 46,CC:
POKE 53272 ,UL :PRINT " <CLR,CTRL- 1>"
6292 POKE 808, 237 :RETURN
6300 POKE 53272 ,Q:PRINT CHR$(9l"<HOME>"; : GOSUB
6500
6310 FOR X=1 TO YS:PRINT:NEXT :GOSUB 1900 :GOTO
900
6500 FOR X=10 24 TO 1103:POKE X,32:NEX T:RETURN
7000 GOSUB 65 00 : PRINT " <HOME,SHIFT- S>
CRATCH l< SH!FT-S >AVE: <SHI FT- F>
!LE= "CHRS <3 4JF$CHR$ (34l
7020 PRINT " <SHIFT - P >RESS ANY KEY TO GO ON<2 S
PACES>(~ TO ESCAPE)
7 100 POKi 198,0:WA JT 198,1:GET A$ : IF A$ ="~"
THEN 6100
71 10 CLOSE 1:0PEN 1,8,15,"S:"+F$
7 120 CLOSE 2: 0PEN 2,8,2, F$+",P,W"
7 130 H%=SA /256:L=SA-256•H%
7140 PRINTt1 2,CHR$ 1 LJCHR$CHK >;
71 50 FOR X=O TO NU-2:FOR Y=1 TO 8
7160 PRINTt1 2 ,V$( Y, Xl;:NEXT Y,X
71 6 2 D= <EA - SA -8 •N U) AN D 7 : D=D+1+8•< D>6 ~:IF D=O
THEN 7 17 0
7 164 -FOR Y=l TO D:PRI NT# 2 ,V$<Y,X >) :NEXT
7 170 CLOSE 2:GOSUB 7500:I F E0$ <>"00 " THEN 6100
7 180 CLOSE 1:SV=l:GOTO 6100
7 500 INPUT#1,EO$,E1$,E2$,E3$ : IF E0 $="00~ THEN
RETURN
75 10 POKE K,15:GOSUB 6500:PRINT "<HOME,LT. RED >
"E0$","E1$" ," E2 $" ,"E3 $ :POKE K,Z
7520 PO KE 198,0 :WAIT 198 , 1:GET A$:RETURN
8000 GOSUB 6500 : PRINT " <HOME, SH! FT- L>
OAD l<S H! FT - R>EP LACE: <SH IFT - F>
!LE = "CHR$(34lF$ CHR$ C3 4 l
8020 PRINT " <SH JFT- P >RESS ANY KEY TO GO ON<2 S
PACES>t~ TO ESCAPEJ
8100 POKE 198, 0 :WAIT 198,1:GET A$:IF A$ ="~"
THEN 61 00
81 10 CLOSE 1:0PEN 1,8,1 5, "1"
8 120 OPfN 2,8,2,F S+",P,R": GOSUB 7500 :IF
EOS <> "OO" THEN 6 100
8130 GET #2 ,L$,H$
8200 NU =O: Y=1
8220 GET t12,V$1Y,NUJ:SR =ST: IF SR THEN 8250
8230 NU =NU-<Y=8 J :Y =Y+1+8•(Y =8l :GOTO 8 220
8 2 50 IF Y=8 THEN 8 3 00
8 260 CLOSE 2:PRI NT - <2 DOWN>TASK IGT FILFORMAT":
STOP
8300 CLO SE 2: GOSUB 7500 :!F E0 $ <>"00" THEN 6100
8400 I F S A+NU• 8>EA THEN 8800
84 10 CA =SA+8 •< NU+ll:G OTO 6 100
8800 STOP
9000 DATA 0 ,1, 2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F:REM
PAD#O
9010 DATA 8,9,0,+,l,O,P,til,K,L,":",;,M,",",., / :
REM PADll1
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DISC MONITOR 64
• Detta långa, men mycket användbara program är en diskmonitor. En disk-

COOO-CE4C

PROGRAM: DISMON V3.0
AC
C6
91
80
A2
20
C2
AC

21
se
02
02
00
4E
24
00

00
00
80
C6
AD
Cl
91
C6

AD
C6
03
A9
CF
20
30
AD

86
80
C6
00
86
BA
28
Dl

47E
819
605
2F6
1F6
E83
C5E
B7D

:C040 C6 BE 20 00
:C048 86 02 AD 03
:COSO AD D2 C6 80
:C058 , 20 02 FF 24
:C060 20 E4 FF FO
:C068 C2 68 A2 00
:C070 07 E8 ED OD
:C078 8A 18 OA AA

se
C6
18
91
CF
DD
90
BO

21
80
DO
10
48
88
F6
98

00
91
A9
FC
20
CO
BO
CO

8D
02
93
60
7E
FO
BC
8D

35C
158
5B6
2C2
390
833

:COOO
:C008
:CO !O
:C0!8
:C020
:C028
:C030
:C038

20
BE
C6
18
91
84
20
CF

00
CF
AD
00
02
06
7E
C6

85F

4El

:C080
:C088
:C090
: C098
: COAO
: CO A8
: COBO
:COB8

89
4C
11
Bl
30
57
CF
02

CD
AE
90
C3
CS
C6
CS
A9

BO
08
1D
D9
4E
46
48
12

99
45
57
C4
CS
C6
AD
20

CD
54
52
15
6D
AS
C4
D2

8D
40
4C
CS
CS
CS
C6
FF

8A
44
41
21
79
D2
80
18

CO
91
48
CS
CS
CS
86
20 ,

7F8
CE4
AF7
480
68E
A37
718
E7E

:COCO
: COC8
:GODO
:COD8
:COEO
: COE8
:COFO
:COF8

FO
03
24
SA
OF
02
C7
AD

FF
20
9B
6A
AA
09
A2
DB

68
0D
00
6A
BO
40
02
C7

48
CA
68
20
04
4C
AD
A2

AA
20
48
El
C6
02
21
05

A9
37
29
CD
C9
FF
4C
AD

00
CA
FO
68
07
AD
B2
21

AO
81
6A
29
BO
DA
CD
4C

24E
FD2
008
0D9
60F
88B
2cc
F58

:C!OO
:C!08
: Cl!O
:C118
:C120
:C128
: C130
: C138

B2
A2
C7
CD
FF
12
20
43

CD
08
C6
A2
AD
2C
D2
00

AC
AD
A2
0D
C4
C9
FF
A9

C7
21
0B
AD
C6
C6
20
12

C6
4C
AD
21
80
10
37
2C

B9
82
21
18
86
02
CA
C9
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CD
4C
20
02
A9
41
C6

CF
AD
B2
FO
A9
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53
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6FE
46E
OFF
F58 ·
418
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09F
03A

:C140
:C!48
:C!SO

02 A9 92 20 02 FF 20 37
CA 48 45 58 00 60 A2 20

:C158

:C 160
: C168
:C l 70
:C 178
:C180
.:-ClBB

:C190
: C198

Ao

04

es
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C6
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C4
C3

08
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C6

86
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A9
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99

sF a4

so

A2 20

F4B

61
00
20
37
28

62
C6
23
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99
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C6
CE
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C8

681
8B 7
220
22A
A38

84
AD
20
CE
D8

CS
80
AD
AD
D8

C8 CO AO 90 FS AO 07 A9
AO 91 SF AD C2 C6 91 61
88 10 F4 AS SF 1B 69 28

SF
61
62
SF
8D

90
AS
AS
C9
86

02
60
60
00
02

E6
29
C9
90
A2

SEA
688
E3 2 .
2cc
E34
515
7 E3
DCA

AS
09
90
AD
AO

SF
D8
D5
C2
21

:C ! CO - 18 20 FO FF 20 37
ic1 cs 5 4 s2 41 43 48 9D
:C! DO 9 0 90 11 11 11 53
:C108 5 4 4F 52 B O 9D 9D
:C!EO 90 11 11 11 42 59
: C1E8 90 90 90 90 11 11
:C!FO 4F 53 90 90 90 11
:C 1F8 11 11 12 5 2 20 45

CA
90
45
90
54
11
11
41

12
90
43
90
45
50
11
44

BBC
BAS
9CE

: C200
:C208
:C2 10
:C218
:C220
: C228
:C230
:C238

20
57
9D
49
90
9D
20
9D

9D
20
9D
56
11
9D
44
9D

9D
52
9D
45
4C
9D
4F
9D

9D
49
9D
90
20
9D
53
11

90
54
11
90
49
9D
20
45

9D
45
44
90
4E
9D
90
20

9D
9D
20
9D
4B
11
9D
44

11
9D
52
9D
20
40
9D
49

337
12E
D8F
642
A9 1
180
292
C67

:C240
:C248
:C250
:C258
: C260
: C268
: C270
:C278

54
11
9D
53
9D
20
12
9D

20
54
90
43
9D
90
43
90

9D
20
90
20
11
9D
52
9D

9D
52
90
20
48
9D
53
9D

9D
41
90
90
20
9D
52
92

9D
43
11
9D
45
90
20
00

9D
4B
41
9D
58
9D
4B
A2

9D 7 11
9D E75
20 EBO
9D 403
20 B30
11 39F
90 .E99
!F ODA

:C2BO
: C288
:C290
:C298
:C2AO
:C2A8
:C2BO
:C2B8

AD
C2
CA
20
49
54
30
00

C2
29
10
20
53
4F
20
60

C6
3F
ED
20
43
52
20
20

9D
09
A9
20
20
20
20
EE

00
80
09
20
4D
56
20
CD

DS
9D
4C
20
4F
20
20
20

BD
00
D2
20
4E
33
20
F8

98
04
FF
44
49
2E
20
CD

8 72
ACB
890
838
C9D
A5 3
740
8 D8

: C2CO
: C2C8
:C2 00
: C208
:C2 EO
:C2E8
:C2 FO
: C2F8

20
61
2C
C9
C8
DO
61
68

19
84
C9
40
FO
E3
90
AO

Cl
62
C6
90
14
A9
DA
05

A2
AD
30
02
98
08
E6
86

28
00
09
A9
29
18
62
SF

AD
89
20
40
!F
65
DO
84

04
00
04
91
C9
61
D6
60

86
CF
C9
61
00
85
A2
SE

OBl
2 A5
EF !
!A S
F2A
1 3E
C4B
2C A

:C300
:C308
: C3 10
:C3 1 8
:C320
: C328
: C330
:C338

3A
00
6A
20
OF
60
EE
C6

C3
CF
6A
35
C9
3A
3B
8D

se
48
20
C3
00
C3
C3
AE

3B
18
35
C8
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8D
DO
08

C3
29
C3
FO
E2
3A
D2
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68
27
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C3
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3A
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29
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BD
C3

B9
6A
OF
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D7
D4
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4A7
28 1
D58
4 15
lDA
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DF E
9 19

: C3 40
: C348
:C35G
:C358
:C360
:C3E8
:C370
:C378
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C9
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C9
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28
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8D
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8A
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5 19
1 cc
2 11
4 1C
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3 16
E18

: C1A8
: C!BO
:C188

85
85
85
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C6

176
C7F

60
03
08
CF
01

:C1J>..G

I

AE
02
01
AD
80
05
C2
AE

OE4
2E7
A60
626

AEA

monitor låter dig läsa direkt på disketten
spår för spår, denna klarar att läsa ända
ut till spår 41.
En diskmonitor kan vara mycket användbar imånga fall. En användning är
när man kanske förlorat en fil på en
diskett och ändå vill försöka rädda innehållet. Ett annat sätt att använda den är
för att titta på program som inte är direkt
åtkomliga på det vanliga sättet. Disc Monitor 64 måste skrivas in med hjälp av
Datormagazins Hexinmatare som publiceras i detta nummer.

:C380
:C388
:C390
:C398
:C3AO
:C3A8
:C3BO
:C3B8

C3
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C3
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FB

68
88
20
CF
09
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20
C9

29
AA
OF
20
80
Bl
91
1D

FO
BQ
Cl
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SF
C3
DO

18
D4
AE
Cl
61
09
20
4C

SA
C6
C7
AD
C8
80
E4
20

6A
91
C6
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20
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FF
60

6A
SF
BO
Bl
AA
5F
FO
C3

27B
9AB
AC3
2AB
49C
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D80
4D0

:C3CO
:C3C8
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:C3D8
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4C
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SF
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48
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25D
~AB
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65
60
CE
DO
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C6
20
10
11
C6
C3

SF
DO
4C
60
8D
DO
18
C3

90
09
C3
C3
C7
OF
69
C9

02
20
C3
AD
C6
20
10
0D
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ess
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: C550
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: C560
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: C570
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F6
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CD
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EO
C5
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CC
8D
CE
CE
D8
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68
EE
C6
DA
DB
DB
C7
CS

C6
DA
90
C7
C7
C7
DO
90

BEF
028
FCE
973
088
EFE
D4D
B6B

: C580
:C588
:C590
:C598
:CSAO
:C5A8
:CS BO
:C5B8

C4 A9
AE DA
BO 03
03 CO
CD 12
C6 ED
AB .BD
CC C6
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C7
CD
13
60
FF
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90

8D
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15
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FO
CF
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DB
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EO
11
!F
FO
DO

C7
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EO
IF
60
BD
16
OE

FO
ED
19
BO
AE
01
AA
20

C6
12
BO
03
C7
CF
EC
SE

F7 B
C90
629
206
833
A7 3
C4B
37C

: CSCO
: CSDO
:C5D8
:CSEO
:C 5E8
: CSFO
: C5F8

cs
C7
80
19
C2
4C
CO
AE

BO 09
4C 4 E
2C A9
Cl AD
6BclD
31 CO
38 60
DA C7

SE
C6
00
C7
C7
20
A2
AO

DA C7
4C 3 1
8D C9
C6 , 48
C6 20
EE CO
02 20
00 A9

se
CO
C6
20
C9
20
9B
02

DB
A9
20
BA
C3
F8
C6
20

DDO
853
684
8D4
CSA
B!C
SFF
233

: C600
:C608
:C6 10
: C6 18
:C620
: C628
: C630
:C638

DF
C6
A2
AD
77
CA
BO
AD

CC
90
05
00
CE
C6
B9
CB

ED
02
20.
A9
FO
AC
AD
C6

00
DO
9B
Q2
C7
CB
C~
8D

FO
DE
C6
20
SE
C6
C6
DB

ES
SE
AE
DF
CB
20
8D
C7

EC
CA
DB
CC
C6
SE
DA
20

CC
C6'
C7
AD
AE
cs
C7
EE

1F9
!;94
DAF
991
081
ess
QDB
E42

:C640
: C648
: C650
: C658
:C660
:C668
: C670
: C678
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CS
C6
F3
se
20
CA
C4

20
90
20
CS
C6
74
A9
AO

FB
03
BA
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20
CA
OF
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CD
4C
C2
03
BA
20
20
B9
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31
4C
4C
C2
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C3
4B
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34
31
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C7
FF
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CD
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20
20
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68
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20
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OB
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2FB
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3 73
8BE
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9EA
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:C680
:C688
:C690
:C698
:C6AO
:C6A8
: C6BO
: C6B8
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4C
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9D
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: -':SC8

• L - Link, hoppar till det block som
anges av värdena under cursorpositionen. (Kan flyttas i Edit-mode)

Du startar Disc Monitor med SYS
49152 och avslutar med RUN-STOP.
När du startar börjar du med att skriva in vilket spår och vilken sektor av
disketten du vill läsa.
Disc Monitor har följande kommandon:
• R - Read, låter dig skriva in vilket
spår o.::h vilken sektor du vill läsa in.
• W - Writ.e, skriver tillbaka det aktuella blocket du läst in.
• D- Drive, byter diskettenhet om du
har flera.
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FC8
OD E
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• @-

Dos, låter dig läsa directory på
disketten och ge DOS-kommandon.
• E - Edit, låter dig editera det aktuella blocket antingen genom att skriva
in HEX-värden eller genom att skriva
vanlig text. Du flyttar cursorn med
cursor-tangeterna.
• T - Track, bestämmer hur många
tracks du skall kunna läsa (35-41).
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ED9
148
BF3
010
003
OAF

:C7BO
:C788
:C790
:C798
:C7AO
:C7A8
:C7BO
:C7B8

54
20
20
45
4B
45
45
31

55
20
20
53
45
57
2D
31

53
20
20
53
59
20
4E
29

0D
20
20
20
20
44
5-2
20

OD
20
12
41
92
45
20
00

3E
20
20
4E
~O
56
28
13

00
20
50
59
12
49
38
12

0D
20
52
20
4E
43
2D
44

BC8
C08
EAA
084
FC8
17F
FOl
ess

:C7CO
:C7C8
:C7D0
:C7D8
:C7EO
: C7E8
:C7FO
:C7F8

45
54
54
00
0D
D9
FF
20

56
20
20
23
A8
AO
80
C9

49
50
20
12
20
C7
65
FF

43
52
20
00
BA
20
20
80

45
45
20
AE
FF
BD
CC
5B

20
53
20
16
A9
FF
FF
20

4E
45
20
C7
01
20
A2
37

4F
4E
13
A9
A2
CD
OF
CA

1 4B
232
C! C
6F7
ABD
D61
ADA
9BF

: CBOO
:C808
:C810
:C818
:C820
:C828
:C830
:C838

42
00
FF
3A
CA
AE
AE
20

2D
20
BO
00
A2
DA
DB
CC

50
CC
45
A2
00
C7
C7
FF

3A
FF
20
0D
A9
A9
A9
A2

31
A2
37
A9
00
00
00
0D

33
OF
CA
00
20
20
20
20

20
20
55
20
2D
2D
2D
C6

30
C9
31
2D
CA
CA
CA
FF

EFB
954
568
001

:C840
: C848
: C850
: C858
:C860
: C868
: C870
:C878

BO
OF
FF
20
38
20
C7
DF

16
91
A9
CC
60
BA
20
20

AO
05
0D
FF
AE
FF
8D
CC

00
CB
20
A9
16
A9
FF
FF

20
DO
C3
OD
C7
01
20
A2

CF
F6
FF
20
A9
A2
CD
OF

FF
20
18
C3
OD
D9
FF
20

BO
CC
60
FF
AS
AD
BO
C9

CEF
DBC
8B9
DFF
92E
E5D
1 43
AA 3

FF
50
CC
BF
BO
A2
37
20

BO
3A
FF
AD
B6
OF
CA
30

D5
31
A2
00
CB
20
42
00

20
33
OD
Bl
DO
C9
2D
20

37
20
20
05
F6
FF
50
CC

CA
30
C9
20
20
80
3A
FF

42
00
FF
D2
CC
A9
31
A2

2D
20
BO
FF
FF
20
33
OF

6E3
D6B
F43
BEA
36E
BAS
! DO
894,

: CBBO
:C888
:C890
:C898
: C8AO
:C8AB
: C8BO
: C8B8

51D

7CE
7D8
0D8

:C8CO
:C8C8
:C8D0
: C808
:C8EO
:C8E8
: C8FO
:CBF8

20
55
20
2D
2D
2D
BO
2C

C9
32
2D
CA
CA
CA
17
17

FF
3A
CA
AE
AE
20
C7
C7

BO
00
A2
DA
DB
CC
29
10

93
A2
00
C7
C7
FF
3F
02

20
OD
A9
A9
A9
4C
OE
09 '

37
A9
00
00
00
4E
17
80

CA
00
20
20
20
C8
C7
70

: C900
: C90B
: C910
:C918
:C92 0
: C928
: C9 30
:C938

02
17
60
07
70
C9
90
90

09
C7
OE
70
F9
20
10
07

40
10
1~
FS
29
90 .
C9
2C

60
05
C7
29
!F
15
60
17

8D
29
2C
!F
60
29
BO
C7

17
7F
17
09
8D
7f
OC
30

C7
09
C7
40
17
C9
C9
02

2C 570
40 OF7
30 544
60 313
C7 880
20 , 67B
4 1 8FA
09 OOF

:C940 20 60
: C948 · C7 20
: C950 02 AO
: C958 BO F 2
: C960 C7 20
: C968 BD AO
:C970 SB CA
:C978 08 se

A9
SB
00
ED
7F
C7
20
16

20
CA
20
08
C9
A9
E4
C7

60
AE
DF
90
DO
00
FF
4C

A2 AS
16 C7
CC ED
EE SE
01 60
85 C6
FO . FB
45 C9

AD 8D1
A9 D2B
OC ABS
16 BA2
A2 ACE
20 · 9E6
AD 5C7
A9 8D7

:C9_80
:C988
: C990
: C998
:C9AO
:C9A8
: C9BO
:C9B8

90
BA
CD
C3
SE
29
AD
F9

A9
FF
FF
FF
27
C7
07
2E

OF
A9
20
AS
C7
CA
A2
C7

AS
00
CC
90
A9
10
30
48

00
C7
FF
OF
28
05
26
27

85
20
20
20
C7
9D
C7
C7

AE 16
20 BD
FF . A9
6Q 8~
00 A2
FA 8D
38 AD
88 AD

B9F
246
326
8E4
8FO
DSE
s oc
327

88B
ACE
2B4
DCD
A85
EOE
89A
DC3

:C9CO · 2 8 C7 F9 30 C7 90 OB
: C9C8 28 C7 68 8D 27 C7 E8
:C9D0 DO E4 68 8A AE 26 C7
: C9D8 29 C7 EE 26 C7 88 10
:C9EO AD 27 C7 09 30 8D 2D
: C9E8 AD 00 B9 2 9 C7 CD 04
:C9FO 04 C9 30 FO 0 1 60 A9
:C9F8 99 2 9 C7 C8 DO EC 20

8D
C8
9D
D4
C7
FO
20
9F

B1 9
OEF
E6B
D1 4
9 05
D56
7 BA
FC8

:CAOO
:CA08
: CA1 0
: CA1 8
: CA20
:CA28
: CA30
:CA38

C9
CD
C7
17
C7
CD
20
8D

B9
05
A9
C7
B9
05
D2
48

29
DO
05
68
29
DO
FF
CA

C7
FS
38
20
C7
FS
68
68

C8
60
ED
9F
20
60
4C
8D

20
48
17
C9
D2
48
FE
49

D2
se
C7
AC
FF
A9
C9
CA

FF
17
8D
17
C8
20
68
EE

230
932
C! C
AB2
2 B5
A65
OCO
OCO

:CA40
: CA48
: CASO
:CA58
: CA60
: CA68
:CA70
: CA78

48
AE
3F
CA
CA
D2
63
Fe

CA
08
CA
48
AD
FF
CA
A9

DO
FO
AD
60
DO
EE
DO
OF

03
06
49
SE
07
62
"ED
AS

EE
20
CA
62
DO
CA
A9
AE

49
D2
48
CA
01
DO
00
16

CA
FF
AD
se
60
F2
20
C7

AD
4C
48
63
20
EE
BD
20

FE2
CD3
BEB
C9C
6C6
86A
CAO
9Fl

: CA80
:CA88
:CA90
: CA98
:CAAO
:CAA8
:CABO
: CAB8

BA
20
AD
C9
00
4B
8D
20

FF
CC
00
0D
99
CE
78
3F

20
FF
20
FO
4B
8D
CE
CB

CO
A2
CF
03
CE
77
A9
SE

FF
OF
FF
C8
20
CE
00
lE

4C
20
99
DO
CC
AD
8D
C7

CC
C6
4B
F3
FF
4C
79
AD

FF
FF
CE
A9
AD
CE
CE
00

4E7
032
FD A
30C
1B4
OA A
E48
98F

• A-Asc, går över i ASCII-läge, vilket
låter dig skriva in vanlig text när du editerar ett block.
• H - Hex, går över i HEX-läge, vilkt
låter dig skriva in HEX-koder när du editerar ett block.
• CRSR-tangeterna-Med CURSORUP och CU RSOR-DOWN byter du spår
och
med
CURSOR-LEFT och
CURSOR-RIGHT byter du sektor.
Disc Monitor är insänt av Bernt Ah~
bäck, Malmö.
--

:CACO
:CAC8
: CADO
:CAD8
:CAEO
:CAEB
: CAFO
:CAF8

B9
98
89
FF
04
03
CA
04

4B
A9
4B
C8
60
85
20
48

CE
4B
CE
DO
8D
04
DC
AS

FO
AO
DO
F4
22
8D
CA
03

03
CE
01
18
C7
23
20
48

C8
60
60
26
A9
C7
DC
20

DO
AO
20
03
00
20
CA
DC

F8
00
D2
26
86
DC
AS
CA

468
AB 9
B7E
648
9DC
B4E
22C,
co:1

: CBOO
:CB0 8
:CB! O
:CB18
: CB20
:CB28
:CB30
:CB38

20
03
65
85
91

DC
68
03
04
o3
oi 99
se 20
18 6D

CA
65
85
AC
A9
77
C7
88

18 68
04 85
03 AS
22 C7
oo - 2c
CE 88
AS 04
02 85

65
04
04
AD
20
10
38
04

03
98
69
86
c7
EE
E9
60

85
18
D8
02
30
C8
DS
AO

839
4B3
A0 6
9DC
63F
OC4
F68

:CB40
:CB48
:CBSO
:CB58
: CB60
:C868
: CB70
: CB78

00
8D
29
2B
4B
2E
C7
6D

98
20
OF
C7
AD
28
2E
27

8D
C7
48
2E
27
C7
28
C7

27
B9
18
20
C7
2E
C7
8D

C7
77
2E
C7
4B
20
2E
27

8D
CE
27
AD
2E
C7
20
C7

28
FO
C7
28
27
2E
C7
68

C7
4B
2E
C7
C7
27
68
60

D34
15D
580
D59
A58
687
A7E
C69

: CBBO
:CB88
:CB90
: CB98
:CBAO
:CBA8
:CBBO
:CBB8

28
6D
C7
C8
AE
38
01
A9

C7
27
69
DO
27
60
A2
01

8D
C7
00
BO
C7
A9
!B
AO

28
8D
8D
AD
AD
0D
AO
00

C7
27
28
20
28
20
CC
AE

68
C7
C7
C7
C7
D2
20
16

BO
AD
80
DO
18
FF
BD
C7

20
28
10
08
60
A9
FF
20

BAD
C3 4
AlF
DFE
ABF
09C
!AS
89E

ffl"EI

----- -- ------------------ -- - ---: CBCO
:CBC8
:CBDO
:CBD8
: CBEO
:CBE8
:CBFO
: CBF8

BA
A2
03
A4
EE
DO
20
10

FF
01
20
90
A4
04
D2
16

20
20
CF
DO
04
AS
FF
A6

CD
C6
FF
34
20
03
20
90

: CCOO
:CC08
:CC!O
: CC 18
: CC20
:CC28
:CC30
:CC38

06
OD
A2
C3
20
01
60
EO

20
20
01
FF
SB
20
AE
24

D2
D2
20
60
CA
EC
77
DO

:CC40
: CC48
: CCSO
: CC58
:CC60
: CC68
:CC70
:CC78

74
19
OF
FF
6D
79
D2
AD

CA
20
20
20
CC
CA
FF
00

:CC8,0
:CC88
:CC90
:CC98
:CCAO
: CC A8
;CCBO
: CC88

D2
40
E4
20
C9
00
04
20

5\r:,-

FO
CF
DO

20
AD
04
03
C9
22
FF
12

CC
06
85
88
AS
A9
24
AA

FF
84
04
DO
03
20
91
FO

FF
FF
CC
24
A9
CC
CE
09

4C
AO
FF
A2
26
C9
C9
20

F3
04
A9
43
A2
00
01
AA

CB
DO
01
AD
04
DO
DO
CB

A9 4BB
BF 1A7
20 A3C
C7 FDD
AO 89E
0 1 C02
2A . D7C
20 BIO

4C
74
C3
D2
A2
4C
20
89

4C
CA
FF
FF
77
4C
78
87

CC
20
A9
20
20
CC
CC
C7

ED
8B
00
CE
BD
A9
4C
FO

40
CA
20
CA
FF
0D
!C
06

DO
A9
02
4C
20
20
CC
20

DEF
163
F2E
9D6
E68
coc

FF
D,O
FF
9F
20
89
E8
C7

C8
FA
FO
C9
DO
29
C8
60

DO
A9
FB
AO
03
C7
DO
48

FS
00
60
00
C8
9D
F4
98

AS
85
20
89
DO
77
A9
48

CS
C6
BB
29
F6
CE
80
AD

C9
20
CC
C7
A2
FO
8D
4F

93A
D82
448
E7E
4B7
4 AE
4BE
C26

: CCCO A9
:CCC8 68
:CCDO 03
: CCD8 77
:CCEO 98
:CCE8 03
: CCFO ' 00
:CCFB 30

00
AS
84
CE
20
4C
20
09

99
68
04
FO
95
OF
24
B9

77
60
AD
D9
CC
CD
CD
77

CE
20
00
C8
68
20
AC
CE

88
BB
Bl
DO
AS
E2
22
FO

10
CC
03
F6
D6
CA
C7
FB

FA
85
99
48
A4
A9
88
C9

086
FF6
96A
6Et,
3~
26E
EA9
7 F7

, 'c ooo
:CD08
: CD!O
:CD18
:CD20
: CD28
: CD30
:GD38

20
20
E2
3F
20
00
8D
DO

FO
C7
CA
CB
C7
8D
!F
02

F4
A2
A9
BO
68
24
C7
A9

C8
77
01
F6
60
C7
AO
20

98
AD
20
48
8D
AO
00
20

AD
CE
24
A9
25
00
B9
04

00
60
CD
00
C7
Bl
77
C9

se
20
20
80
A9
03
CE
2C

014
EOC
998
E9B

: CD40
:CD48
: CDSO
: CD58
: CD60
:CD68
: CD70
:CD7 8

IF
C8
C7
FB
03
F8
3B
8D

C7
CC
20
AC
DD
30
C7
7D

10
22
lA
24
37
16
8D
CD

02
C7
CE
C7
C7
SA
7C
20

09
90
20
20
FO
18
CD
DO

80
E7
E4
1A
05
OA
BO
07

9 1 · 03
AC 24
FF FO
CE A2
CA 10
AA BD
3C C7
4C 33

661
138
64E
F 21
DB2
C6C

: CDBO
:CD88
: CD90
: CD98
:CDAO
: CDA8
: CD BO
: CDB8

CD
C7
4E
C7
C7
DE
SE
DD

C9
FO
CD
CC
99
BO
80
CE

OD
!C
C9
22
77
E4
DC
24

DO
C9
3A
C7
CE
C9
C9
C7

01
30
BO
BO
4C
AD
20
10

60
BO
F9
Fl
33
BO
90
03

AE
03
AC
EE
CD
E7
D8
EE

25
4C
24
24
C9
C9
BO
24

B75
B2C
1D5
4 31
2C7
98F
48E

:CDCO
:CDC8
:CDDO
:CDD8
:CDEO
: CDE8
:CDFO
:CDF8

C7
BO
25
CE
20
CE
90
CE

60
F7
C7
DO

AC
B9
DO
E3

24
77
ED
AD

C7
CE
A9
77
24
C8
A9
C7

CC
DO
20
CE
C7
CC
00
DO

22
EF '
99
FO
22
99
!A

C7
AE
77
19
78
C7
77
AC

! AC
94C
198
422
2B6
45 B
234
OFD

:CEOO
: CE08
:CE!O
:CE18
:CE20
:CE28
:CE30
:CE38

22
C7
CE
ED
03
99
06
00

30
77
77
03
00
F4
90
99

13
CE
CE
49
99
05
EF
FA

CC
99
88
80
00
99
60
DS

24
78
10
91
04
EE
AO
99

8 7E
213
E53
D2E
649
3A6
SFB
653

: CE40
: CE48

F4 D9 99 EE DA C8 CO FA
90 EF 60 AA 39- 00 00 00

C6 B
59B

89 CD AC

99 77 CE
F4 FO F2
60 AE 25
C7
90
A9
60
68
FA

88
OE
20
48
60
04
ca co
99 00

88
B9
99
81
AD
99
FA
DS

FF
FF
A6
A4

r~

B9

CE9
995
ESA
CE9
906
OB A
108

1D8

Fr . .?.i

~~

0D7
81E

9CC

B-

•

--.::::: -- ----- - r- -

-,~
..
,..,..,.
••
'-lodO'e
..,_

\

ledande leverantör av Commodore-produk.ter.
TILLBEHÖR

VIDEO SUPERGAME
C- 64 + Joystick + 3 cartridgespel

1795:Lägg till 200 kr så får du dessutom
VG 200 Joystick + 1530 Bandspelare+ 3 kasettspel

Totalt 1995:-!!

THE FINAL

Ring för pris
C-128-D Dator
C-64 Dator
C-1530 Bandspelare
C-1541 Diskdrive
C-1581 Diskdrive
C-1802 Monitor
MPS-1200 Printer

SPEL TILL

64/128
kassett

I l'.\,.

'~

Air Borne Ranger
Arcanoid Il
ATF
Basketbal!
Bubble Bubbla
California games
Campion Wrestling
Combat School
Defender of the
Crown
Destroyer
Elite
Five star games
Galactic games
Garfield
Gauntlet Il
Guild of thieves
Gunship
Howard the duck
lkari Warriors
lmpossible mission
Il
10
Leaderboard w.
class
Magnetron
Outrun
Oink
Pac land
Paper boy
Platoon
Project Stealth
Fight
R.I.S.K.
Ryagar
Sub battle simulator
Summergames Il
Super Huey Il
The bards tale 2
The
last
Ninja
World games
XOR
Golf construction set
leaderboard

diskett

159:- 229:119:- 159:139:- 189:119:- 159:119:- 189:109:- 169:79:- 179:119;- 179:149:-

229:169:179:- 219:. 90:119:- 179:119:- 179:119:- 179:229:169:- 229:79:109:- 149:109:119:-

169:149:-

119:119:109:139:119:79:119:-

179:179:169:179:179:-

169:119:119:-

179:-

CARTRIDG.E 111

469:-

JOYSTICKS
Attack WG 620
179 :•
Attack VG200, mikrobrytare
4 avfyrningsknappar, autofire 195:Attack VG119
99:Attack VG500
249:Slick Stick
99:Tac 2
195:Wico redball/bathandle
289:Wico super three way
379:DISKETTER 10-PACK
No name, 5 1 /4" MD2D
89:Goldstar, 5 1/4" MD2D
119:Nashua, 5 1/4" DS/DD
149:Goldstar, 3 1 /2" MF2DD
149:Nashua, 3 1/2" DS/DD
195:Diskettbox 100 5 1 /4"Iåsbar 189:Diskettbox 75 3 1/2" låsbar
189:Tomband C15
10:Rengöringskassett
59:Tonjusteringskassett m. spel
69:Diskettsklippare
69:Neos mus
395:-

WG620

5 st Microbrytare - Sugproppar
Autofire - Bra spelkänsla
Kort slaglängd - Läcker färg
Pris endast

179 :•

CITIZEN 120-D

Matrispri nter

Scribble (ordbehandling)
Spreadsheet Analyze
Organize Databas
THE WORK. Se tre ovanstående för endast
Page flipper (Animeringsprogram)
Butcher 2,0 (ritprogram)
Dynamic Drums
Dynamic Studio (Midistyrt)
Wordperfect
Modula Il, stand vers
Modula 11, developers vers
Music studio
Superbase 111 (svensk)
Vip professional (Lotus
1-2-3)
Digiview
Wiza Write, kraftfull ordbeh
svensk text
Amiga bokföringsprogr
Jumpdisk (månadstidning
på diskett ca 10 program
Delux Paint Il pal
Delux Video 1,2 pal
Lattice C 4,0
Delux Music constr.set
Digipaint
Adapter Digiview
Videoscape 3 D
TV text rullande text
Diga (Kommunikationsprogram)
Avdiomaster (Redigering av
samplade ljud)
EASEL (Digitaliseringsbord)
AEGIS Draw Plus
(Cadprogram)
Photo, paint
Kind Words (ordbehandling. Sv manual)

1.395:1.859:1.395:2.495:549:399:795:1.995:3.695:1.395:1.995:395:995:2.195:2.295:1.995:1.845:99:595:1.100:1.995:1.100:795:199:1.895:1.395:699:595:4.995:-

Animator
Sculpt 3 D
Animate 3 D
SONIX
Videotitlar
Maxiplan (A 500)
Maxiplan (A 2000)
Prof.page, (Desktop)
Sound sampler
Amiga Midi (Midiinterface)
Music X (Midiprogram)
Soundsampler

1.295:995:1.495:699:995:1.845:2.340:3.685:1295:750:995:-

SPELAMIGA
Army Moves
Art of Chess
Back Lash
Bubbla Bobble
Barbarian (sv. br)
Buggy boy
Capone
Challenger
Chess Master
Chruncher factory
Clever o Smart
Crazy Cars
Crystal Hammer
Dark Castle
Del. of the Crown (sv. br)
Destroyer
Fairy Tale
Fantasie 111
Flight pass 737
Flight Simulator Il
Scenery disk 7 resp 11
Fire Power ( sv. br)
Galactic lnvation
Garrisson
GB's air kally
Golden Path
Grand Slam
Gnome Ranger
Grid Start

299:275:199:259:295:349:395:149:369:149:269:295:269:349:349:219:495:299:149:595:319:329:249:349:275:199:349:199:149:-

Goldrunner
Galaxy Fight
Guild of Thieves
lndoor sports
lnpact
lnsanity Fight
Jinxter
Jump Jet
Karting Grand Prix
Kings Qiest 111
KnigtORC
King of Chicago
Lands of legend
Las Vegas
Lesser Sweet Larry
Leviathan
Mission Elevator
Moebius
Mouse Trap
Ninja Mission
Ogre
Plutos
Power Play
QBall
Red October
Roadwar 2000
Silat Service
Seud
Sindbad
Sky Blastar
Slaygon
Spaceport
Spaceranger
Sonix
Surgeon
Terropods
Turbo
Thai Boxing
Test driver
Time bandit
The Bards tale
The Pawn
Three Musketeers
Way of the little dragon

249:199:295:349:199:219:349:199:149:295:249:349:649:199:295:219:199:349:279:199:275:249:299:249:295:149:450:199:239:279:149:695:795:299:329:149:349:199:369:295:295:159:-

215:-

495:995:495:475:675:399:1.195:1.195:995:995:595:199:1.595:569:-

NYHET!
Glosprogram
sv. bruksanvisning

149:-

AMIGASLÅR
DET MESTA!
AMIGA500
Monitor 1084
Extra minne
Extra drive 1010

RING
för pris!

AF modulator
Färgprinter MPS 1500 C

LITTERATUR
AMIGA
OBSI Kickstart to
the Amlga åter i lager.

Kickstart to the Amiga
Programmer's guide to
· Amiga
·
Amiga programmers
handbook
Amiga microsott basic
programmer's guide
Amiga assembly language
programming
Amiga '1ardware reference
manual
Amiga intiution reference
manual
Amiga rom kernel manual
libraries of devices
Amiga rom kernel reference
manual: Exel
Computers: Amiga
prog. guide
Computers first book of
Amiga
The Amiga dos manual
lnside Amiga graphics
Elementary basic

195:295:295:289:175:369:- .
369:495:369:241:-

109:79:119:119:119:-

239:179:169:179:99:-

PRISERNA GÄLLER T O M 8 AUGUSTI

Min beställning är:
Önskas The final Cartridge 111, 469:-

Skicka din beställning till:

JAO
JAO

SAMLINGSSPEL

i

215:-

229:249:2.463:349:179:895:241:179:169:215:995:149:179:- r - - - - - - - - - - - . . . L ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _..1.__ _ _ _ _ _ _ _ ____J_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Önskas WG 200

Top 10 collection
1O great games
Konami arcade coll.
Konami coin-op hits
Hitpack 6
The elite collection
Solid gold
We are the
champions

391:179:295:249:241:215:-

NYTTOPROGRAM
Bok 64
Bok 128
Videotextprogram
Cadpak 64 (sv manual)
Cadpak 128 (sv manual)
Chartpak 64/128
Vizawrite 128
Vizastar 128
Superbas 1 28
Supertext 128
Geos
Registerprogram
V-takt 128
Fakturaset

till en Amlga! (Nästan)

NYTTOPROGRAM
TILLBEHÖR
AMIGA

169:198:269:-

Vic 64 Basicboken Sybex
Vic 64 Grafikboken Sybex
C-64 prog ref.guide
Programmingthe C-64
The definive guide
Mitt första Basic program
C-128 Prog ref.guide
C-128 Prog guide
128 Machine lang for beg
Mapping the C-128
Computers first book of
C-128
Computers second book of
C-128

64/128
Amiga Atari ST 2495:-

GOr om Din 64:a

LITTERATUR

kassett

diskett

139:139:139:109:109:169:99:-

139:-

139:-

199:149:139:199:219:-

Box 119, 241 22 Eslöv
Telefon 0413-1 25 00
Telefon order
Vard 9-12, 13-18. Lörd 9-13

Alla priser inkl moms
Varorna sänds mot postförskott
Frakt tillkommer
Med reservation för slutförsäljning

KASSETTD
DISKETT D

Butik:
Köpmansgatan 12 Eslöv
Öppettider:
Vardagar 13.00-18.00
Lördagar 09.00-13.00

37

Svenska
databaser
I. 300
2. 75/1200
3. 1200
4. 300 75( 1200
5. 300 1200
6. 300 75/1200 1200
7. 300 1200 2400
3001511200 1200 2400
9: 1200 2400
"

s.

~-~-~~

Programareor för
följande datorer

A. Xmodem

..,

lux.-,
B. Kermit
C. Punter

,.;;::
<

I

Kermit

. E. X-, Y., Z..modem
~=
~~
.:

~

.;

!:..

~

·
<
,öp:; == ~:
;~ :.i,:

~l <t-- ~~ 1:d:

FALKENBERG: Opus Falken BBS

0346/84764 5

GÖTEBORG: Discovery
Megasoft
SAK
The Yarn

031/571803
493333
302100
992358

HALMSTAD: Oskarströms BBS

..

User Groups ~

X X

8
9
8
5

Modem7,Kermit,
Sealink
.

E

X X

xE
xD
xA
D

X

X X X X X
X X X X X

X

035/ 42784 1 x

C
Computer Club Sweden

HANINGE: Eager Beaver

0750/25595 7

HOFORS-STORVIK: Hofors BBS

0290/23858 5

JAKOBSBERG: AUG Stockholm

0758/33312 5

JÖNKÖPING-HUSKVARNA: Basens BBS

036/ 129385 I

X

C Tillf. nere

KALMAR: Plutten&Cat's

0480/14302 8

X X X X

A

KARLSHAMN-OWFSTRÖM:
Karlshamns BBS
K-Databasen

0454/ 16397 5
917IO 5

X X

X

X X

X

D öppet: 20-07
E

KARLSKOGA: Äpplet

0586/57058 5

X

KARLSTAD: Suncity Fido

054/ 166988 8

KISA: Kisa Monitorn

0494/ 12997 4

KUNGÄLV: Meadow of Stenungsund

0303/84522 5

LINKÖPING: AUGS Förenings BBS
Deep Thougt

013/170660 5
172852 7

LIT: JAMT Monitorn

0642/10300 8

LUND: Mainframe
Ditt & Data BBS
Firefy BBS

046/ 151093 7
129402 9
250159 8

MALMÖ: Double O BBS
South Swedish Fido

040/545 198 8
549189 8

MOLKOM: Molkom BBS

0553/11480 5

NORRKÖPING: Hot Dog
Saft Com

011/239842 7
239260 4

NORR'fÄLJE: S~heme

xA

Även texttelefon
X X X X
X

X X X X X

SÖDERTÄLJE: Södertälje Datorförening
Södertälje Datorförening
Södertälje Datorförening

E Tel-kom
B 300 BAU D på begära

X X X X X

09 l0/85425 5

X

X

A

X

7495826
7701665
7514072
465584
6440591
547978
194785
477513
7195789
7777155
465404
7450401
181578
7317960
984478
7564197
7595814
7923705
7605539
7710280
312536

X X
X

X

A Förlora väl (?)
E
xD Det seriösa all.
D
C
x E Kl. 20-10 + Helger

X
X X
X X X
X X X

X X X

X X
X
X X X X

D
D

X
X
X X

X X

X X

E
E

0755/ 14407 8
10508 8
14440 6
0456/30338 5
0410/27335 7

TROLLHÄTTAN: Tekniska huset

0520/74241 5

TUMBA: Hallunda BBS

0753/76195 7

TÄBY: Cirkus

X X

X X

0762/ 10677 5

X X

VARBERG: Colossus, öppet 18- 07

0340/ 17102 7

X

WAXHOLM-ÖSTERÅKER: PermoBas
Permobas
WPUG

0764/68180 I
201IO 6
65265 7

VÄNERSBORG: GDF/CCS

0521/60689 I x

VÄRMDÖ: Animal Island
G.A.B.B.S.
Werldskontrollen

0766/54478 9
33203 8
54665 5

VÄSTERÅS: Aras BBS (AUGSJ
' NSE' Västerås
The first Church

021/ 353442 5
352346 8
122844 5

VÄXJÖ: SIX

0470/22183 8

D
C
E
E
E

X

X

Trevlig Amigabas

A
A
xE
A
E SUGA'S BBS
E Stängt till augusti

X
X

SÖLVESBORG-BROMÖLLA: Kantarellen

E

X

X X.

8 X
5
7 X
9
8
8
8 X X
5 X X
8 X X
I x
8 X X
5
8
5 X
8 X X
7
8 X X
I
5
7 X X
7

D
D
D

100 el 180 Kr/ år
100 el 180 Kr/ år
100 el 180 Kr/ år

X

E

Kvällar o helger

X X

E

X X

A

X X

A
Den legendariska .
A

X

Seriös Amiga BBS

X X X

E
C
D

X

Upp till 9600 Band

X
X X

X X

X X

X X

X X X X X

X X

X X
X X

ÅTVIDABERG: Poor Man's OPUS

0120/ I0584 6

X

ÖLAN LI: SSA Database

0485/ 60368 8

X X X

X X

Men fortsättningsvis får vi hoppas att
alla User Groups kommer med. Om det
är några grupper som inte längre finns
skulle jag bli mycket tacksam om ni
skrev det så _
att alla de grupper som faktiskt existerar får plats.
Till sist skriver jag ner Svenska ST
teamets annons en gång till.
"Svenska ST Teamet Ny förening för
alla Atari ST ägare. Medlemstidning 12

mer info till: SSTT c/o T.Hugo, Gräsv.
44A, 595 00 Mjölby. Skicka med svarskuvert.

ggr/år. Vi säljer spel, disketter m.m.
billigt. Vi har eget PD-bibilotek. Skriv för

Ingela Palmer

"Nordiska dataklubben är en användarförening för Atari ST-folk. Rikstäckande och med medlemmar i hela Norden.
Klubben bildades 1983 dess målsättning är att sprida användarvänliga PDprogram till självkostnadspris. Ingen
medlemsavgift. Nyhetsblad. Månadstidning planeras i höst. Högklassigt PDbibliotek. lnt. 10-i-topp-lista var tredje
månad. Bonusdiskar till medlemmar.
Katalog och info mot dubbelt porto. Skriv
till: Nordiska Dataklubben, Gyllenkroks
Alle 19, 222 24 Lund. Tel: 046/11 35 23 kl
18-21 alla dagar."

Sedan kom det in ett brev från Stockholm Commodore Club där de kommer
att byta namn och således också annons. Den nya annonsen kommer att se
ut så här:
"Swden C o m m o d ~ ö r
alla med C64/128. Klubbens syfte ärat!
sprida information om C64/128. Medlemsblad ca 6 nr/år. Vi har medlemsförmåner och ett PD-bibliotek. För mer info
skicka frankerat svarskuvert till SCC c/o
Joel Brynielsson, Peringskiöldsv. 65,

E
D AUGS BBS
E
A kl. 12-08
A
E
E

019/ 50635 6

Datormagazin; Lars Rasmusson, Sten Svensson. Uppdaterad !18071 I.
Skicka gärna info om Din BBS. Märk kuveret "BBS".

(::

Vid reparationer tillkommer
kostnader för frakt och reservdelar.

Mr. Data AB
Auktoriserad av Commodore och Atari
Rör/äggarvägen 30 • 161 46 Bromma

CommodcN'e

THE

Box49
57521 EKSJÖ
0381-10400

KICKSfART Cl1araAB
GUIDE TO THE AMIGA
~ho=======• u------·--·-·FDIIS FORTFAP.ANDE PA LAGER
-. --- --- -- -OHGAENDE LEVERANS
-----------

FöR

!

DDltA ENASTAENDE BOK SOH
FATT BRA RECENSIONER I ALL
DATAPRESS ÄR ETT PERFEKT
KOHPLEMINT TILL DEN
ORDINARIE DOKUMENTATIONEN.
DEN FöRUTSÄTTER INTE ATT J)U
KAN ALLT 0H HUR t+IIGNt
ARBETAR.
PRIS: 185 KR+ POSTFURSKOTT.
RING ELLER SAl'T IN PA PG.
A\IEN KVALLAR OCH HELGER !

I

---- ----

Uppgraderna Nu !!

Billigast i Europa

11111111

J3XGEJ~i\Jti\TOJt+

GtGBEN

I

BOX 121. 26122 LNl))SKRONA
1418-22457 el. 11548
PG 797848-6

Alla kända spelprogram till C64,
Amiga, IBM Atari,
Amstrad till mycket
låga priser,
från 29:-!
Photon Paint
(895:-)

595:-

Skicka namn, adress,
porto till:

Thomas Edlund HB
Box 184
433 23 Partille

lllki, 10 D1s A'e tte1· ;

Slim Drrve, Tyst, Driftsa.ker

1JM~j1III

CitizeJ/1. 3.5" RF302C

AMIGA Drive

--------====================== Slim, 6enomfö.

Landets Billinaste 3,5" !!

••11'!'11'!!1~'!'1

UU-~11I11

:J

Direktimport
30 el 100 kr/ mån
30 el 100 kr/ mån

X

om hände med Svenska St Teamet så
kan det förklaras med att vi pga platsbrist
lyfte just deras annons i förra numret.

D

X

7520977 7

TRELLEBORG: Compudog OPUS

ÖREBRO: Odenbase

D öppet: 21- 07

X

Jag har fått in två brev om grupper
som vill ta ut sin annons. WDC (World
Demos Club) har för närvarande tillräckligt med medlemmar för ett tag framöver
och de kommer därför ta ut sin annons.
Spagetti Software i Karlholm har stött
på problem men kommer kanske att
komma tillbaka i framtiden .
Det har tillkcimit tre grupper. den första är en Amigaförening i Tidaholm.
"Vi är en nystartad klubb som är till för
Amiga, Atari och andra datorer med 3.5"
disketter. Vi lottar ut en joystick bland de
tjugo första medlemmarna. När ni har
blivit medlemmar får ni köpa nya kvalitetsdisketter för 14 kr. Vi har också ett
stort PD.bibliotek och spel till Amigan.
Ring Mattias för info. tel:0502/42381"

161 53 Bromma eller SCC c/o Andreas
Eklund, Nygatan 10, 54230 Mariestad."
Om det var någon som undrade vad

"Go Commo?ik Nilsson, Lövegatan
19, 69291. Tel:019/236383"

E
B

X X X X X

SKEU..EFTEÅ: Rathole

SUND~VALL-TIMRÅ: K.C.S. Fido Dunegon 060/ 117257 5
Agrens BBS
536000 5

Amiga info/PD

E
xE
D

X

Sigtuna BBS

Eastern Lily
Ezenhemmer Plastpås~r
EDKX I
Fireline
lmperial Star
!inges TCL
Lesson I
Muche's BBS
Quick Line
Road Runner
Runtime
Syntech BBS
Target Communication Link
The Strapper BBS
Walkman's Corner

E
E

X

0760/87857 7
52713 5

Downtown

A
Slätten . ..

SIGTUNA: Blue Bird

929432 5

Apple User Group

E
X

0176/!7515 8

------

Rakt över disk!!!

xA
X

X

0224/60580 4

Allans Kakburk
Alle-jCat
Alpha Comp\ex
Camelot
Century
Dataforum

E

X

X X X

SALA-ffEBY: Morgongåva Datacentral

STOCKHOLM: A.S.B.

X

I det här nummret är det igen
bara en uppdatering av vad
som har hänt sedan den förra
listan kom ut.

Vi

1.-- -,,:.,,

~~

(~~)h~~n<w@n Din
Vi k.onverter3.r den till
Amiqa, Inkl.
&
ar
ur.J.,mu
·~· . . Pr~Copy=--tt ST
Returfrakt IL '! .41!~ 4 1).:;,6- ,f:'.#1·g~1·n~

H11tl1ge,-, 1 Sverige: Se till
3 .5" Dis\, med Utförlig ma nual
Fast FORMAT,

ICff!lfll

Fast CDP'/ ,

1) ,

SCART
med '

du h-3r
1.0t:.

ANA LVSE, Smidi ;3 t Enl~el 1

Uppgr ad er a din gamla \J ersion ho s oss !
OHiciell Agen 'tur .,:~r F'rocopy ST
Sdnd Org . d iSK + 17'1:00 'till O~s !

_ _ , - ~ Vi ti r

- Pr oCop~ Hanterar Alla Proqram på ATAR I ST -

Final Cartridge 111

..,..,

Nu i=iven Hos Chara'
Sv ens k
A·n visn,ng:

Men till Rätt Pris !

Oato.sett&z. Oocto.H;.ils-3 till din CB"-1-8~-p.

Il{@]p) ~]p)~JL

WoW
Vilka
Priser
Bra !

WoW

Namn:

A79•
'i' I
.-

En KOMPLETT sats!

Allt

t est.3.S

1

149:00

M~ID) Il~W@ IIABATl

---------------

Adress:

Speltitel:

"'(i

Ovriga Onskemål:
Kupong för C:hara'RB [C]

1"188

38

••

.)DATORBORSEN
SÄLJES
C64, 1541, disketter, ljuspenna, cart1111!!---ridge, 1530, Cad Pack och joystick.
Tel:0417/138 56
C128, diskdrive, 1571, bandstation
1530, TFC 111, 2 joysticks, eng o svens
manual, bok, tidningar, spel. Garanti kvar på 1571:an och TFC 111. Pris
4800 kr. Ring Jens.
Tel:060/55 7491
C128D, 2 joysticks, TFC 111, diskettbox, diskettter, orig. spel, diskettklippare och datatidningar. g mån garanti allt i toppskick!. Pris6500 kr, kan
diskuteras. Ring Janne.
Tel:0474/30660
_ _.Reseknapp för ALLA C64:or. Modem 300/3000. Ring Olav eller Tomas.
Tel:090/129373 eller 112862
C128, 1571, bandspelare, joystick, 70
disketter m.m. Pris 4700 kr.
Tel:0500/15612
C64, bandspelare, joystick TFC Il
och spel säljes.
Tel:0523/588 77
C64 orig. spel säljes på band. Voidrunner 25 kr och Outlaws för 45 kr.
Tel :0480/70330
1~

C64, bandspelare 1530 m 18 mån
gar kvar, joystick, Game maker m 7
mån gar kvar, 8 orig. spel,4 m gar,
tidn, lit!. Pris 2100 kr. Ring eftermiddagar.
Tel:018/300566
C128D, bandstation 1530, 2 joysticks,
disketter, kassetter, diskettställ, tidningar. Pris 4400 kr. Ring efter kl.
18.00.
Tel:0760/86864
Texas 99, bandspelare, joystick,
spel. Pris 1000 kr.
Tel :0435/14211
Atari 520 ST säljes. Dubbelsidig
diskdrive + 60 disketter med massa
programvara på, 2 joysticks. garanti
finns. Ring Maria.
Tel:0155/89255

Amiga 500, disketter, Seikosha SP
1200 Al printer. Högstbjudande. Ring
Stefan.
Tel:0491/838 32

Freddy hardest, Act run, Championship wr. Psi 5 tr. co., Winter games. 70
kr./st. OBS! Band .
Tel : 0431/ 20517

C64, diskdrive, 50 disketter, TEXT
64, ritprogram, bandspelare, 4 band,
joystick, 3 st instruktionsböcker. Pris
3200 kr.
Tel:0155/33777

C-64 orig. spel. Now Games & They
sold a million 2. 70 kr.Is!.
Tel : 08/ 71731 09

C64 säljes billigt. 4 joysticks, 1530,
spel, resetknapp m.m. Ring Anders.

C128 D med massor av tillbehör. För
mer ini. ring Magnus.
Tel: 060/ 126089

Tel:040/480907

C 1281995 kr., Exp.minne 17501200
kr., Drive 15701650 kr., Drive
1581 2250 kr., MPS 12002100 kr.
Tel: 018/ 400971

orig. lnfiltrator 50 kr eller bytes mot
Shadows of Modor, Flash Gordon 25
kr. Ring Joakim.
tel:0953/400 01

Org. Platoon 100 kr., Samurai trilogi 90 kr. Ring Joakim.
Tel 0953/ 400 01

Amiga 500 AF-modulator, mus, joystick, spel test Drive, som ny. 19 mån
garanti. Pris 3900 ir.
Tel:018/14 65 77
Kickstart Guide lo the Amiga.
Dödsbra bok! Se DM nr 4-88. Olästa.
Tel. 0418/22457 el.22881
Amiga 1000, polykrom monitor, expanderat minne, 2 joysticks, Facit
4509 skrivare, 2 färgband ock exklusiv programvara, garanti kvar +
handböcker:
Ring Per efter 17.00
Tel:033/48421
Amiga 500 säljes, 25 disk, mus,
RFmod, diskbox,joystick, 6 mån gar.
Fint skick! Pris:5000
Tel: 042/161632
OBS! Märkesdiskettertill lågpris. Fuji
3,5"DSDD, 10st.11 kr., 100st.10kr.
Tel: 0303/96381 dygnet runt
Orig. spel C64 kass. Dandy, Defcom, 50 kr.Is!., X-29 Fighter mission
80 kr., skate or die 100 kr., Gun ship
120 kr.
Tel:0935111429
C-128, monitor 1702, 1530 och spel.
Pris 4500 kr.
Tel: 0225/20338
SE HIT! Spel säljes till C-64. Thing
bounces back, Space harrier, Cobra,

Ett 300-Bauds modem som även
har automatisk uppringning och autosvar säljes för brakpriset 150 kr. Till
modemet får du terminalprogrmmet
Vip terminal XL. Ring genast till Mattias.
Tel: 031/ 51 5224
Deluxe Paint 2 säljes för 400kr.
Tel:036/ 143271
C 128, 1571, bandspelare, Wico joystick, böcker, tidningar, spel mm. Allt
i nyskick, säljes billigt. Staffan.
Tel : 0526/ 13516
Dator VIC 64½ säljes + bandspelare + 25 band + cartridge + discdrive + 45 disketter + 1 joystick +
svenska manualer : 5300 kr.
Marcus lngemansson, Gärdesv. 22,
29400 Sölvesborg.
Amiga 2052, Minnesexp. 2Mb RAM.
Org. spel inkl. manualer: Gee Bee ,
Air rally, Chessmaster 2000.
Tel : 0271/ 40061
Diskdrive 1541-2, 22 disk manual.
Garanti: 1500 kr. TFC 3 svensk manual med garanti: 475 kr.
Christian Sivenius, Remigatan 103 B,
261 45 Landskrona.
FM Sound expander, åttakanalig
FM Synth till C 64, 61 tangenters keybord, FM Composer/ Editor software,
Datels MIDI i/f. Pris: 1800 kr.
Tel: 0278/ 15079

REGLER FÖR DATORBÖRSEN
Datorbörsen är endast öppen för PRIVATPERSONER som vill sälja, köpa och/eller byta datorer, tillbehör och/eller ORIGINAL-program. Eller som vill
skaffa sig en brevvän.
En annons kostar 10 kronor och får maximalt innehålla 55 tecken/siffror.
FÖRBJUDET: Annonser om piratkopierade spel
och/eller nyttoprogram samt handböcker. Annonser av det slaget publiceras INTE utan överlämnas
till importörerna för ev. polisanmälan. Straffet l<an
bli böter eller två års fängelse.
OBS: Försäljning/byte av original-program/spel
maximeras till TVA program per annons. Och du
MASTE uppge titlarna på de program du önskar
köpa, sälja eller byta. Annonser typ "C64-spel bytes" godtas inte.

TFC 3, svensk manual : 400 kr.
Assembler programeringsbok på engelska 90 kr. Ring Jörgen.
Tel: 0413/ 14596
A 500, AF-modulator, 2 joysticks, 130
· disketter, garanti kvar, (nypris ca.
9800 kr.), nu 6000 kr. Fråga efter Johan.
Tel: 0140/ 304 79
C-64, diskdrive1541, bandspelare, 40
disketter med spel, 15 orig. spel på
band, TFC, joystick. Allt med ca. 15
mån. gar. !<var! pris: 3500 kr.
Tel: 018/ 133655
60 st. blandade 5,25" disketter. Bl.a.
SKC,_Kopparberg, Datalife, BASF
mm. Mest dubbelsidiga men även
några enkelsidiga. Pris: 4 kr.Is!. el.
200föralla. Frakt ingår. Ring Berndt
efter kl. 18.30 .
Tel: 0303/ 171 01
C-64, C 1541 , 30 disketter, bandspelare digilog, 12 orig. kassetter + 1
cartridge, Datels soundsampler inkl.
prg.vara, joystick, programeringshandbok 1. Pris: 3500 kr.
Tel: 0278/ 150 79
C-64, 1571 drive, bandspelare, 2 st.
joysticks, 170 disketter, ca. 800 spel.
Tel: 0522/ 722 37
C-64, diskdrive 1541, bandspelare
1530, TFC 3, 3 st. joysticks, 24 disketter, diskettbox, ca. 250 spel, band, instruktionsböcker. Ca. 4500 kr.
Tel: 0514/ 27037
Textäventyrspel på svenska till C-64
på diskett. Statyettens förbannelse
och Drakögats makt: 30 kr.Is!. el. 50
kr. för båda. Obegränsad upplaga.
Tel: 0175/ 222 32 el. 225 19
C-64 + diskdrive, bandstation med
load-it, The final cartridge 2 och 5 st.
joystickar + ca. 800 spel. Pris: 4500
kr.
Tel: 0715/ 31448
Nya C-64 med å,ä,ö, 6 mån. garanti,
bandspelare 1530, joystick, 14 orig.
band: 2900kr., diskdrive 1541, 7
mån.garanti, 24 disketter, infiltrator
(diskorig .): 2050 kr. Paketpris: 4600
kr. Ring Niklas.
Tel : 035/ 102716
C-64 orig. spel säljes. Disk: Destroyer, Platoon, a 169 kr. Kass: Out run,
Platoon 110 kr.Is!. Ring Anders.

Tel: 040/ 920811
Power cartridge med manual säljes
för 250 kr. Se DM nr. 10/87
Tel: 013/ 298978
Svenskbokföring bok 1: 195 kr. Ormet kruper: 95 kr. Matte 3: 70 kr. Matte 2: 45 kr. Macaha: 45 kr.
Sven Erik Elfgren, Celciusg. 8,
431 42 Mölndal.
C64 säljes, 1541 11, 1530, 40 disk., 1
joystick, gar. kvar, nyskick. Pris: 4000
kr.
Tel: 0174/ 34044
Org. spel på diskett lndiana Jones
75 kr. Si lent Service 75 kr. Nya disketter 5kr./st. 2 bandspelare 100kr./st.
Ring Tommy
Tel : 033/ 91335
Amigaspel orig. Jag har bla. Rolling
thunder, Sidewinder och BMX simulator. 100 kr.Is!.
Tel: 0370/ 47636
Org. spel på kassett, The last ninja,
nemesis 35 kr.Is!. Nya disketter 5
kr.Is!. 2 bandspelare 100 kr.Is!. Ring
Tommy.
Tel: 033/ 91335
C-128, bandstn ., 2st. joysticks, Freeze frame, kalender 64, massor av
spel. Pris: 3900 kr. Ring e. kl.17.
Tel: 0586/ 283 13
Star Paws och Bounces i original C64 kass. 85 kr.Is!. el. 150 kr. för båda.
Ring Magnus.
Tel: 046/ 81242
Atari 850 interface, obet. beg. + kabel till screen . 800 kr.
Tel : 0302/40636

C-64. 64 m. åäö, 1541 , C2N, Handics
modem 300/300 75/1200, Kompgr.
Teledakart TFC 3 ordbeh. ,Copypgr.,
50 disketter med spel : 4500 kr.
Tel : 0300/ 44455 el. 44300
C-128, diskdrive 1571 , bandstation
1530, 2 joysticks, 20 band, ca. 40
disketter. 5000 kr. Prutmån vid snabb
affär. Ring Magnus e. 17.00
Tel: 0372/ 301 73
C-64 orig. spel på kassett 50 kr.Is!.
Temple of Apshai , Colossus chess
2-0, Quickdisc + 100 kr.Freeze mashine 200 kr. Ring Tommy.
Tel: 033/ 91335
Org. spel. Bankok knights ock Skate or die + 9 till: 100kr./st. eller bytes
mot sega TV-spel! Ring Manne.
Tel: 08/ 75418 26
C-128, 1570 diskdrive, 1531 bandspelare, 1901 bildskärm, Siar gemini 10 X printer. 2 st. Tac 2 joystick,
disketter och box. Toppskick. 11000
kr. Säljes även var del för sig.
Tel: 033/13 21 53
C-128 Dm . 14" färg TV, 50 disketter
med spel och nyttoprogram . Tac-2,
svenska och engelska tidningar.
Ring efter kl. 16.00

Tel : 0573/ 11649
Airborn ranger, 8/ack/amp, till Comondore 64 100 kr.Is!. Mystery of the
Nile, Ace of aces: 50 kr.Is!. Fråga efter Magnus.
Tel : 040/ 49 2989

C64, bandspelare, disk 1541 , TFC Il,
monitor 12" grön. Pris 3200 kr.
Tel:031/1934 76

Il

IBM PC kompatibel Amiga 1000 512
K, 1081 monitor, extra 3.5" drive,
Wico joystick, SIDECAR 512 K, Tandon hårddisk 20 MB. Litteratur.
Tel:019/963 36 hem eller 10 01 70 arb
Amiga 500 2 års gar pris 4500 kr.
Extra minne A501 800 kr. Monitor
10842700 kr. Diskdrive A10101300
_,..kr.
Tel :0300/444 55 eller 44300
C128D m skrivare MPS 1200, 80 teckens skärm, modem 300 baud, joystick, spel,CPM prg. Ring efter kl. 16.
Tel:0923/100 24
•. C128, diskdrive 1541 , bandstation,
"7'FC 111, printer MPS 80_3. Pris 4000 kr.
Ring Mikael.
Tel:019/914 55

····--· .. i:"1iM·:., -~-;~;.:-,·, i~~~~--1~"~ ..
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C64, 1541-11, C1200 printer (gar), TFC
111 (gar), 1530, 2 joysticks, litt. Pris
6000 kr.
Tel:0753/446 08

=•=

c128, 1571 diskdrive, bandspelare,
monokrom monitor, handböcker, joystick och programvara. Ring Mikael
efter kl. 17.00.
Tel:033/82434
,,;,, C64 orig. spel. Summer Games 80
kr, Boulder Dash C.K. 70 kr, Gauntlet
70 kr, Gun Runner 40 kr. Ring efter kl.
17.
Tel:0920/341 22
Disketter SS/DD 5.90 kr, DS/DD 6.90
kr. Diskettlåda för 90 st 139 kr.
Diskettklippare 49 kr. Registerprg 75
.> kr på disk. Kassetter C90 17 kr/st.
Tel:0418/353 73
Sega TV spel + 3 spel bla Out Run
säljes för 1000 kr. Som nytt.
Tel :0419/83832
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l":>Amiga orig. spel. Oblitrator och Barbari an (nya) säljes för 100 kr/st. Ring
Stefan.
Tel:0491/838 32
c128D, 1571 , 1530, disketter, orig.
spel, 2 disk boxar, 2 joysticks, disk
klipp, böcker. Pris 5900 kr.
• ,,,,.. •
Tel :036/162324
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1.495:-

Skönskrivare DPS 1120:
Med en skönskrivare får du den allra bästa
utskri~skvalite som finns. Den har ett typhjul
som skriver texten precis som en modern
skrivmaskin. Den passar bra ihop med de
flesta ordbehandlingsprogram till C 64 eller
C128.
100 tecken {även AÄ Ö)
Typhiul:
Hastighet:
18 tecken per sekund
Pappersformat: Stående A4, Liggande A4

Har kostat 3.995:nu endast 1.495:-

Westium Data AB
POSTORDER
060-12 7110
Box 847, 851 23 Sundsvall

Engelbrektsgatan 59-61
Box 5139, 402 23 Göteborg
Tel 031-16 01 00

KÖPES
Monopol och chessmaster 2000 på
kassett köpes för vardera 50 kr.
Tel: 0415/'13535
Amlga 500 med mus ock helst några spel.
Tel: 0410/ 20311
Turbospel köpes på diskett och nya
band. Skriv till:
Nichlas Eliasson, Box 58, 86033
Bergeforsen.
Aztec C och Lattice C önskas köpas.
Det vore klart roligare
om de passade till Amiga! Ring Ola.
Tel: 033/ 55620
Jag köper din trasiga joystick! Ring
Mikael.
Tel: 0370/ 141 86
spel och nyttoprogram till Amiga köpes. Ring till Johan.
Tel: 0762/ 711 22

Org. kass. Combat school bytes mot
Bankok Knights, Target renegade,
Plutonen, The last ninja 2. Ring per.
Tel: 0470/ 309 95
VIC-64, 1541 diskdrive, Action replay
Proffesional, 49 disketter, 3 originalspel, 24 band, 1531 bandspelare, 1
joystick, datortidningar bytes mot
Amiga500.
Tel: 0456/ 50829
Last Ninja, Ghostbuster, Rambo,
Kung Fu Master och Fighter Pilot på
samma kassett, mot Samuraj Warrior el. Killed until dead.
Tel: 0171/ 607 48

BREVKOMPISAR

Daniel Eriksson, Steinkjervägen 30,
881 00 Sollefteå.

Karlsson, Billebergav. 9, 261 99
Landskrona

Jag är en spelglad tjej som gjärna
skulle vilja ha en brevkompis att dela
knep och tips med. Jag har en C-64
och bandstation. Delad glädje är
dubbel glädje. skriv till:
Katarina Wiklund, Heleneborgsgatan 9c, 11731 Stockholm.

Brevkompis med C64 och disk sökes för byte av spel. Ulf Walder.ö, Bergv.
7,
19630
K-Angen

Brevkompisar med C-64/128 med
drive sökes för byte av div. program. Skriv till:
Joachim Hurding, Relägatan 8,
421 34 V. Frölunda.

Brevkompisar med C64 sökes. Jag
har bandspelare och diskdrive. Svarar på alla brev. Skriv till: Niklas Alvelund, Åsvägen 15,281 ~ Hässleholm

· Brevkompis sökes med IBM PC och
intresse av att byta spel mm. Skriv till:
Jesper Alvsten, Långebrogatan 1,
291 54 Kristianstad.

Brevkompisar med C-64 och bandspelare önskas. Sriv till:
Daniel Bredahl, Kullgårdsvägen 17,
44335 Lerum.

Brevkompisar sökes med C64 och
diskdrive. Skriv till: Jimmy Svensson,
Sångarledan 45, 595 00 Mjölby

Brevkompis med C-64/128 och
disk. sökes. Skriv till:
Peter svensson, Marias Väg 3,
26083 Vejbystrand.

Brevkompis med C64 xoh diskdrive
sökes över hela norden. Skriv till: Anders Olofsson, Kemigränd. 2, 90241
Umeå

Brevkompisar sökes med en C-64
bandstation eller diskdrive. Sriv till:

Amiga brevkompis sökes för byte av
tips, ideer, prg m.m. Skriv till: Anders

ANNONS PRIS
På grund av den stora tillströmningen av
annonser till Datorbörsen måste vi börja ta betalt. En annons kostar i fortsättningen tio kronor.
·
Pengarna skickas till Pg 11 75 47-0,
Br. Llndströms Förlag, Märk inbetalningstalongen med DATORB(?RSEN.

Brevkompisar med C64 oc~ bandstation sökes. Skriv till: Jan Ostberg,
Källev. 10, 79023 Svärdsjö

1 ,,,• ~Gl .-

Brevkompisar sökes med 128 eller
128D för byta av tips och program.
Skriv till: Robert Olsson, PL 6481,
451 93
Uddevalla
Jag söker en brevkompis med en
Amiga och/eller en PC för utbyte av
erfarenheter, trix, program mm. Jag
är själv 16 år och din ålder bör vara
runt där också. Både killar och tjejer
(självklart). Släng ihop ett brev till:
Anders Jacobsson, Raskens väg 15,
430 33 Fjärås.
Brevkompisar sökes med C-64 och
diskdrive. Runt 15 år.
Andreas von Sheele, box 55, 570 20
Bodafors.
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Amiga prg. köpes, bytes ev. Allt nytt
av intresse.
Patrik Stenberg, Ängsv. 2, 95200
Kalix.
AMIGASPEL KÖPES
Tel: 0455/ 13617
Tidningen "What burgler" köpes för
10 kr. Ring Jonas.
Tel: 044/ 238411
SUPER CAT, datatidn. orig.spel till
C-64 köpes. Skickaprisuppgiftertill:
Reine Pedersen, Mörtgr. 23, 951 45
Luleå.
Org. spel på disk. köpes. Säljer även
orig.spel på kass. Pris: 40-90 kr. Ring
Sven.
Tel: 0587/70096
Amigaprogram, spel och disketter
köpes billigt. Skicka lista till:
Nicklas Petersson, Pl.1345, 311 93
Långås.

COMMODORE 64
DELUXE PAKET

Amiga 1000 med monitor, även andra tillbehör. Ring Christer.
Tel: 035/ 102660

BYTES
sc«rgmser 0ytes mot Shoot-em-up
construction kit. Endast original.
Ring Magnus.

Tel: 0612122515
Jag har Secondsoutorig. till Åmigan
och vill byta till mig Plutonen eller
Barbarian (Palace).

Daniel Westman, Strandvägen 33B,
92300 Storuman.
C-64 kass. Jag byter mitt Superman
mot ditt Gutz, eller mitt Howard the
duck mot ditt Rolling thunder. Ring
Patrik efter kl. 16.00
Tel: 0525/ 321 45
Defender of the crown och Knight
Orc bytes mot Gnome ranger och
Shadows of murdor. (Alla på kassett).
Ring Tony.
Tel: 016/ 114555

*
*
*
*
*
*
*
*

PRIS ENDAST

Jag byter mitt Pluton el. Pirates mot
Airborne ranger. Ring Tobban.
Tel: 0500/ 61692
Org. spel på kassett bytes. Har bla.
Arkanoid 2 och Magnificent 7. Ring
Andreas.
. Tel: 0961/ 108 39
Light Force orig. Bytes mot Dracula
(kass). Ring Björn.
Tel: 0651/ 33114
Org. spel. Rampage och Flying
shark bytes mot Airborne ranger kassett. Ring hans.
Tel: 0372/ 83246
Parallax, dragons fair, Mean city
(kassett), bytes mot The Hobbit Och
Shoot-em-up konstr. kit på kassett, eller säljes för 85 kr/st. Har även turbospel. Ring Roland efter kl. 16.00
Tel: _0929/ 511 59
Hacker 2, Point x, Terra cresta bytes
mot Elite och Skate or die på kassett
eller säljes för 85 kr/st. Har även turbospel. Ring Roland efter kl.16.00
Tel: 0929/ 51159
Asterix bytes mot Pirates. Summer
Games 2 mot Target Renegade.
Speedking mot Strike Fleet eller annat nytt spel. OBS kassett! Ring Emil.
Tel: 0500/ 57245
Starg Lider (disk) och talladega bytes mot Samlingsdisk med
Pitstop2 eller mot summergames 2.
Birger Drugge, Box 30, 870 16
Ramvik.
Hysteria mot World Games till C-64
band.
Tel: 0140/ 62096
Outrun mot Rastan. Till C-64 band.
Tel: 0140---7620 96
Silent Service mot Defender of the
crown till C-64 band.
Tel: 0140/62096

Commodore 64
(värd 2295:-)
Bandstation
(värd 275:-)
The Final Cartridge 111 (värd 495:-)
Joystick
(värd 129:-)
3 spel Cartridge
(värd 199:-)
1 spel lkari Warriors
(värd 149:-)
1 spel Deathscape
(värd 149:-)
1 spel Dogfight 2187
(värd 149:-)

2295:-

COMMODORE64
KASS DISK
6 PAK VOL 3
149 179
ALIEN SYNDROME
129 179
BARBARIAN Il (.X)
149 199
BEYOND THE ICE PALACE 129 179
BIONIC COMMANDOS
129 179
BLACK LAMP
119 169
CHERNOBYL
129 179
DARK CASTLE
129 179
FOOTBALL MANAGER Il
149 199
GUSTAF/GARFIELD
129 179
GUTZ
129 179
ICE HOCKEY
129 179
IKARI WARRIORS
119 169
IMPOSSIBLE MISSION Il
129 179
KARNOV
129 179
MINI PUTT (GOLF)
149 199
ON THE TILES
99 129
PASSENGERS OF THE WIND Il 109

TILLBEHÖR

JOYSTICKS
Attack VG 119
Attack VG 200
Attack VG 505
Attack VG 600

PRIS
99 :195:-

AMIGA HARDWARE REF. MAN.
AMIGA PROGRAMMERS GUIDE
AMIGA PROGR:S HAND BOOK
INSIDE AMIGA GRAPHICS

249:-

Wico Redball
Wico Bathandle
WicoErgo
Wico Threeway
TAC-2
DISKETTER (10 sVförp)
Goldstar 51/4" DSDD
BASF 51/4" DSDD
Goldstar 3 112" DSDD
BASF 31/2" DSDD
CARTRIDGE TILL 64/128
The Final Cartridge lll+VG 119
Action Replay Mk IV
Action Replay Professional
DISKNOTCHER
AZIMUTH JUSTERINGSBAND
RENGÖRINGSDISKETT 5 1/4"
RENGÖRINGSDISKETT 3 1/2"

179:295:295:295:395:99:179:199:299:495:495:569:59:79:99:129:-

.X FÖRHANDSBOKNING,
KOMMER I SLUTET AV AUGUSTI

COMMODORE 1541-11
DELUXE PAKET
* 1541-11 DISKDRIVE
* 10 st DISKETTER
* 3stSPEL

HI! AMIGOS...

195:-

KASS DISK
PLUTONEN
129 179
RIM RUNNER
129 179
SAMURAI WARRIOR
129 179
SKATE CRAZV (RULLSKR.)
129 179
SKATE OR DIE (SKATEBOARD) 149 199
SUMMERGAMES Il
129 179
TETRIS
129 179
THE GAMES - VINTERSPELEN 149 199
THE LAST NINJA Il (.X)
149 199
THUNDERCATS
129 179
VIXEN
129 179
WE ARE THE CHAMPION$ 149 199

PRIS ENDAST

ATTACK VG 620

(värd 2095:-)
(värd 99:-)
(värd 450:-)

1--------Llo"""'......•.- - - - 1

Arets absolut bästa joystick...
Metallskaft, 5 mikroswitchar,
autofire och sugproppar.
Pris endast
179:t--------------1

AMIGA 500
DELUXE PAKET
*Amiga500
*AF-modulator
*Joystick
*1 spel

PRIS ENDAST

(värd 6495:-)
(värd 275:-)
(värd 99:-)
(värd 279:-)

4995:-

NYTTOPROGRAM TILL AMIGA
DISK

64 EMULATOR
DIGIPAINT
FORTRAN
LATTICE C 4.0
PASCAL
PHOTON PAINT
TV SHOW
TV TEXT
VIP PROFESSIONAL (LOTUS 1-2-3)

895

895
2995
1995
1100
895
1395
1395
2495

LITTERATUR TILL AMIGA
1001 THINGS... AMIGA
ADVANCED AMIGA BASIC
AMIGA APPLICATIONS
AMIGA ASSEMBLV LANG. PROGR
AMIGA DOS REF. GUIDE

PRIS
175
245
240
175
189

Extra Amiga driva+
1Ost disketter
AF-modulator
MPS 150 DC Färgprinter

1795:275:3295:-

AMIGASPEL
DISK
AAARGH!
ARCADE CLASSICS - 3 spel
BARBARIAN - PSYGNOSIS
BLACK LAMP
BUBBLE BOBBLE
BUGGY BOV
CHALLENGER
CRAZVCARS
DARKCASTLE
DEFENDER OF THE CROWN
DRUID Il
GEE BEE AIR RALLY
GETTYSBURG (STRATEGI)
GRAND SLAM (TENNIS)

JOE BLADE
KING OF CHICAGO
MIND FIGHTER (ÅVENTYR)
OBLITERATOR
PINK PANTHER
PORTS OF CALL
SOCCER SUPREMO
STRIPPOKER Il PLUS
TERRAMEX
TERRORPODS
THE FLINTSTONES
THE THREE STOOGES
WARZONE
WESTERN GAMES
WIZBALL

279
299
299
299

299
299
149
349
349
349
299
299

395
279
149
349
349
299
279

395
279
199
279

<-

299
279
349
149
279
279

RING! FÖR DET SENASTE TILL ATARI ST.

r.-------------------------------------7 @

I

I t---+-------------------4-----1

DATUM _ _ _ _ I;' io
NAMN,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ::; ~
ADRESS._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !~~
POSTNR _ _ _ _ ORT_ _ _ _ _ _ _ _ :,; 2

,

TELENR _ _ _

I t----+--------------------4-~

I t---+---'-- - - - - - - -- - - - - - - -- - +--~
I t---+-..----------....:_--------+--~
I ,..__ _..___________________-'----'
I Jag har en _ _ _ _ _ _dator, och jag vill ha
I spelen på 0 kass, 0 disk, O cartridge.
I Målsmans underskrift

,~g

----------rn~
I

Beställ direkt genom vår ordertelefon eller genom att fylla i
kupongen och klippa ut den och stoppa ned
den i ett frankerat kuvert och lämna den
närmsta brevlåda.
Vår adress är:

Lq-oqTq
BOX66
771 01 LUDVIKA

- - - - - - - - -- - - - - - - -- - ---- - -- - - - - - - - - - - om du är under 16 år - - - - - - - - - - - - - -
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NUVAR3:e
VECKA!
Nu när man väntar på at solen
ska titta fram mellan molnen
kan det vara bra att ha något
att lita på.
För även om det är sommar
så kommer Datormagazin var
tredje vecka. Och även om
solen skiner så fortsätter mo-
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BACKHOPPNING

SKRIDSKO

EPYX

f'1TQ1 EI..ECTHONl(:S

lLLU & SOFT\ \/\RE AB
HE MVAANSGATAN 8. 17 1 54 SO LN A . TEL08 73392 90

nitorerna att ''stråla'' på vår
redaktion.
För 185 kronor slipper du
riskera att missa ett nummer
av tidningen. Då får du 17 utgåvor, vilket är 42 kronor billigare än lösnummerpriset.
Juste, inte sant?

Och julitomten kan också
komma med en halvårsprenumeration för 95 kronor.
Alla som förnyar eller skaffar en sprillans ny prenumera_tion får chansen att vinna månadens höjdarspel till Amigan
eller 64:an.
-

