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Grattis på oss själva! 

I maj 1986 kom första numret av Da
tormagazin ut .. Det var en liten oan
senlig publikation på 28 sidor, plane

rad att utkomma varannan månad. Ma
terialet skulle inte räcka för tätare utgiv
ning trodde vi då. 

Själva jobbet med tidningen skedde 
på fritiden hemma i mitt vardagsrum av -
ett gäng entusiaster. Och vi var överlyck
liga när första numret sålde i hela 8.125 
exemplar. Under 1986 lyckades vi 
få ut ytterligare tre nummer och pressa 
upp den sålda upplagan till totalt 14.000 
ex. 

Mycket har hänt sedan dess. Dator
magazin såldes till ett stort tidningsför
lag för att få resurser att utvecklas. Ut
givningstakten ökades till var 3:e vecka. 
Sidantalet uppgår regelbundet till 48 si
dor. Jobbet med tidningen utförs fortfa
rande av entusiaster, men nu är fem av 
dessa heltidsanställda på tidningen. 

Vår officiellt sålda upplaga har sprun
git upp till 31.488 ex under första halvå
ret 1988. Det gör Datormagazin till nor
dens största datortidning enligt Tid
ningsStatistik AB. 

Nog kan vi väl få gratta oss själva till 
en sådan framgång. Men främst vill vi 
tacka er läsare, för att ni visat oss ert för
troende och varit oss trogna. Samtidigt 
ett tack för alla roliga och glada brev ni 
skickat till oss. Vi är ledsna att vi inte 
hunnit besvara dem alla. Men sluta inte 
skriva. Breven ger oss alla en kick att 
jobba vidare ännu hårdar.e! 

Men med 25 utgåvor bakom oss 
kan det också vara tid att funde
ra om vi lyckats uppnå de mål vi 

satte upp vid starten. I premiärnumret av 
Datormagazin deklarerade vi att tidnin
gen alltid skulle stå på läsarnas sida och 
vara ett oberoende kritiskt granskande 
organ för alla Commodore-användare. 
Vi skulle också vara ett snabbt och på
litligt nyhetsorgan där man skulle hitta 
senaste nytt om Commodore, nya spel , 
nya program och ny hårdvara. . 

Visst har Datormagazin många gån
ger varit obekväm och retat gallfebern 
på både Commodore AB liksom andra 
branschföretag. Våra kritiska tester och 
artiklar har chockat en bransch, där man 
tidigar varit van vid att det går att köpa 
god publicitet med annonser. Vi kan, 
utan att ljuga, säga att tidningen aldrig 

stoppat en kritisk artikel p.g.a. påtryck
ningar från annonsörer eller förlaget. 

Tidningens 48 sidor räcker till mycket, 
dock inte till att hjälpa alla våra läsare 
med olika problem .. Därför satte vi hös
ten 1987 upp Heta Linjen, dit läsare kan 
ringa varje Onsdag mellan klockan 18-
20 och få hjälp. 

Heta Linjen har blivit en succe. Varje 
Onsdag får vi mellan 100-200 telefon
samtal. Tyvärr räcker inte våra resurser 
till för att hjälpa alla som ringer. Men våra 
medarbetare gör sitt bästa, det kan jag 
lova. 

Allt det här räcker dock inte, anser vi. 
Datormagazin kan och ska bli bättre på 
alla områden. Nyligen lät vi två redakti
onsmedlemmar genomgå Commodo
res servicekurser för att ge tidningen 
kompetens på hårdvaran. 

· • I framtidsplanerna ingår också att 
sätta upp ett eg~ testlaboratorium för att 
kunna genomföra ordentliga seriösa 
hårdvarutester. 

• Tidningen har också utvecklat ett 
eget datasystem för nyhetsbevaknin
gen, samt byggt upp ett eget data-arkiv 
för bransch-och nyhetsinformation. Det
ta datorsystem ska vidareutvecklas. 

• Redan i dag görs det mesta av ar
betet på tidningen med Amigor. Vi pla
nerar nu att inom en snar framtid klara 
alla produktionssteg, fram till tryckning, 
med ett nätverk av Amigor och desktop , 
publishing. För detta pilotprojekt samar- · 
betar vi med svenska Commodore. 

Många som besökt oss har undrat 
varför har vi valt den ännu så länge gan
ska oprövade Amigan som arbetsma
skin. Det vore ju mycket enklare om vi 
arbetade med PC-dator. Sant. Men se
dan starten av tidningen har vår princip 
varit att vi ska använda de datorer vi skri
ver om. Den principen överger vi inte. 

• Vi kommer också att utveckla vår ut
landsbevakning. Dels genom att själva 
resa mer, dels genom en nyligen kont
rakterade utlandskorrespondent i USA. 

• Genom den enkät som finns på sid 
44 i detta nummer hoppas vi få mer data 
om våra läsare. Om tillräckligt många 
besvarar enkäten får vi underlag för att 
göra Datormagazin mer anpassad till 
just dina behov. 

• Sist men inte minst, skriv gärna ett 
brev till mig och berätta om vad du sak
nar i Datormagazin. Vi kan givetvis inte 
uppfylla alla önskemål, men vi lovar att 
försöka göra vårt bästa. Och glöm inte 
att besvara och skicka in Datormagazins 
enkät. Det är det säkraste sättet att på
verka tidningens innehåll . 

Christer Rindeblad 
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Så ökade Da
tormagazin. 
Från B 000 ex · 
till 31 500 på 
två år. Men 
priset har 
bara ökat med 
två kronor ... 
Tack ska ni ha 
alla läsare! 

Grattis! Även denna gång har vi dragit tio lyckliga vinnare som får varsitt spel. Spelen är 
Chessmaster 2000 som Mikael Lennartsson, Varberg, Tomas Albinsson, Oskarshamn. Ro
bin Calvin. Linköping. Daniel Kepec, Påarp och Gunnar Bengtsson Göteborg vann. 

Amigaspelet Carrier Command vann: Willy Theis, Vårby, Vidar Knudsen. Oslo. Jan Palm 
Skänninge, Oskar Reimer Eskilstuna och Tomas Holmgren, Gävle. 

Spelen kommer så fort som möjligt på posten. Tyvärr måste nog de som vann Carrier Com
mand vänta ett tag eftersom spelet inte fanns inne för tillfället. 

Grattis än en gång! 

NY TIDNING! 
Hjälp! Vår datorbörs räcker knap

past till åt alla läsare som vill köpa, 
byta, sälja, skaffa brevkompisar och 
söka polare till olika projekt. Om vi 
skulle trycka alla brev och radannon
ser skulle det kunna fylla en hel tid
ning. 

Så varför inte göra en hel tidning, 
sprängfylld med annonser av alla de 
slag från ungdomar från hela norden? 

LJJgn, den är på väg! "Pop swap" 
heter den, och dyker upp i din affär 
under hösten. En hel tidning, bara för 
dig som vill nå ut till tusen och åter tu-

sen läsare med sin annons. 
Nu är det dags att skicka in den till 

oss. Tänk tim Säkert är det något du 
vill byta bort, sälja eller köpa. Det kan 
vara precis vad som helst. Skivor, 
idolbilder, skateboards, tidningar, 
prylar, spel eller kläder. Kanske är du 
på jakt efter en brevkompis? Då är 
"Pop swap" rätta stället att hitta en 
kompis för livet. Du får gärna presen
tera dig med bild. Förresten, ta och 
skicka med en bild på vad du än vill 
annonsera om. Kanske en ny printer 
eller en synth. Skicka in ett foto så 
kommer det in tillsammans med an
nonsen. 

DEN HÄR TIDSKRIFfEN ÄRTS-KONTROLLERAD Att annonsera är gratis! Skicka in 
din text och dina bilder till: Datorma
gazin "Pop Swap", Box 21077, 100 31 
ST'J~KHOLM. 

Annonsera i TS-kontrollerade tidskrifter så du vet vad du får för pengarna. 
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a NICLAS PERSSON, välkänd Amiga
expert hos skåneföretaget Kar/berg & Kar/
berg i Lund ska sluta! Ryktena förtä ljer att han 
istället ska börja hos Svenska Commodores 
supportavdelning . 
• RÄDDA SOMMARLOVET ville Sven
ska Commodore göra enligt ett återförsäljar
brev. Där man gick ut och erbjöd handlarna 
sitt nyapaket Video Supergame 64 för 1.495 
kr exlusive bandspelare. Nu var det väl egent
ligen regntrötta skolungdomar man skulle 
glädja. Men en del handlare gladdes nog ock
så, eftersom de tog ut både 200-300 kronor 
mer än det rekommenderade priset . . . 
a MAX/PLAN 500, kalkylprogram till Ami
gan har bråttats med en del problem p.g.a. 
buggar i programmet. Men nu ryktas det att 
Oxxi i USA har version 1.9 klar - buggfri! 
• SCANDINAV/EN AMIGA CENTER, 
i Malmö finns visst kvar, trots rykten om mot
satsen. Det är RogerGrönberg, tidigareäga
re, som lagt av och istället startat RND-Data. 
Detta företag skall ägna sig åt import av hård
vara till Amigan, men endast till återförsälja
re. Ny ägare av Scandinavien Amiga Center 
är Fredrik Olsson, tidigare Jubel-Data, Visst 
svänger det i branschen ... 
• SECUS, berömda 64a printerinterface 
finns visst fortfarande att köpa! Det avslöjar · 
våra kontakter på SECUS Data. Som också 
berättar att man fortfarande har ca 2.000 in
terface liggande i lagret. Ring 08-28 90 40 och 
beställ. Artikelnumret är 090023 . . . 
a ANDERS STAAF, VD hos Svenska 
Commodore firade semester på Mallorca . Så 
nu behöver ni inte fråga honom varifrån solb
rännan kommer. 
• US GOLD, det största engelska prog
ramhuset, gillar inte kritik . När branschtidnin
gen Computer Trade Weekly nyligen publice
rade en artikel om bråket kring US Gold och 
deras prissäkningar till vissa distributörer, så 
försökte US Gold få tidningen stoppad i Högs
ta Domstol! Inte ens Datormagazin har råkat . 
ut för något liknande, ännu kanske vi ska skri
va. 
• PEPS/ satsar nu på dataspel . Tillsam
mans med US Gold ska man nu samarbeta 
med reklam och övrig marknadsföring. Intro
duktion med im programpaket kallad " The 
Taste of America". 
• BRAINSTORMING ägnar sig nu engel
ska Commodore åt. Nyligen höll man brains
torming för .alla 48 anställda på Seldon Park 
Hotel i Croydon. Främst brainstormade man 
om hur alla miljoner man fått från amerikan
ska Commodore till PR ska användas. Skic
ka några till Sverige är vårt tips. 
• MASSMEDIA och Commodore har all
tid varit ett problem - för Commodore. Men 
nu ska man bättra sig. Huvudkontoret i USA 
har skickat ut en tjock lunta papper till 
Commodore-chefer världen över hur man för
bättrar sina relationer med massmedia. Det 
behövs... . 
a MILES ROWLAND, välkänd profil hos 
engelska Ocean har sagt upp sig. We miss 
youMiles! . . 
a EN HANDMALAD sportbil av märket 
Panther Kal/ister. Det är förstapris i en tävling 
arrangerad av Software Pubslishing Corpo
ration i England. Tyvärr får endast datorhand
lare delta. Och det gäller att öka sin försäljning 
mest av alla i procent räknat under tre måna
der för att vinna. 
• TIDNINGEN Commodore User kan 
glädja sig åt nya framgångar. Nyligen notera
de man en såld upplaga på 69.006 exemplar. 
Tyvärr kan Datormagazin inte konkurrera med 
sådana försäljningssiffror. 
·• SPANSKA programhuset Microdigital· . 
(Dih.amic) bryter nu sitt samarbete med engel-
ska OCEAN och satsar på att sköta sin egen 
försäljning. Introduktionen blir under den sto
ra Lndonmässan PCW i september. Dinamics -
ligger b·akom kända Ocean-titlar som Army . 

· Moves, Game Over, Freddy Hardest.och Ba
sket Master. 

• VARUHUSET AHLENS planer på en 
stor avdelning för dataspel har åter fördröjts. 
Men.i höst s_ka man vara igång lovar man. 

• DATALÄTT i Eslöv kan glädja sig åt rejä 
la framgångar. Företagets VD, 19-åriga Mat, 
tias Magnusson, kunde nyligen anställa pap
pa Torsten samt konstatera att han nu omsät
ter 20 miljoner kronor! Dessutom lyckades fä- . 
retaget intressera tidningen Dagens Indust
ri, som ägnade en helsida åt Data/ätts fram-
gångar. Det ni!- · 

S} :1:w 
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SNABBARE och snabbare gardet I spe/in
dustrin. Nu planerar det engelska förlaget Fu
ture Pub/ishing att släppa en ny tidning kallad 
Computer Games Week, en veckotidning om 
dataspel! 

CASCADE, känt .engelskt spelföretag har 
fått ny VD. Nykomlingen heter PETER WIL
KINSSON och uppges ha hårda nypor.Så nu 
ska det bli ordning på det tidigare ganska rö
riga företaget. 

-THE POWER HOUSE, tidigare stor inom 
lågbudgetspel, har gått omkull. Orsaken sägs 
ha varit bråk med tyska Ariolasoft. 

DOMARK och Elite, tidigare bittra fiender, 
har nu slagit sig samman för att göra spelet 
Live and Let Die (James Bond). 

ETT GÄNG pirater greps nyligen i Glasgow, 
· England av den engelska programindustrins 
·egenpolis FAST Enligt uppgift beslagtog man 

· under en razzia totalt 3.000 disketter med 
sammanalgt 6.000 ST, Amiga och PC
program. 

CA 75 PROCENT av landets barn mellan 
7-12 år kommer i kontakt med datorer på sin 
fritid. Och"var 5:e barnfamilj i Sverige har i dag 
ti llgång till en hemdator. Det visar en ny un
dersökning gj?rd på Stockholms ()niv~r_sitet. . 

Pylator i 
konkurs 
Sveriges näst största. dato_r
spelsdistributör, Pylator, räk
nar med att snabbt kunna re
konstrueras efter konkursen 
förra månaden. 

Det 'säger företagets VD 
Per-Åke Lundell. . 

- Vi håller på att förhand
la och har tre mycket seriösa 
intressenter som vill ta över. 

Det va• vid förra Datormagazins 
pressläggning som den näst största dist
ributören av datorsp~I. Pylator, gick i 
konkurs med mellan sex och sju miljo
ner kronor i skulder. 

Orsaken till konkursen, enligt Per-Åke 
Lundell, är dels att man tvingades skri
va av kundfordringar företaget hade, 
dels att man skrev ner lagrets värde. 

Ser positivt 

Men trots konkursen och mångmiljon
skulderna ser Lundell positivt på fram

. tiden: 
- Företaget drivs vidare och alla tolv 

anställda som varslats om uppsägning 
är kvar och vill fortsåtta. 

Lundell hoppas att med det "nya" Py0 

lator kunria förverkliga sina nya ideer för 

Music Studio 2.0 
Häftigare än någonsin . Det lovar Ac

tivision om sin nya version av The M.u
sic Studio 2.0 till Amigan . Totalt 15 oli
ka nyheter finns i Music Studio 2.0. Bl.a. 
20 nya digitaliserade instrument, en 
jukebox-funktion, direkt MIDl-in och out
put . 

Nya.8MB 
-expansion 

Nu fi nns Commodores nya expansi
onsminne till Amiga 2000, RAM Expan
sion Card 2058, för leverans. Detta nya 
expansicnsminne ersätter det gamla 
A2052 med.2 MB och levereras med an-

Datormagazin: 

hur för,etaget ska kunna.drivas. Han häv
dar också att grundorsaken ti ll konkur
sen har eliminerats: 

- Det är svårt att så här säga exakt 
vad som gick fel. Vi har inte hunnit göra 
den analysen ännu. Men jag ser opti
mistiskt på framtiden . Orsaken till att Py
lator gick i konkurs har avlägsnats. 

Skulderna 

Det är advokat Michael Ramm
Eriscon som i egenskap av konkursför
valtare som driver företaget vidare. 
Handläggare för Pylator är Malin Lind
vall. Hon säger att det konkursdrabba
de Pylator har en samlad skuld på mel
lan sju och åtta miljoner kronor. 800.000 
kronor i skatteskulder och 1.5 mi ljoner 
i skulder till banken, samt mellan fyra 
och fem miljoner i leverantörsskulder. 
Hälften av den summan är till utländska 
företag . 

I tillgångar har konkursboet ett lager 
på två miljoner samt inventarier för ett 
bokfört värde på en miljon kronor. . 

- Det är inte troligt att leverant0rer~ 
na får något tillbaka, hävdar Malin Lind
vall till Datormagazin. 

Pylators moderbolag Anturos AB som 
ägs av Per-Åke Lundell drabbas inte av 
konkursen. Pylator AB har tidigare gjort 
konkurs i april 1987. 

Lennart Nilsson 

Extra-diskar 
till Photon Paint 

Microillusions släpper nu två stycken 
extradisketter till sitt grafikprogram Pho
ton Paint (recenserad i nr 10 av DM). Ext
radisketterna innehåller 24 färdiga illust
rationer. 

tingen 2 MB eller 8 MB. 
Samtidigt ökar kostnaderna att ex

pandera Amigan. Det gamla A2052 med 
2 MB kostade ca 3.495 kronor.exlµsive 
moms. Det nya expansionsminnet, med · 
exakt li ka mycket minne, kostar-6.495 
kronor exlusive moms! A2058 med 8 MB 
har preliminärt prissats till 16.000 kronor 
exlusive moms! · 

NORDENS STÖRSTA 
DATORTIDNING.! 

Datormagazin är nu officiellt nordens 
största datortidning. 

Det står klart sedan Tidningsstatistik 
• AB" (TS) presenterat de officiella kontrol

lerade upplagesiffrorna för olika dator
tidningar. 

Enligt TS hade Datormagazin en såld 
upplaga på 31.488 exemplar under för
sta halvåret 1988. Genom TS:s sätt att 
kontrollera upplagan har Datormagazin 
inte fått tillgodoräkna sig den sålda upp
lagan som distribueras i Norge, Finland 
samt landets datorbutiker. 

Närmaste konkurrent till Datormaga
zi n upplagemässigt är tidningen Mikro
datorn, med en såld upplaga på 16.326 
ex. Därefter kommer Datavärlden med 
10.752 ex, Dator,nytt med 8.274 ex, In
dustriell Datateknik med 7.992 ex samt 
Computer Sweden med 5.242 ex. 

Övriga datortidningar i Sverige, Hem
datornytt, Oberoende Computer samt 
Soft är inte anmälda till TS och kan där
för inte presentera några officiella kont
rollerade upplagor. 
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Pylators VD Per-Ake Lundell hoppas ha rekonstruerat företa
get i början av september . ....,... Vi har tre mycket seriösa intres
senter som vill driva företaget vidare, säger han för Datorma-
gazin. · 

Dr Term i Sverige! 
Utbudet av terminalprogram till Ami

gan har ju inte varit särdeles stort i Sve
rige. Men nu släpps Dr Term Professi
onal V2 .0 från Progressive Peripherals · 
& Software. Lite fakta: VT100, VT52, 
TTY. Protokoll: binärt, compuserve B, 
Kermit, text, Xmodem och Ymodem . 

·. Programmetuppges vara mer avance
rat ·än exepelvis Diga! och Online_! Det 
har också ett eget kommandospråk 
samt kan fungera som mini-BBS. Pris: 

·· 550 kr inklusive moms. 
Importeras av Amaestro Electronics 

HB, Ormängsgatan 63 A, 162 31 Väl
lingby. Tel: 08-388643. 

Pro Sound Designer 
· Amigan verkar bli en riktig musikma~ 
skin .' Senaste tillöbehöret heter Pro So
und Designer och består av en sampler 

· med programvara. Uppges producera 
4-kanaligt samplat stereoljud och· kari 
hålla upp till 8 olika samplingar i minnet 
samtidigt. 

Säljs av HK Electronics, ·tel: 08-
733 92 90 (endast ÅF) för 1.095 kronor in
"klusive moms. 

DIGI-DROID 
Digi-Droid är ett litet hjälpmedel som 

gör. färg-digitizing med Digi-View snab
bare och enklare genom att det går au
tomatiskt! Utan Digi-Droid måste man 
sriurra på filter-hjul mellan varje färg. 
Med Digi-Droid går detta automatiskt. 
Det är nämligen en datorkontrollerad 
motor som mellan varje färg snurrar filt
ret. Den ansluts i den andra us-porten 
på Amigan och fungerar tillsammans 
med·den nya versionen av programmet 
till DigiView - DigiView 3.0. 

Priset i USA hamnar på 79.95 dollar. 
Vad det kommer att ligga på i Sverige 
och vem som kommer ta hem den är 
okänt. · 

För mer information, kontakta: New
Tek, lnc. 115 W. Crane St. Topeka, Kan-
sas 66603. · 

NyaAmiga-. 
böcker 

K.A 

En strid ström av Amiga-böcker ver
kar invade·ra Sverige just nu. Från Tial 
Trading har vi fått brev om två av dessa: 
Amiga Trick & Tips och Amiga Machi
ne Language Book, båda från ABA
::us och prissatta till 265 kr. 

Mer information kan du få från Tial 
Trading, Odengatan 24, 113 51 Stock
holm. 

.Commodore 
dubblar vinst 

Framgången med Amigan samt dras
tiska kostnadssäkningar har gett resul
tat för Commodore lnternational. På ett 
år har man lyckats dubbla sin vinst, som 

-första halvåret 1988 uppgår till 362 mil
joner kronor. Omsättningen- däremot 
ökade endast med åtta procent, vilket är 
"litet jämfört med övrig dataindustri. 

Svenska Commodore har ·ännu inte 
släppt siria vinstsiffror. . · 

· Nya riktpriser 
från Commodore 

Svenska Commodore har nu släppt 
en ·ny.riktprislista till fandets återförsäl
jare. Så här mycket ska Commodore
prylar·kosta nu inklusive moms: C64 ca 
1 :995 kr, C128 D 5.595 kr, Amiga 500 in
klusive Kindword ca 5.995 kr. Amiga 
2000 med Kindword - 14.517 kronor. 

Lights! Camera! 
Action! 

Ughts! Cainera! Action! är ett nytt 
· besktop Prese_ntation program från Ae

gis Development In~. LCA kombinerar 
. bilder, animationer, samplat ljud och mu
'sik till en fullständig slideshow. 

LCA använder filer från alla Amigap
rogram som skapar IFF-bilder (inklosi
ve HAM-bilder), ·ANIM-filer, samplade 

. IFF-ljud och Aegis Soaix låtar. Program
met är avsett att användas för presen
tation inom olika områden såsom under
visning ; videoproduktion, produktde
monstrationer, annonsering m.m. 
LCA innehåller bla. följande: 40 oiika 
skärmövergångar och specialeffekter. 
Color-cycling och halfbrite supportas. 
Alla Amiga-upplösningar · inklusive 
overscan. ShowLCA. Ett program som 
spelar upp presentationer. Det får spri-. 
das fritt . GrabANIM låter dig ta skärmar 
från nästan alla Amigaprogram och an
vända det i en animation. Genlock och 
PAL support. Speciell support för Super
Gen finns med. 

LCA kräver minst en megabyte ram 
och två diskdrivar. Skandinavisk impor
tör: Word Wide Software, Danmark. 

Ny version 
av Logistix 

K.A 

Databas- och kalkylprogrammet Lo-· 
31STIX till Amigan hade ju många bug
' ·ar. Nu har man fixat det hos Grafox i En
; land och släppt en ny version. Dator-
111agazin återkommer med en recen
sion. Information om Logistix går att få 
hos Promoteus, Rådmansgatan 
57, 11360, Stockholm. Tel: 08-
323688. 
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Electronic Art tror på PC 

• Marie Lewis, VD för Electronic ARt 
tror på PC. · 

LONDON (Datorrriagazin) PC
datorerna kommer att ta över 
hemdatormarknaden under 
1988! Hemdatorer som C64 
och Amiga kan få det svårt. 

Det , förutspår multinatio
nella programhuset Electro
nic Arts, som nu gör al.It fler 
spel och nyttoprogram i PC
format enbart. Men man över
ger inte Amigan och C64:an 
trots det. Electronic Arts läg
ger aldrig alla ägg i samma 
korg ... 

Säg Delux Paint, lnterceptor, Chess
master 2000, Bards Tale, Archon . . . 

Visst klingar det välbekant. Lika väl
bekant som bolagsnamnet Electronic 
Arts. Ett programhus som skapat sig ett 

Brittiska 
tid11ingar oroade 
• De brittiska Commodoretidningarna 
bävar inför framtiden. Nyligen sade An
thony Jacobson som ger ut·Commodo
re Computing lnter.nation~I och Amiga 

· User att 64:an inte kommer att ha en till
räcklig stor marknad för att kunna hålla 
lika många tidningar vid liv som existe- · 
rar i dagsläget. · · · 

Speciellt syftade han på Zzap och 
Commodore User där innehållet pres
sas undan av både 16-bitars- som bud
getmaterial. 

- Vi har vår egen strategi för att be
mästra tillväxten av Amigan, förklarar 
Anthony Jacobson. 

Extra låda 
till .Amiga 500 

Pacific Peripherals har tagit fram Sub
Sr-!tem, en tillsats till Amiga 500 som 
möjliggör anslutande av Amiga 2000 
Zorro kort . 

Lådan som är ca 5.7 cm hög och pla
ceras under datorn har .plats för två 
kortplatser och en extra 3.5" drive. En 
extra transformator medföljer för att mi
nimera strömförsörjningsproblem. Pris· 
ca 250 dollar, eller ca 400 dollar inkl ext
ra drive. Ingen svensk importör klar. För 
mer information kontakta: Pacific Pe
ripherals: P.O. Box.14575 Fremont, CA 
94539, (415) 651-1905, USA. 

Problem med 
·1ss1 

En förstaserie av Commodores nya 
3.5-tums diskdrive 1581 kan vara behäf-. 
tad med ett fel. Enligt uppgift i tidningen 
INFO handlar det om ettjordfel som le
der till problem. 

Exakt hur många drivar som gick ut 
med felet innan man upptäckte det är 
okänt. 

genuint rykte om att utveckla kvalitets
program. Speciellt när det handlar om 
grafik och ljud. 

Electronic Arts grundades i december 
1982 av tre amerikanska bolag som till
sammans satsade 12 miljoner kronor. 
Och i maj 1983 skeppade man sitt för
sta program. samtidigt som den beryk
tade Apple-mannen Steve Wozniak och 
skivbolaget A&M Records gick in i bo
laget med ytterligare 18 miljoner kronor. 

Det var investeringar ingen ångrar i 
dag. Electronic Arts har utvecklats till ett 

. multinationellt programhus med huvud
kontor i San Mateo, USA, europakontor 
i England och regionkontor i Australien 
och Japan. Sedan starten har man 
släppt över 80 titlar. Och sammanlagt 
har Electronic Arts i dag över 300 anställ
da och omsatte 1987 över 490 miljoner 
kronor. En 60 procentig ökning jämfört 
med 1986! 

Men hittills har Electronic Arts främst 
varit ett amerikanskt bolag som inte gjort 
mycket väsen av sig i Europa. Tills nu, 
avslöjar Lesley Mansford, kvinnlig PR
chef för engelska Electronic Arts nied 
säte i Langley, Berkshire. 

- Vi fungerade tidigare enbart som 
europeisk distributör. Men nu satsar vi 
på att bli ett riktigt programhus. Vi kom
mer dock inte att bygga upp någon egen 
stab av programmerare. I stället satsar 
vi hårt på duktiga frilansprogrammera
re. Men vi är faktiskt 55 heltidsanställ
da här i England. Det ska jämföras med 
huvudkontoret i USA med 220 anställ
da. 

Lesley Mansford avslöjar samtidigt 
Electronic Arts långsiktiga strategi. Man 
har nyligen avslutat en framtidsanalys 
av marknaden och kommit fram till föl
jande: 

• C64 har länge varit den dominerande . 
hemdatorn. Men nu väntas konsumen
terna byta upp sig till antingei:i PC eller 
en Amiga 500. 
• Electronic Arts anser att utvecklingen 
mot allt billigare PC-datorer gör att PC 
kommer att erövra hemmen detta årti
onde. 

Tyskt kontrakt 
Genom ett nytt årslångt kontrakt ska 

tyska programhuset Magic Bytes titlar 
marknad~föras av engelska Gremlins i 
England, Osterrike, Spanien, Italien och 
på Island. Totalt tolv titlar planerar Ma
gic Bytes att släppa under 1988. 

load Error-hjälp 
Begreppet LOAD ERROR är säkert et 

känt fenomen för många 64-ägare mecI 
bandspelare. Sättet att lösa probleme\ 
är många. Ett nytt sätt att tackla Load Er
ror är The Datasette Doctor - Data . 
sette Alignament & Cleaning Kit frå1 1 
Trilogic. · 

Importeras av Chara Electronic; tel: 
0381-10400. 

Skifta mellan 
Kickstart 

Orolig för de kommande bytena av 
Kickstart. Lösningen heter Golem Um
schallplatine, ett kort som kan monte
ras i A500 och · 
A2000 och som gör det möjligt att myc
ket enkelt skifta mellan olika kickstart
·generationer. Kostar 539 kronor. Mer 
information från Chara på tel: 0290-216 
38. 

• Utvecklingen av CD-skivor kommer 
att gå snabbt framåt och bli en viktig del 
i hemdatorutvecklingen. 
• Electornic Arts tror att hemdatorn 
kommer att ta över TV:s roll som under
hållare och informationsmedia. Främst 
kommer folk att använda hemdatorn för 
undervisning och nöjen. 

• Spelen kommer genom CD-skivans 
genombrott att bli mycket verklighets
trogna och utformas som interaktiva fil
mer där användaren styr handlingen. 
- Vi kommer också att fortsätta satsa 
på mycket hög kvalite, säger Mark Le
wis, VD för engelska Electronic Arts 
programhus. Vi tror att man gö.r det bäst 

genom att satsa på riktiga artister, mu
siker och kon·stnärer, när man utvecklar 
program. Vare sig .det gäller spel eller 
nyttoprogram. Hittills har vi anlitat över 
hundra olika artister sedan starten . 

· Som så många andra storbolagsatsar · 
Electronic Arts också på att· köpa upp· 
mindre programhus. Nyligen köpte m~n 
upp Martech. Man arbetar också med li
censavtal och har bland annat knytit upp 
bolag som Software Toolworks (utveck
lade Chessmaster 2000), Accolade och 
Strategic Studies .Group. · 

Christer Rindeblad 

• - Vi satsar på riktiga artister, ·säger Marlc Lewrs; i :'A- ./ Engiarid. 

Slog till mot 
manual
pirater 
• Nu har piraterna även börjat tillver
ka manualer. Nyligen slog 50 tulltjäns
temän i Hongkong till och beslagtog 
20.000 illegalt tillverkade manualer, upp- . 
ger Computer Sweden som citerar en 
nyhetsbyrå i Hongkong. 

Enligt polisen i på Kowloon är de be
slagtagna manualerna värda två miljo
ner kronor. 

Turbokort 
för Amigan 

Det amerikanska företaget CSA kom
mer inom kort ut med ett nytt turbo-kort 
till Amigan . Detta använder de båda nya 
Motorola-processorerna 68030 och 
68882. Detta kort påstås vara mellan två 
och fyra gånger så snabbt som de m1 allt 
vanligare 68020- och 68881-korten. 

Amiga-böcker 
Än har inte bokfloden av Amiga

böcker upphört. Amiga Tricks & Tips . 
och Amiga Mac!Ji.ne Language Book 

· är två nya titlar från förlaget Abacus. 
Pris: 265 kr. Importeras till Sverige av 
Tial Trading, Odengatan 24, 113 51 
Stockholm. Abacus har också böc
kerna Amiga Basic lnside & Out samt 
Amiga for Beginners. 

Pro Sound Designer 
nu i Sverige! 

Lyssna, ljudfreaks. Nu finns Pro So- · 
und Designer till Amigan i Sverige! Pro 
Sound Designer är ett avancerat 4-
kanaligt stereosampler-system med 
program och samplerför Amigan . Prog
rammet kan hanter upptill 8 olika samp
lingar i minnet eller 4 stereo-samplingar. 

Pris: 1.095 kronor inklusive moms för 
sampleroch program. Mer information 
från HK Electronics, tel: 08-733 92 90, 
endast ÅF. 

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

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

Beställ INFO DISKETT ! 
Sveriges billigaste, beskrfver 
alla program.· 
Sätt in 19 Kr på 
postgiro 4191440-9 
Telefonorder 040 120700 , 040-261116 
• • HB MEGADISK Box 5 176 20071 MALMO . . 

SO nya 
titlar 
varje 
månad! 

Så här dags på året, när hösten 
börjar närma sig, brukar det 
strömmåin papper"med infor

mation av varierande kvalitet och in
tresse. Jag har tittat igenom listor 
och sammanställningar från en 
mängd programföretag och gjort en 
sammanräkning av antalet produk
ter avsedda för Amiga. 

Jämför man den listan med mot
svarande augusti 1987, kan jag kons
tatera att dagens lista innehåller 
nära 1000 fler titlar. Det betyder att 
det under året som gått kommit fram 
mellan 80 och 90 titlar i månaden! 

Alla av dessa program när av oli
ka skäl inteJram till oss. Men de fö
retag som distribuerar Amiga
program här i Sverige, har i de fles-

ta fall arbetat snabbt och sett till att 
pregram som är intressanta dyker 
upp i butikerna. 

I denna mängd av nya program 
kan det vara svårt att hinna med att 
göra en korrekt bedömning av kva
liteten. Kanske finns det program 
som borde finnas tillgängliga i Sve
rige. Vad tycker. duJ 

·skriv en rad till Datormagazinet 
och berätta om vilka program du 
saknar, eller tycker att det är svårt att 
få tag på. Adressen är Datormaga- , 
zin, l_(ent Lindqvist, Karlbergsvä- ,, 
gen -17.-81, .'113 .35 Stockbolm.;·c 

..DE;t. behöver inte .vara ett existe
rande program. Skriv gärna om en 
typ av program som du saknar eller 
befintliga program som inte motsva
rar dina krav. Orii jag får ett tillräck
ligt underlag kommer jag att göraen 
sammanställning i köniinande num
mer. Octi det kan vara intressant läs
ning för våra program-importörer in
för höstens mässbesök. 

Ett flertal läsare anser att 
Commodore-återförsäljaren inte ger 
tillräckligt utförliga besked på deras 
frågor. När man tar del av frågorna 
förstår man varför. Samtliga frågor 
gäller nämligen produktE;lr som inte 
importerats till Sverige. 

Jag skulle därför vilja ge en liten 
bakgrund till varför detta upplevs 
som ett problem. Commodore är av 
tradition ett produktinriktat och inno
vativt företag. Utveckling pågår kon-· 
tinuerligt och nya produkter kommer 
ständigt fram. Ett naturligt steg i pro
duktcykeln är att känna av en ny pro
dukt mot marknaden. Eftersom USA 
är "hemmamarknad" för Commo
dore betyder det att nyheter om pro
dukter, som befinner sig på ett tidigt 
stadium i produktutvecklingscykeln, 
snabbt sprider sig i vissa kretsar. 

Att tidningsfolk är duktiga på att 
skaffa sig informationskällor är na
turligt. Nyheter är en stor del av de
ras arbete. Och på så sätt når infor
mationen om nya produkter ameri
kanska datortidningar. Flera av 
dessa tidningar har många ivriga lä
sare här på hemmaplan, och självk-

· lart finns många intresseväckande 
artiklar. Speciellt som nyheter av den 
här sorten nästan alltid presenteras 
i en ganska positiv och okritisk ton . 

En del av dessa produkter kom
mer aldrig att gå i produktion, med
an andra produkter bedöms som in
tressanta för mar_knac:len. Vår upp
gift på CommodorE;l i Sverige är ar
beta med produkter som skall säljas 
på den svenska marknaden. Och vi 
ä9nar vår omsorg åt att informera 
vara återförsäljare om de produkter 
vi tillsammans arbetar med. Jag vill 
också understryka att kompetensni
vån hos återförsäljaren generellt sett 
är hög. Med hänsyn tagen ti ll att de 
flesta har ett mycket brett sortiment, 
kan man väl konstatera att det inte 
går att hinna med att bli expert på all
t ing. 

Kent Lindvist 
Svenska Commodore 
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Här svarar 
Amigan för 
telefon-

• sen<1cen 
·boll· 

'1,-,: 

KÖPENHAMN (Datormaga
zin) -Goddag! Detta är Amiga 
2000 som talar. Vill du höra en 
lista över nya spelprogram? 
Tryck på "stjärna" och 1 på 
din telefon. Vill du beställa, 
tryck 2. 
· Så kan det låta när man 
ringer "Amiga Voice 24", ett 
nytt d,anskt system som för
vandlar en Amiga 2000 till te-
1efonvakt och ordermottaga
re. 

Allt fler människor köper varor ogi 
tjänster per telefon. Det har gjort företa
gens ordermottagning till dyra flaskhal
sar. 

Samtidigt är själva jobbet, att sitta da
garna i ända och-skriva ner artikelnum
mer som köpare rabblar upp i telefonen, 
eller svara på prisförfrågningar, inte spe
ciellt attraktivt. 

Det är här som "Amiga Voice 24" 
kommer in. "Amiga Voice 24" är en spe
cialutrustad Amiga 2000 som per tele
fon kan ge muntliga upplysningar, ta 
emot order, skriva ut beställnJngarna på 
printer, ge försäljningsstatistik - dygnet 
runt! Och viktigaste av allt- konsumen
terna behöver bara en vanlig tryck
knappstelefon för att utnyttja datorsys-
temet!. . 

"Amiga Voice 24" är utvecklad av det 
dan~ka företaget Voice Communica
tion ApS i Holbaek, sex m_il frål] Köpen
hamn. Ett företag som nu står inför en 
lysande framtid. Deras system liar väckt ' 
intresse i hela Skandinavien och finns 
redari installerat på . · · 
Sheraton i Köpenhamn, hos danska Te
leverket och danska Commodore. Och 

. just nu planerar 6åde svenska Commo
dore och spelimportören HK Electronics 
att lägga en del av sin ordermottagning 
på "Amiga Vqice 24". 

Så föddes iden 

- Vi började egentligen som data
konsulter, berättar Egon Sörensen, för
säljningsdirektör hos Vocie Communi
cation. Men så kom Amigan och vi bör
jade diskutera olika användningsområ
den för denna fantastiska maskin. 

Det var då iden föddes om att utnytt
ja Amigans unika multitasking-och ljud
möjligheter. 

- Själva grundkonceptet, en dato.r 
som _kan ge _muntliga besked och ta 
emot beställningar, är inget nytt, tilläg
ger Kåre Therkelsen. Det finns liknan
de PC-system på marknaden. Men de 
-kostar en kvarts miljon eller mer. 

"Amiga Voice 24'' däremot kostar en
dast 80.QOO kronor installerat och kör
klart! Och Amigan har enligt Kåre Ther
ke!sen många fördelar jämfört med öv
riga system på marknaden. 

Ken Vejler hoppas 
man kan göra dator
systemet lönsamt. 
Bara genom att tå be
talt för alla nötter 
som äts pä hotellet. 

- Dels kan ju Amigan köra många 
program samtidigt och klarar dessutom 
av att vara en PC samtidigt. Många av 
våra kunder kör därför "Amiga Voice 24" 
i bakgrunden och bokför samtidigt på 
datorn! Det är verkligt effektivt utnyttjan-
de. . 
. Rent tekniskt består "Amiga Voice 
24' ' av en Amiga 2000 med XT-kort , en 
44 MB hårddisk, en sampler (för digita
lisering av tal), ett specialbyggt modem, 
printer, registerprogrammet Superbase 
samt ett specialutveqklat program för 
hantering av telefonsignaler och talet. 
Man får alltså en del för pengarna. · 

När man ringer upp Arnigari går tal• 
syntesen igång oeh spelar upp ett inta
lat meddelande. Sedan kan kunden 
själv styra sig fram mellan olika talande 
menyer genom att trycka på olika siffer
kombinationer på sin telefon . 

~å funger.;ir det 

Superbas-registret håller rätt på vilka 
' menyer som är aktuella samt exempel
vis artikelnummer. En beställning kan gå · 
till så här: · 

. • Du ringer upp datorn med din 
vanliga telefon. 

• Datorn svarar med samplat tal 
(din egen röst som · digitalis_erats) 
" Välkommen till Datormagazins bestä/1-
ningskontor. Tryck stjärna och O för ny
hetslistan. Tryck stjärna 1 för beställning-
ar". · 

• Du trycker stjärna 1 och får munt
ligt besked att du befinner dig hos be
ställn_i_ng_savdf:lningen. Datorn frågar 
nu efter varunumrilet och kvantitet. _ 
Du gör din beställning genom att tryc
ka 
exempelvis "0153" för att beställa ett 
extraminne till din dator. . 

• Datorn bekräftargenomatt UPP.
repa "0153- extraminne tji/ Amiga. Ar 
det korrekt? Tryck O om OK, tryck 1 om 
felaktigt". 

• Du trycker O och fortsätter sedan 
din beställning. 

• Därefter överförs kanske din be
ställning till en central dator för fak
tuering. Dessutom skriver Amigan ut 
en följesedel för lagerpersonalen, så 
att de kan packa din beställning. 

• Normalt kan man ju bara bestäl
la på kontorstid. Men Amigan står där 
dygnet runt, alltid redo .. . 

- Att vi skickar med XT-kortet har 
egentligen ingen betydelse för vårt sys
tem, säger Kåre Therkelsen. Det finns 
bara där för att folk ska kuna köra PC
program samtidigt. 

På Sheraton i Köpenhamn har man 
två stycken A2000 med "Voice 24" i drift 
sedan ett halvår tillbaka. Och man är 
mycket nöjd med systemet säger Ken 
Vejler, system managers på hotellet. 

Sheraton använder dock systemet för 
ett mycket speciellt ändamål , nämligen 
för skötseln av de sniå minibarer som 

• Ken Vejler (t.v.) system manager på Sheraton i Köpenhamn är nöjd med det nya talande Amiga
systemet. Till höger Kåre Therkelsen, Vocie Communication. Bakom dem syns två Amiga 2000 
med Amiga Vocie 24. 

finns på varje hotellrum. 

Fins hos Sheraton · · 

- Vår personal kontrollerar ju mini
barerna varje dag för att se om gäster
na tagit läsk, sprit eller jordnötter. Varje 
minibar har 22 olika varor. Dels ska ju mi
nibarerna fyllas på och ~sterna ska be
tala vad de förbrukat på sin hotellnota. 

Kontroller var tidigare både tidsödand 
och stressig, eftersom man måste hin
na kontrollera minibaren innan gästen 
chckat ut. Många gäster försökte faktiskt 
komma undan betalningen för vad de 
ätit och druckit. 

- Det var ett himla spring med 
checklistan ner till receptionen 
varje gång, berättar Ken Vejler. Nu ring
er istället vår personalen från varje rum 
till "Ami@a Voice" och knappar in för
brukningen. Det går otroligt snabbt. 
Amigan överför sedan automatiskt upp
gifterna till vårt ekonomisystem som 
skriver ut hotellnotan. Dessutom får vi 
statistik över förbrukningen . 

Att hålla en såda kontroll på' 'jordnöts
förbrukningen" kan kanske verka löjlig. 
Men Sheratons minibarer omsätter fak
tiskt 2.5 miljoner kronor varje år! 

- På sikt kommer vi att tjäna in vad 
datasystemet kostade, anser Ken Vejler. 

Men det finns också många andra an
vändningsområden för ".t>.miga Voice 
24' '. Danska televerket använder det för 
att installatörerna ska kunna skicka in 
timrapporter. Och televerket har dessut
om satt upp ett horoskop! 

När man ringer upp horoskopet berät
tar datorn först var man befinner sig. Se
dan kan man välja olika stjärntecken ge
nom att trycka olika sifferkombinationer 
på sin telefon. 

- Allt som krävs är att man har en 
tryckknappstelefon som är ansluten till 
en AXE-växel, säger Kåre Therkelsen . 
Och enl igt våra uppl)ifter är 95 procent 
av alla svenska hushall anslutna till AXE
systemet. 

Men "Amiga Voice 24" kan ännu mer 
än så. Eftersom en telefon bara har siff
ror krävs det ju ett kundnummer för att 
man ska beställa. HUr går det då för van
liga konsumenter, som saknar kund-
nummer? · 

- Det har vi löst på ett oansk,a einkelt 

sätt, berättar Kåre Therkelsen. I stället 
för kundnummer knappar man in sitt 
eget telefon numer när man är klar med 
beställningen. Amigan ringer sedan 
själv upp televerkets nummerupplys
ning och tar fram namn och adressupp
gifter. Det funkar mycket bra så länge 

inte kunden har hemligt nummer. 
I Sverige kommer distributionen av 

"Amiga Voice 24" att skötas av HK Eleet
mnics. Den som vill-ha mer information · 
kan därför ringa 08-7339290. 

Christer Rindeblad 

AMIGA PRYLAR. 

NEC AMIGADRIVE ..... .. 1595 . 00 
CITIZEN AMIGADRIVE .. . 1195 '. oo 
MIDIINTERFACE DATiL ... 4~9 . 00 
PRO SAMPLER STUDIO. : .. 995.00 

TILLBEHÖR TILL C64 

ACTION REPLAY MK IV ... 495.00 
ACTION REPLAY PROF .. .. 569.00 

, DISKETTSTATION.BCD41.17~5 . 00 
DISKETTSTATION.BCD71.2495.00 
MOTHERBOARD 4-VÄGS .... 349.00 
MOiHERBOARD 3-VÄGS .. , .299 .00 
BANDSTATION M. PAUSE. 249 . 00 
TFC II.I+JOYSTICK . ..... 495.00 
LJUSPENNA l,fED 12PRG . . -. -3~9 ~00 ___ 

DISKETTER OCH TILLBEHÖR 

NO NAME 5 . 25". lOST 59.00 
GOLDSTAR. 5.25 " lOST 89.00 
GOLDSTAR . 3 . 5" lOST 195.00 
DISKETTKLIPPARE 59.00 
DISKETTBOX 80ST 3.5 " 149 . 00 
D.BOX lOOST 5.25" 149.00 
PRINTERPAPPER lOOOST 149.00 
RENGöRIMGSDISK. 3.5" 99.00 
RENGÖRINGSDISK. 5.24" 79.00 
MONITORSTATIV. 195.00 
MUSMATTA 79.00 

DAMMSKYDD TILL ALLT! 

COMMODORE 64. 
COMMODORE 64-II 
COMMODORE 128 
AMIGA 500 
i541/1541C/1 570 
1571. 
1581 
CITIZEN RF302C. DISK 
CITIZEN 120D SKRtV . 
STAR LC 10 
MPS 1500C/OLIVETTI 

GRATIS!! 

,15. 00 
49.00 
89 , 00 
99.00 
75;00 
75.00 
63.00 
63.00 

119.00 
119. 00 
129 . 00 

VÅR NYA POSTORDERKATALOG 
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rev Arg, glad, leds!n eller bara !rcker i ~törsta allmän~ef. _Skriv ~å-till Datormagazin, Karlbergsväg_en 77-81, 113 35 
STOCKHOL_M. ~ark ku~ertet B~_EV_. Du kan ocks~ skicka ditt brev som en ordbehandlingsfil på postens ljud-· 
br:ev. Det bhr v1 glada for. Men glom mte att ange vilket ordbehandlingsprogram du använder. 

Var finns 
Jag måste tå veta var jag kan skat

ta bilderna från ''Amiga show" på 
diskett. 

Petter Norberg 
Vi tick bilderna från användarför

eningen SUGA i Stockholm. Kontak
ta dem, adressen finns på vår User 
Group-sida längst bak. 

Ingen lågsäsong 
för spel inte! 

Vi är två killar som kommer med lite 
synpunkter på er tidning. Efter att ha läst 
Datormagazin i över ett år nu, har vi 
märkt stora skillnader från sommaren -
87. Då hade ni 20-25 spelrecensioner i 
varje nummer. 

Nu däremot hittar man ynkliga sju. Vi 
vet att ni har sagt att nu under somma
ren är det s.k. lågsäsong för spelproduk
tion, men så lite kan inte vara möjligt 
Om det skulle vara så få, behöver ni inte 
ha några speltester alls, uppriktigt sagt. 
Till på köpet finns det fler Amiga-spel i 
tidningen än 64-spel fastän det kanske 
är fem ggr fler läsare som äger en 
C64/128. 

Vi bryr oss inte om vilka datorbutiker 
som bråkar med Commodore AB. Och 
vem som har upphovsrätten till TFC 111 
skiter vi fullständigt i. 

Se upp! De flesta POKE-koderna i 
Game-Keys är tagna från november 
numret och andra nummer av Zzap-64. 

Vad är det för snack om att ni är tidi
gast med spelrecensioner? Spelet 
Chubby Christle testades i CU:s juni
nummer som kom ut i England i slutet 
av maj. Och ni har det som en prewiew 
den 30 juni. 

Fram med reportage om crackergrup
per (i stil med CU:s "Piracy"artikeln). 
Och vad hände med tävlingen om att 
översätta spel namn på ett skojigt sätt? 

Hoppas ni tar åt er! 
Hälsningar 

Erik och Lars 

Under 1987 kom Datormagazin ut 
med endast 12 nummer per år. Och på 

sommaren gjorde vi dessutom uppe
håll med ett nummer. Andelen Amiga
spel var då också mycket låg. 

Nu utkommer Datormagazin med 
17 nummer per år utan sommaruppe
håll. Men andelen 64-spel har inte 
ökat tör det, snarare minskat. Det kan 
vi tyvärr inte göra något åt. Men vi kan 
trösta er med att de engelska spe/hu
sen meddelar att man nu åter ska bör
ja satsa på 64-spel igen. 

Chubby Christle missade vi lite tids
mässigt. Men vi har spöat CU vid and
ra tllffllllen. NMr vi mfssar ett spel be
ror det oftast på att det är några engel
ska bolag där vi ännu så länge har 
bristfälliga kontakter. Men det ska bli 
bättre lovar vi. 

De som snor spe/tips från Zzap-64 
och skickar till oss kommer att känna 
Hybners vrede vad det lider. 

(~ 
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Dåligt med 
äventyr 

Jag har en del synpunkter som jag vill 
komma fram med. 

Jag tycker absolut att ni ska ha en fast 
sida om äventyrsspel. Där kan ni ha någ
ra tester av äventyrsspel och en fråge
spalt (ta med både frågor och svar i tid
ningen). 

Jag tycker att ni har dåligt med även
tyrstester, särskilt i de senaste numren. 
Ta t.ex. och gör en temaserie om lnfo
com. Testa ett par lnfocom-spel i varje 
nummer. Testa även de äldsta äventyren 
tex Zork, Suspect, Deadline m.fl. 

Dessa är de enda saker som jag sak
nar i Datormagazin. 

Urchin from G.U.E 

Vår dåliga äventyrs-bevakning har 
orsakats av två saker: 1. Bristen på 
äventyrsspel i Sverige. Det importe
ras knappt några spel hit längre där
för att de säljer mycket dåligt. Och vår 
reaktion har givetvis varit att "jaha, in
tresset är kanske inte så stort''. Dess
utom är det ju meningslöst att recen
sera spel som inte går att köpa. 

Vi har också haft brist på intresse
rade och kunniga äventyrsskribenter. 
Detta är vi dock på väg att råda bot 
över. Så räkna med en hel äventyrssi
da vad det lider i DM. 

En debatt i rättan ti , • 
För 4-5 år sedan var vi en handfull ent

usiaster som med privata hemdatorer 
försökte efterlikna landets konferenssys
tem, QZ m.m. 

Helt plötsligt lossnade tekniken: Vem 
som helst kunde bygga ut sin med hård
disk för en billig penning, eller skaffa en 
billig Taiwan -PC för i stort sett samma 
pengar som en tidig C64 med kringut
rustning betingade. De "modemnum
mer" som tidigare varit lokala experi
ment med 20 trogna användare förvand
lades till kraftfulla debattforum där 
hundratals modemsugna datorinneha
vare samlades och avsatte stor del av sin 
fritid som formning av social mognad i 
de resp. system som tilltalade individen 
ifråga. 

För 10 år sedan umgicks man "ano
nymt'' medelst PR-radio och motsvaran
de, hade en del av fritidsintressena in
tecknade på detta vis, varvid Televerket 
galltjöt av ilska samtidigt som det note
rades en viss nedgång av fall där ung
domar slog ner pensionärer på grund av 
brist på fritidssysselsättningar. 

"Modemexplosionen" har på samma 
sätt medfört att många, ung som gam
mal, föredrar att för en rimlig penning 
skaffa erforderlig utrustning för att kun
na kommunicera över sin vanliga hem
telefon med tusentals andra i de hund
ratals BBS-system som finns i dagslä-

I i center av BBS-listor till svars. Det kan 
inte vara särskilt förenligt med etiska 
regler att medvetet offentliggöra ett 
hemligt telefonnummer, där det råkar 
snurra en sluten BBS för något ända- . 
mll, oa"981tomtanken Ar att knyta ihop 
landets modernare och som en ren ser
vice belysa alternativa databaser. 

Även Datainspektionen verkar sätta 
käppar i hjulet för oss ideella sysop:s. 
Bernt Andersson på Telsoft BBS har 
gjort förljande iakttagelse: 

Ni vet väl om att Datainspektionen har 
skärpt reglerna för register, och att de 
numer klassar användarfilen i alla data
baser som personregister, och att man 
som sysop måste ha licens från dem?! 

Det enda register som idag är helt li
censfritt är en textfil med namn adress 
eller vilka andra personuppgifter som 
helst. Kravet är att denna textfil endast 
ska användas i din personliga privata 
ordbehandlare för t.ex. automatisk 
adressering av brev. 

Så fort den kan köras i ett program där 
du kan söka i filen är den licensbelagd! 
Tala om restriktivare bestämmelser än 
förut! 

Dessutom har definitionen av person
register skärps! 

Jag citerar punkt 3 i Dis promemoria 
ang tolkning av 1:a paragrafen Datala
gen: 

da filen duger inte, för Dl anser att det 
är precis vad de gör varenda gång de 
loggar in ..... . 

Sen hör det ju till, att Dl höjde licens
avgiften från 240 kr till 400 kr per år, 
fr.o.m 114-88" 

Så långt Be . • r att 
det i värsta fall börjar gå tro 
intresse driva en simpel BBS för att gläd
ja landets hemma-modernare och så 
länge det varar även sig själv. Ingen 
människa skaffar utrustning för tusen
tals kronor för att hamna i en byråkratisk 
djungel. Regler måste naturligtvis fin
nas för att kommunikation med modem 
inte ska strula ur totalt, men dessa måste 
växa upp ur mediet som sådant, inte in
förlemmas med rådande rättsbegrepp 
som grundlagen stipulerar för allmän 

· pulicistisk verksamhet. 
I motsatt förhållande har vi begreppet 

betalbaser. Marknadsför man en pro
dukt på kommersiell basis ligger det nog 
ganska nära att man får underkasta sig 
gängse regler för publicistisk verksam
het. Domen i QZ-frågan, tidigare skild
rad av DMz kom inte som någon direkt 
överraskning. 

__________________________ ..,. get. 

Än ~å länge är det upp till respektive 
sysop att efter eget omdömme släppa in 
modernare som visat intresse för basen 

"Det typiska för ett personregister är 
att det förs med ADB och att det i regi
stret ingår någon uppgift som gör det 
möjligt att identifiera en person (identi
tetsuppgift). Med identitetsuppgift me
nas inte bara namn och personnummer, 
utan även t.ex anställningsnummer, 
medlemsnummer, kundnummer eller 
annan form av kodbeteckning. 

Men QZ är inte allenarådande beträf
fande kommersiell BBS-verksamhet. 
Även det stora CompuText systemet, dri
vet av stiftelsen IFF, har när detta skrivs 
försvunnit ut i den binära världsrymden 
samtidigt som IFF strax innan Cf:s sam
manbrott skickat nya inbetalningskort 
med innebörden:- Vi byter telefon
nummer. Trevlig sommar! Alla får köra 
en vecka gratis! 

"Bloody-good 
Transformer'' 

Till alla läsare som är intresserade av -
"Transformer". Ring inte till svenska 
Commodore eller HK Electronics! Ingen 
av dem visar något som helst intresse. 
HK sa till mig att varken de eller Com
modore hade något intresse. 

Därför ringde jag till engelska Com
modore och pratade med en mycke1 
trevlig man, som tyckte att Transformer 
var "Bloody-good". 

Han sa att jag skulle ringa till en firma 
med tel nummer 533-55 09 93. I England 
kunde jag köpa Transformer för 39.99 
Pund c.f 400 spänn. Nu har jag den änt
ligen och den är verkligen "Bloody
good". 

Hälsnings, 
G.Howard 

För de som inte vet: Transformer är 
ett Amiga-program som gör det möj· 
ligt att köra MS-Dos-program på Ami
gan utan någon hårdvara. Enligt vis
sa uppgifter lär det vara licenspro
blem som gjort aii svenska Commo
dore inte tar hem Transformer. Men 
märkligt är det tycker även vi, som 

också tycker att Transformer är 
· 'bloody-good' '. 

Vart tog 
annonsen vägen? 

Jag skickade in en annons till er för ett 
tag sedan och när jag tittade i tidningen 
så, ARRG ingen annons. Kan det ha va
rit för att det var 58 tecken? 

Men när jag tittade i vidare såg jag en 
annons på 70 tecken. Om man vill ha en 
annons på mer än 55 tecken hur gör 

' man då? 
Ta tillbak Razor. 
Ha med demotester och gör reporta-

ge om crackinggrupper. , , 
Tack och hej! 

Alf in Sundsvall 

Ett annonsmanus måste vara inne : 
ca två veckor före tidningen 
finns i kiosken. Men även om den 
kommer i tid kan vi inte garantera · 
plats, eftersom utrymmet tör Dator
börsen (till Ingelas stora sorg) är be
gränsat. Och vid platsbrist tår tyvärr · 
en del annonser stå över ett num
mer. 

i fråga. Ofta förekommer någon form av 
identitets kontroll eller i varje fall lämna
de av namn- och adressuppgifter. Van
ligt är då att sysop kollar upp vedeböran
de i telefonkatalogen, motringer eller i 
det avancerade fallet kör en personupp
lysning via UC eller DAFA/SPAR. 

Dock slinker det in många katter 
bland hermelinerna. Det är ganska lätt 
att t.ex. ta fram skolkatalo913n, utse 
lämpligt offer samt köra på dennes iden
titet i syfte att ställa till oreda i BBS
system, utan att personligen avslöjas 
som det hatobjekt en sådan mindre nog
räknade person i slutändan alltid blir. 

Ska då den stackars sysop, som gjort 
de kontroller som står i hans makt innan 
insläppandet av vederbörande, kunna 
ställas till svars i egenskap av ansvarig · 
utgivare? 

Svaret är kategoriskt NEJ! 
Ett BBS-system körs i regel på · ett 

hemligt telefon nummer och är i mina 
ögon att jämställas med en sluten för
ening. De debatter som förekommer där 
är inte på något enda sätt att jämföra· 
med tex en kvällstidning, där det skriv
na ordet når ut till alla köparA i läsbar 
form, oavsett om de haft föravsikt att ta 
del av artikeln eller ej. 

Snarare skulle jag vilja ställa de pub-

ldentifieringsuppgift_~n behöver allt
så inte allmänt känd. Aven om endast 
den invigde förstår vem som avses är det 
ett personregister!'' 

Med andra ord innebär det sistnämn
da att t.o.m. något så trivialt som den all
ra enklaste användarfilen i den allra 
minsta och enklaste BBS, klassas som 
personregister.! 

Det finns ett undantag. Del 2 i samma 
promemoria säger som sista mening: 
"Personregister som man inrättar och 
kör uteslutande för personligt (privat) 
bruk är undantagna från både licens och 
tillståndsplikten ." 

MEN en användarfil klassar tyvärr inte 
Dl som privat, med motiveringen att så 
fort det är fler än EN person i användar
filen, så är användarfilen till för allmänt 
bruk. Att säga att BBSen endast är för 
en sluten grupp hjälper inte för det är då 
fortfarande något som brukas av fler än 
EN person. Så ska en BBS användarfil 
hamna under denna regel, så får endast 
sysop kunna logga in och ingen annan! 
Att säga att användarna inte kan använ-

Att i det läget, som en modernare som 
hörde av sig till mig, betala in 1000 kro
nor för att slippa dutta med månadsin
betalningar, och därefter märka att det 
bara inte finns något abbonemang på de 
uppgivna nya telefonnumrerna, leder 
tanken till att visst f-n måste det finnas 
ett utgivaransvar för den kategorin av da
tabaser. Bara inte myndigheterna ger sig 
på oss ideella små-BBS-sysopar! 

Jan Mickelin, sysop 
Ezenhemmer Plastpåsar 

& Barnuppfostringsredskap 
Garanterat gratis hobby-BBS på till Lur-
verket anmält hemligt nummer . .... . 

Insändaren ovan är delvis riktad 
mot den ledare som publicerades i nr 
8 av Datormagazin, där vi krävde an
svarigt utgivarslcap tör sysopar. 

Om det är pralctiskt genomförbart 
eller inte kan diskuteras. Men någon 
form av reglering bör till, vilket tydligt 
belyses av insändarskribenten. 

Datormagazin respelcterar givetvis 
om en BBS inte vill ha sitt telefonnum
mer i vår BBS-lista. Det är bara att 
meddela vår kontrollant Lars Rasmus
son, som provringeralla BBS:erinnan 
publicering. 



4x4 Off Road Racing - Följe_r 
hack i häl med andra "inte . 
toppspel" från Epyx. 

-4x4 OFF ROAD RACING 
• I detta Epyx spel ska'du tä plats som 
förare i ett endurorace genom en icke
trevlig terräng. Du får själv välja bil, till
behör och extrautrustning för att klara 
av tävlingen. Tyvärr har man inte plats 
för hur mycket som helst och man har 
dessutom en viss mängd pengar att 
göra av med. 

Grafiken i spelet är lite tråkig men den 
tredimensionella effekten höjs av att 
spritearna "växer" bra. 

I övrigt är 4x4 Off Road Racing väldigt 
likt spelet Buggy Boy, dvs det ligger en 
massa skräp i banan som man kan köra 
på och man 
kan köra på två hjul. 

RED STORM RISING 
• Microprose har nu gjort ett baserat 
på den kända romanen Red Storm Ri
sing av Tom Clancy. I spelet för du befäl 

över en amerikansk kärn kraftsubåt som 
ska söka upp och förstöra ryska ubåtar 
runJ norra polcirkeln. Red Storm Rising 
är enligt Microproses Sid Meier mycket 
bättre än det tidigare Si lent Service. 
Först och främst är ubåten mycket mer 
advancerad än i den föregående ubåts
si multorn. 

THUNDERBLADE 
• Som en produkt av U.S. Golds avtal 
med Pepsi kommer arkadkonversionen 
av spelet Thunderblade att släppas i 
höst. 

I spelet flyger man med helikopter och 
utföra olika uppdrag. Spelet har dessut
om blivit utsett ptt vara spelet som den 
stora Pepsi-U.S. Gold tävlingen handlar 
om. 

Tävlingen går ut på att man ska få så 
mycket poäng som möjligt. De som har 
högst poäng kommer att få väldigt fina 
priser. I alla fall enligt U.S. Gold och Pep
si , faktum är väl att det hela är ett stort 
reklamjippo för Pepsi. 

CHAMPIONSHIP 
CRICKET 

• Championship Cricket från Softwa
re Publishing Associates är inget ordi
närt kricketspel. Det går ut på att man 
ska vara manager för ett kricketlag och 
föra det upp till toppen av ligan. Du ska 
plocka ihop laguppställningar, köpa och 
sälja spelare samt träna dem. 

Spelet kommer att kosta mellan 200 
och 300 kronor. 
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·;: ·;: C, 

:O :O o(O 

Q) 
... ... C, . 

a> m (J 
(J ... "tu "tu a:s 

.!! m ._ - - ... 
0. ii:;2 

C: c: · ... 
<[;2 <[ Speltitel 

1 ( 2) 40 (37) The last ninja 
2 ( 1) 37 (38) Defender of the crown 
3 ( 7) 34 (26) Giana sisters 
4 ( 4) 29 (31) Bubble bobble 
5 ( 3) 28 (32) Pirates 
6 ( 6) 28 (28) lo 
7 ( 5) 26 (30) Wizball 
8 ( 9) 21 (18) Delta 
9 ( 8) 16 (21) California games . 

10 (10) ·15 . (16) Skate.or die 

• Denna veckas topplista kan te sig 
lika omväxlande som den föregåen
de. Synd är bara det att The Last Ni n
ja nte höll sig ifrån topplaceringen 
speciellt länge. Det nyligen släppta 
spelet Giana Sisters har klättrat upp 
från sjunde plats till tredje och kom
mer säkert att fortsätta upp till minst 
andra plats. I övri!Jt råder inga stör
re förändringar pa listån. 

Vill du som vi att topplistan ska 
vara ännu mer omväxlande? Skicka 
då in dina röster till oss. Skriv dina 
tre favoritspel, ditt namn och din 
adress på ett vykort och skicka det 
till "Topplistan", Datormagazin,. 
Karlbergsv. 77-81, 11335 STOCK
HOLM. Vykortet med dina röster 
måste ha kommit fram till oss den 
9:e september. 

Skickar du in ett röstvykort får du 

automatiskt chansen att vinna ett av 
de tio Salamander p·å kassett, 
skänkta av lmagine, som vi lottar ut 
bland de inskickade röstkorten. 

Läsarnas Topplista den 19:e augusti 
1988. · . 

Vinnare av förra månadens spel 
G i ana Sisters på kassett är som föl
jer: 
Mach Chi Dung, Norrahammar. 
Hans S. Gerbes, Västerås. Hampus 
Hellekant, Saltsjö-Duvnäs. Joa,~im 
Ingers, Leksand. Loren Jones, Ore
bro. Micke Malmborg, Gislaved. Fa
miljen Nordqvist, Tidaholm. Daniel 
Polski, Visby. Magnus Rentzhog, 
Sundsvall. David Strandberg, Här
nösand. 

BERMUDA PROJECT 
• Länge har den omtalade triangeln 
mellanBermuda, Florida och Virgin Is~ 
lands i aribiska havet . I denna triangel 
har en rad mystiska fösvinnanden ägt 
rum. 20 flygplan och minst tio fartyg har 
försvunnit utan ett spår inom detta om
råde. I utkanterna av området har man 
också stött på övergivna skepp som dri
ver omkring. Det enda liv som finns·om
bord på båtarna är djur och livbåtarna 
är borta. 

Du har blivit utskickad för att ta reda 
på Bermudatriangelns mysterium i detta 
action-äventyrsspel som styrs med mus 
och rullgardinsmenyer. Lite tråkigt är väl 
att spelskaparna inte ar en aning om vad 
som hänt i triangeln. Men likväl är spe
let baserat på två försvinnanden som 
skedde tre veckor efter varandra. 

Salamander - Kommande 
Screen Star från lmagine? 

SALAMANDER 
• lmgine har inte stått för 64:avärldens 
bättre spel på sista tiden men med Sa
lamander kommer de att återuppta sitt 
goda rykte. 

Salamander är ett snabbt shoot'em
up spel med ömsom horisontellt ömsom 
vertikalt rullande landskap i vilket man 
ska skjuta ned så mycket av allt som rör 

--~ig som möjligt. 

Det mest fa.scirierande i spelet är att. 
det innehåller så många bonussaker 
som inte alls är svåra att plocka till skil
nad från tidigare shoot'em-up spel. 

Salamander är garanterat en kandi
dat till nästa månads screen-star plats. 
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FOUNDATIONS WASTE 
• Exocet har precis släppt ett SP.el som 
tillhör toppen på Amigan. I alla fall när 
det gäller Shoot'em-up spel. Speletgår 
ut på att man ska eliminera alla fentliga · 
installationer och farkoster i Foundaton 

Foundations Waste - Röjigt 
Shoot'em-up till Am;gan från 
Exocet. 

· ·spelet som- är ett· vertikalt rullande Waste. · 
. ' 

Detta på grund av att en rebell har flytt 
för sjunde gången ifrån fängelset han 
hållts i och han håller nu på att få värl
den invaderad av fiender. 

-.shoot'em-up innehålfeF mycket snygg . 
grafik och ganska bra ljud. Det är synd 
att manualen 
(rättare sagt manualerna) är så struligt 
upplagda. 

RING 
Datormagazins 

H TALINJE 
Problem med din dator? Har du 

~astnat i en la~yrint eller undrar 
over hur man far en spnte att röra 

sig? 
Datormagazins Heta Linje är öppen 

varje Onsdag mellan kl 18-20. Helt gra
tis kan du fä hjälp av våra programme
rare och speltestare med allt som rör 
programmering och spel till C64, C128 
och Amigan . 

Ring tel: 08-33 59 00 VARJE ONS
DAG KL 18-20 

SPEL TILL AMIGA, C 64/128, ATARI ST och SEGA 

/ 

Lös Bermudatriangelns 
g~ta och klara dej 
genom djungeln. 
Amiga ........ : .. ... 289:- . 

Flera spel i gratis Spellista. 
Ring eller skriv. 

. ·: Amiga spel 
Aaargh , .. ..... . .. . . .. . . 
Army moves . . .. ... . ... . 
Black lamp .. . . ... ... ... . 
Brian Clough's football .. .. . 
Buggy boy . ... . .. . ..... . 
California games .. . . . . . . . 
Capone ... .. . .... . .... . 
·Captain Blood ... . .. . .. . . 
Corruption ... .. .. . . . ... . 
Draconia . . ... . . .. . . . . . . 
Enlightenment . . .. .... .. . 
Great Giana sister's . ... .. . 

, lce hockey .. .. .. .. . . . . . . 
,t· '1 lnterceptor . .. . .. . . . . . .. . 

;'. · Platoon . ... . . . . . . ... . . . 
'.1 Star Ray . ... . . . . . ... ... . 

Stir Crazy .. . . ... . .. . .. . . 
The Sentinel . .. .. .. .. . . . . 
The three Stooges . .. . ... . 
World tour golf .. . . . . . . . . . 
M.fl. M.fl. · 

Pris 
199:- · 
293:-
249:-
349:-
298:-
298:-
295:- . 
289:- · 
299:-
249:-
249:-
249:- · 
289:-
279:-
298: ......: 
249:~ · 
249:-
249:-
298: ......: 
298:-

llllr 
TV-spelet med · 
Arkadgrafik 
• Sega TV-spel 
• 2 yoysticks 
• 2 spel (Labyrinth, 

Hang on) · 
• 1 års garanti 

1195:~ 
Gäller t.o. m. sept -88 

Fullt Sega-sortiment 
Begär gratis Spellista 

// ~/; Beställes mot postförskott från: 
f~/ , DATASPEGELN HB 

,1"'/ // 
/ // /, PI. 290, 793 00 Leksand, Tel: 0247-137 63 

/ ~ ÖPPET Månd-Fred kl. 16-19 
· Lörd-Sönd kl. 12-15 

Alla priser inkl. moms. 
Endast 20:- i exp. o. postförsk.avg. tillkommer. 
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(~ENSIJII 

Överenskommelsen mellan Bammil· 
jörådet och spelimportörema om cen· 
sur av dataspelen har nu trätt i kraft. 
Datormagazin kan här publicera den 
första listan över spel som fått ål· 

. dersgräns eller helt stoppats. 

STOPPADE SPEL: 
• Red Scorpion, C64 (Qvicksilva) 
• Soldier of El ite, C64 (Edge) 
• Wolfman, C64 
• Jack the Ripper, C64. 

ÅLDERSGRÄNS. 15 ÅR: 
• The Last Ninja Il 
• Barbarian Il. 

Die Hard 
• Mediagenic har slutit ett kontrakt 
med filmbolaget Twentieth Century Fox 
om att göra ett spel av en av deras ses 
naste filmer - Die Hard. 

I filmen spelar Bruce Willis (Yuk! Red 
· an·m) rollen som john McClane som ska 
rädda en gruppgisslan inkluderande sin 
fru ur klorna på ett gäng terrorister som 
ockuperat ett hus i New York. 

Spelet kommer att släppas till Amigan . 
och 64:an under nästa år. 

Captain Blood 
• Captain Blood är franska lnfogrames 
splitter nya sjörövarspel till både 64:an 
och Amigan. I spelet gäller det att resa 
Igenom hyperrymden för att åstadkom

. ma '!ler eller mindre vågade saker som 

Fusion/Amiga 
• Fusion är Electronic Arts första eng· 
elsl<a Amigaspel som kommer ut på 
marknaden. I spelet befinner sig spela
ren i en jättefientlig värld som till varje 
pris måste förpassas till historien. An led· 
ningen är okänd men förmodligen bara 
för att det är kul. 

För att spränga planeten måste man 
samla ihop åtta delar ti,1 I en bom.b med 
sitt skepp som flyger över landskapet 
som rullar åt åtta olika håll. 

I spelet finns naturligtvis allsköns fi· · 
entliga objekt och självklart också bo· 
nusprylar till ditt rymdskepp. Man kan 
dessutom spara spelet på disk och fort
sätta senare om man vill. 

. Spelet släpps i Oktober och kommer 
att kosta runt 300 kronor. 

en sjörövarkapten brukar göra. 
Nitiske Philip Diab som ansvarar för 

spelet faxade över material nog att fylla 
en roman. Men så mycket kan sägas att 
musikgeniet Jean Michelle Jarre gjort 

· musiken och att spelet fått topprecensio
ner ute i Europa. 

.zork Zero .som de tre tidigare Zorkspelen tillsam
mans. 

Tyvärr kommer spelet bara att släppas 
till Amigan-och 128:an på grund av att 
det är mycket minneskräva'nde. Spelet 
som gjorts av Steve Meretzky, mannen 
bakom Leather Goddesses, släpps ti· 
digt nästa år. 

Zoi'k 1 

• Vad fanns före året 1 Gue i lnfocoms 
världskända spel Zork? I Zork Zero lo·· 
var lnfocom att man ska få klarhet i de 
frågor man ställt sig när man spelat de 
andra Zorkspelen. Varför kollapsade det 
underjordiska riket? Hur såg Dimwit 
Flathead's slott ut? Var grues kommer 
ifrån och det vita huset i början av Zork 
Is ursprunQ. 

Spelet gar ut på att du ska häva den · • lnfocom kommer också att släppa 
elake Megaboz förtrollning som har dö- 'det oerhört kända äventyrsspelet Zork 
dat hela kungafamiljen och hotar att ra· I på kassett till 64:an . Spelet släpps un· 
sera riket. lnfocom lovar minst 200 oli- der september och kommer att kosta 
ka rum och minst lika många problem mellan 100 och 200 kronor i Sverige. 

Datormagazins egenhändiga lista över kommande spel och 
när de kommer att släppas. Listan äre baserad på pressmed
delanden från och telefonsamtal med spelföretagen. 

SpeltiJlarna ligger kvar i listan tills dess att vi är säkra på att 
de har släppts eller om spelen blivit så mycket försenade att 
spelföretagen inte riktigt vet när spelen kommer att släppas. 

Kom ihåg att spelföretagens datum i sin tur är baserade på 
vad programmerarna lovar dem. Alla vet att programmerare lju- · 
ger mycket. 

C64 SPEL~ 
1943 .......... . .. ; ..... : ........... ... ... Capcom ............................... Augusti 
Afterburner .............. .. .......... Mediagenic ........................ .. December 
.Barbarian 11 .. ... . ... .... .. ..... ...... Palace ........................... . .... .. Augusti 
Black Tiger .. ........ ... . .... ......... Capcom ............................... September 
Call Me Psycho ..................... Software Publishing .............. Juli 
Captain Blood ....................... lnfogrames ........................... September 

· Cheap Skate .......... ; .............. Silverbird ......... ; .......... , ..... .-;. September 
Cybertank ., ... · ... .... .... ... . .. , .... , Activision ...•... ..• .. , ... . ... ..•.... •.. Augusti 
Daley Thompson '88 ............. Ocean ........ ......................... . Augusti 
Giana Sisters 11... •••....•••...••••. Capcom .... .................... ....... Oktober 
Guerilla Wars ............ ......... . .. Ocean ........ ......................... . Oktober 
lntensity ......... .......... . .......... Firebird ..... .. ......................... September 
Lancelot .................. .. .......... Level 9 ............................. ..• ·.September 
Microprose Soccer ........... ..• · .. Microprose .. ....................... .. Oktober 
Netherworld ......................... Hewson ............................... Augusti 
Night Raider ......................... Gremlin .............................. .. Augusti 
Operation Wolf ..................... lmagine ............................... November 
Scorpius ............................... Silverbird ........................... .. Augusti 
Scuba ·Kidz .... .-...................... Silverbird .. ...... .. ................. .. September 
Soldier of Fortune ................. Firebird ................................. Oktober 
Star Slayer ........................... Silverbird ......................•...... September 
The Games Summer Edition ... Epyx .................................... September 
Thunderblade ....................... US Gold ..................... , ..... .... December 
Tiger Road ........... : ............... Capcom ........... , ................... September 
Typhoon ................................ Ocean .................................. September 
Ultima. IV .............................. Origin ..... ............................. Augusii 
X·Terminator ......................... Novagen ...... , .. · ..................... Augusti 

Herr 
_Hybners 
Hörna 

M ediagenic har skrivit ett kontrakt 
med arkadjätten Sega om pro· 
duceringen av fem datorversio-' 

ner av deras senaste spel. Spelen är Ga· 
laxy Force, Altered Beast, Hot Rod (bi
l spel i stil med Rally Speedway), Sonic 
Boom och Ace Attacker. Spelen kom· 

• mer.att släppas under nästa år av Med
iagenics två spelföretag Activision och 
Electronic Dreams .. · 

. - . 
Samtidigt drar Mediagenic med Actv·· 

sion igång eri stor reklamkampanj i en
. ·gelsk TV där de ska köra sammanlagt 
36 reklamsnuttar på 20 sekunder under 
en månad i fyra kanaler. Den totala kost
naden är beräknad till drygt en miljon 
svenska. kronor. 

Det tidigare MegaSoft som nu he
ter AlfaSoft har blivit svensk dist
ributör av det · fransk företaget 

lnfogrames. Den första titel de kommer · 
släppa ärCaptain Blood till 64:an och 
Amigan. 

Är detta ännu ett tecken på att HK 
Electronics håller på att ,tappa mark
riad? I ett sarrital med HoberSlallibras 
· Kctive•Sales:i Englan.!;- trågade-tian mig 
efter namn oc;h telefonnummer, ti ll nå
gon av de större distributörerna i Sveri: 
ge. Han hade tidigare tiara haft numret 
till HK Electronics. Anledningen till att 
han trodde att de var små var·att de bara 
beställde runt 25 exemplar av spelet 
Star Ray till Amigan. 

Tävlingen vi utlyste i förra numret om 
ett våldsspel som gick ut på att· man 
skulle våldta och stycka kvinnor har inte 
fått någon större respons. Endast ett par 
bidrag och däribland spelet Jack The 
Ripper har skickats in. Tyvärr är inget av 
dessa spel ett sådant som passar in på 
den beskrivning vi gav. Det verkar som 
om HK Electronics får behålla de tio spel 
de lovade till läsare som skickade in spel 
som stämde in på beskrivningarna. 

Tävlingen om bröcerna Oliver är 
d,liremot avgjort. vann gjorde Jan 
Söderberg, Tobo, som konstatera-

AMIGA SPEL de att de undrade vad fotografen gjorde 
Aft i trädet mittemot. Spelet han vinner' är 

erburner ............................ Mediagenic ; ....... : .... : ...... : .... December Overlander från Elite. Vi.funderade på 
Army Moves ............................ 'lmagine ................... :.· ......... Augusti . · 
B rb · 11 Pal Okt b ett tröstpris i fann av ett svensk-engelsk a arian ................. : ....... : .. ace ................. , ...... ; ... :... 0 er ordbok till Robert Nevalairieri. Robert·fö:. · · 

.. Blizzard ........ , ... , ... - .... , . ..•.. : ..... Software Publishing ... .......... Augusti . . 
C ta· Bl d I f s be reslog att de planerade för sitt simula-. ap. m . oo : ........ : ............ . .. n ogrames •.•... : ......•.. •• : ...... eptem . r torspel "How to builden koja". . . 

• Battletech är lnfocoms-första riktjQa a. ActiVision har· na .·räpinat _ _jfr~_ri SiQ · · Championship .Cricket.u ...... ~ ... Software Publishing ....... .' ... ... ::Juli . -
rollspel . Spelettilldrar'sig på 3000-talet släppningstid för sin arkädkoriversion äv ·· Co.mbat School... · · · · · ·· ... ··· · · ;_ ...... lmagine · · · · · ··· · · · · · · : .. ·· · · ···· ···· :Oktober_ . · Det ,eiigels~a BBC progra,:nmet " Jo~ 
· f Chara IV. D'i.1 får: rö lien söm Jascin Segas spel Aftei-burrier. Spelet som är Daley Thompson '88· - · · •• · · • · · · • · .Ocean .... ··· .. ····· ··· · ····· ·; .. ··· - · .: Augui.ti morrows World" sponsrar det nya priset 
·voungblood som ska · rad då planeten ett stioot'em-up spel i flygsimulatorstil :·,"~:t;geon Masler .. ·: · :·~.;' · ·· · ·· · · · · · :ir~~ft. :· · · ·· :--· ., : · ·· ~·::·/·,;;:,ni be :. .' 'The Briti~h personal co,:np_uter avy_a.rif ' 

.. fr~n eri-invåsiofl "och'tofal förs'torelse. . ·har'länge figurerat j spelfiallar ruat.ori;i : ~. Empi~··· ·: ········· ....... - ............ , ·~~ i·· ······· ········.···:·.:~····· ÅU V~~. · r ' '. som .ska t1lldelas_prog,rc1-rnhu~ som I ett; 

. Battletecti · · . Afterburner · 

... .~attl.elech är förmodligen·också det ''.. ·i världen och·ansesvafåett äv ae·gätt· ·: : Enfo~;···-·~ .. ··a··· ········ ····'.·· ·,;· ; 0~~.P~bll~hi:.;·g·· .. ·:·· .. ,·:···Augusts ! .·· progra~ '1/l-r ar:iv~qt sI\:! av ~i:, QY pro~· . 
' stö"rsta' · Il L .. •. · "" · . . , "-n- • . . . .·. I • · st·I . 0 

•.• k " d' ·.-: . .. . ··············: ········ ···· · ···,.. . - . · · · ,·~····.-····· · ,,.gu ·.1 '" rammermnstekr11k eller design SOIT) ar- . .. . ro spe som naoonsm s .... ..,...., pa re spe en av sm I pa . .mar na eA.. Fusion· . . . . . ~ . Electronic . Arts ·· "ktober· · · · "" . · · · , , · .. · · · er.~ ·s 1 • • '- tf'i'Jl ... ~ ·fy · ·r- - t . .. .. .. . .. ... Acf · "· k " " · .,.. .... .. · .......................... ................ • •••••••..• , ........ .v. ·~iellt'ina:ovativ Programrnets.-red;d<··· · · -
~n . .,,ol~· .• pe etatt,nben~"ak ~~'.0v~; ra_'.111." • ·'.;·'b' · 1, r.ag~ln.~r;9m · •• hl'"'.1~1od9 .1fJJ!Sora .. el_.t!, '.. ~ Gree.n Betet ... ; .............. ,;: .... :.: lrilagine ....... :.: .... ::•.: .. _~: ,'.~; .. _. .,_.Qkt~r ; tör Richard Reisz\ion'>asp· å .dettasätt.-'·::· .. $,: 
JOner p c!,lSef . so a. .. • . . , ra. spe av uet _pa e.m. cqqr::e" , .W ~ . . G-· . . . ... . . Ocean · , Okt-'-"r... . . . . . ... - . ir.'-' . .. . - , -· . • • . ... • , .. 

,. , .• 1 t ·st· 'd · ·g t· h" .... ·d-, . ., k. · - · h · ·h l""''""*'' l"·'' a· .. . d. ·, ··" ··•-·-····· ........ ......... . ............. · · ............ -· .... ··· ············., , """" · · · - attsl,.ynda·pa~mstege·nrno·mdatorp-· ·' . ""·. ···---~~.e yr, uen -me er og..,,rn s- , .. omrner u.rsom e "' ·1"''-'.~.app s.I . . IT. , .,. Guerill Wa . . . . .. , ,.._.__.. . • • .,,,. - - c-~ .. ~ . '.' " .. . "" . . . • . 
- .. ' • b- ·t li 't ·tt I f .. · · lo a att spelet cemoer till Am··g· an och 64·an - · - ,.. · " a rs.,. .. -.. - ................ . .,,....._n··-···········~····· ··,~ .. , ...... ..,..,.,...., ' - rogram -· .. 

· ., .. •· ro. o.-·. !<?· sa nocom· v r .. "·,..,. ,,. . .. ·. . 1 . . , : ;;. . • . .:,· , .• .;...Jacllal .......... , ..•.• : •... ;::: .. •..•... : ... ,, .. Imagine; .. ; •. o ... \ .. :. : .•.. :-:.:-: ..... Oktober . · · · · 
. :·. ;'' · · j ~ :iin111.denvanliga Hack-and-Slash:. : ·-~ . ·:.tancelot:: ......... •. ; ........... ;.;:, .. Levet 9 .. , ........... : .. ,.-,.,::·."': .;-.::.:.septembei' 

. typep lo~ar 9e samti.digt att spetet inn~ ·.. .- Legerid 'Of the. Sword ... ... : .. ~-- ... : Rairibird ........ : .. .. ... .... :, : :· .... :Augusti ·-- · 
haller sa manga strider man nagonsrn · .,·operation Wolf.. ........ .. . ;, ..... -:: .. lmagine .·., .......... , .................. November · 
kan önska ~ig. . • . • Pl~oon .... : ................ ............. Ocean ... ..... : ....... : .............. ;·Augusti 

Spelet slapps 1111 64:an nagon gang Pollce Quest .. ............. ............ Sierra On·Line ..... , ............ .. .Juli 
. under-det första kvartalet 1989. Power Pyramids ...................... Grandslam ......... : .. .... ..... ... ... September . 

•• 
HETA LINJEN INSTALLD!' 
Onsdagen den 14 SEPTEMBER är Datormagazins Heta Linjen 
inställd. Då är nämligen hela redaktionen i London för att be
vaka den stora Personal Computer Show. Onsdagen den 21 
September kl 18-20 kan du dock ringa som vanligt med dina 
frågor. 

Powerdrome .......................... . Electronic Arts ............... : . ... .November 
Shoot'em·Up Constructioli Kit .. Outlaw ...... . .................... .... September 
Skelter................................... Novagen ........ ..... : .............. . September 

· Space Quest 11 ................ .... .... Sierra On·line .................... .Juli 
Starglider 11... .•••.....•••• ............ Rainbird ............ : ....... . ......... September· 
The Kristal.. ... ............. .......... . Prism Leisure Corp .. : ........... Oktober 
Thundercats .............. ............. Elite ...... ...............•............. Juli 
Tracker .................... .............. Rainbird ............... : .... ......... September 
Ultima IV ................................ Origin .. ............ ................... Oktober 
UMS ... . ............ ...... .. .......... .... Rainbird ..................... . .... .... Oktober 
Victory Road ......... ... .. ........... . Ocean .. ... ............... .' ........ ... September 
Virus.. . ...................... ........... . Firebird .... ........ ................ .. Augusti 
Whirligig ......... .................. .... , Firebird .. ... ......................... Augusti 
Wizard Warz .............. ............. Capcom .......................... .. .. Juli 

.Tomas 'Hybner . 
.. ' :· .· 

·. , . .:( 



• Din motspelare var före dig, han tog 
nästan alla ballonger och äpplen samt 
undvek skickligt alla hinder. Det gav 
höga poäng och han är nöjd. Nu är det 
din tur att fånga ballonger och äpplen 
samt undvika eller förstöra allt SO!ll hind
rar dig. 

Omkringstudsande ska du i Hopping 
Mad försöka fånga tio stycken ballonger 
för att lyfta till nästa niva. Men i luft och 
mark finns det hinder som du måste 

. undvika eller förstöra. 

Du består av fyra bollar som kan stud
sa med varierande höjd och hastighet. 
När alla bollar fösvunnit genom att du 
studsat på något mindre nyttigt så för
lorar du ett av dina tre liv. 

. Du rör dig endast åt_vänster ~ch.kan
' inte stanna helt, men kan undvika och 
fånga olika saker genom att höja och 

. sänka din hastighet eller studshöjd . 

Skärmen scrollår fint och ·mjukt, bol
larna studsar på ett naturtroget och 

. mjukt sätt. Bakgrundsgrafiken är kanske 
inte ._så detaljerad men är . färgrik och 

: även den ganska snygg. 

Så många ljudeffekter är det inte, men 
de som finns är bra. Det är dock irrite
rande att ljudet från studsarna är gan
ska osynkroniserat med grafiken. 

Hopping Mad är ett välproducerat och 
enkelt spel med snygg grafik och g6d
känt ljud, men så mycket mer än det är 
det inte. Det är kul ett litet tag men se
dan tröttnar man snabbt då de olika ni
våerna är ganska lika varandra. 

P_ekka Hedqvist 
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• När jag ser sådana här spel blir jag 
varm om hjärtat av lycka eftersom jag 
inte lagt ut några av mina surt förvärva
de slantar. Ont om roliga spelideer inom 
vissa programmerarkretsar är det gott 
om tycks det. 

I skuggan av de Olympiska Sommar
sp&len i Söul 1988 har gatukatterna an
ordnat sina egna spel och täviingar. Alla 
grenar går ut på att samla bollar som väl 
fungerar som ersättning för m·er avan
cerad poängberäkning. Katter är inte så 
slängda i matematik nämligen. 

Grenarna består i tur och ordning av 
hinderlöpning i en park, en gren där 
man ska hoppa upp och träffa några kru
melurer i taket,'hinderlöpning i ett klo
aksystem, förvillande likt den första gre
nen, och slutligen en kombinerad bow
ling och ölhävningstävling. Visst låter allt · 
detta jättekul? Tro mig, det.är det inte! 

Mellan varje gren finns dessutom, 

som om det inte skulle vara nog med 
eländet, en scen där man ska ta sig till 
nästa gren med hjälp av en motorcykel. 
Vid det här laget vet man inte längre om 
man ska skratta eller gråta. 

Att jag inte tycker något vidare om det 
här spelet hoppas jag redan har fram
gått! Att missa upplevs som oerhört 
irriterande och att man nästan aldrig lyc
kas få några poäng gör knappast saken 
bättre. Spelet verkar dessutom vara så 
fullt av småbug~ar, främst grafiska, att 
en större trädgard skulle lida obotli9a 
skador om man släppte lös alla i den. 

Grafiken får i. alla fall godkänt även om 
det ibland ser ut som om tillverkarens 

. treåriga lillebror gått lös på skärmen 
med en ask färgkritor . 

Ljudet är inte alls bra. Effekterna är av 
mycket varierande kvalitet och den i mo
torcykelscenen förekommande polissi- · 
renen är rent av plågsam. Här känner 
man evig tacksamhetsskuld till det snille 
som· uppfann volymkontrollen. 

9 

Det här spelet skulle jag inte vilja ha 
om man så kastade det efter mig. Det 
finns definitivt vettigare saker att spen
dera pengarna på. Namnet BAD GAT 
förresten, det är väl likadant som med 
Michael Jacksons seaaste LP " BAD"; 
tillverkaren kunde inte stava till "pathe
tic"!!! 

Magnus Reitberger 
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SIXPACK GAMES! 
SNABB LEVERANS OCH LÄGSTA PRISET! 
HÄR KOMMER ETT URVAL AV VÅRAT MYCKET BREDA SORTIMENT!!!! 

SPEL'C64/128: KASS. DISK. AMIGA: DISK. 

Alien Syndrome. 129:- 179:- Bards T ale Il. 229:-

ATF. (Flygsimulator) 119:- 169:- Better Dead Than Ailien. 229:-

(Tv-spelet,2st Joystick,Strömadapter
R F-modulator ,Ett spel) 

AMI BOK 

Bard's Tale Il I. (äventyr) 
Beyond The lcepalace. 
Bad Cat. 129:-

t49:- Barbarian. (Palaceversionen) 219:-
189:- Crack. 229:-
149:- Carrier Command. 279:-

AMI 
BOK 

Pkt Erbjudande nr 1. 
COLECOVISION Inkl ett spel. Pris: 795:

. Pkt Erbjudande nr 2. 

AMIGA PROGRAMET FÖR VårtPris:2795:

SVENSK BOKFÖRING ! !!! Ordpris:2995:-

COLECOVISION Inkl 3st spelPris: 995:-

COLECOSPEL 
Zaxxon 

· Tarzan 
Wargames 
Tennis 
Vicktory 
Star Trek 
Sammy Lightfoot 
Pitstop 
Mountain King 
Kung-tu Superkicks 
James Bond 

, Groggs Revenge-BC Il 
Defender 
Decathlon 
Dambusters 

325:'. 
279:-
229:-
279:-
149:-
325:-
269:-
279:-
199:-
279:-
299:-
325:-
299:-
239:-
325:-

·i.~··P..itl-· ilft. - ' 
'A'. "l'ff"''T '' -- : ' ·-~1 ~·~~ql:: 

-~Ar'~ 

........ 

PHOTON PAINT. 
Vårt Pris:895:- · 

. LO,I\D IT! ! ! 

.. Ban~spelaren 

. för C-64/128. 

lnladdnings problem 

ur världen Ord pris: 495:-

Vårt pris: 449:-

Bionic Commando. 129:- 139:- Ferrari Formula I. 
Darkside. 119:- 149:- Football Manager 11. 
Empire Strikes Back. 129:- 179:- Foundation Waste. 
Football Manager 11. 129:- 179:- Gettesburg. 
Gutz. 115:- 145:- Great Giana Sisters. 
Great Giana Sister's. 129:- 159:- I nterceptor. 
lmpossible Mission 11. 99:- 159:- lkari Warrior. 
lnfiltrator Il. 169:- Jet flight Simulator. 
10. 119:- 159:- Jinks. 
.Karnov. 115:- 169:- Music Studio . 
Karate Ace. (samlingsspel) 159:- 189:- Pro Sound Designer. (Sampler) 
Mickey Mouse. (Disney) 129:- 179:- . Phantasm: (Bättre än stilrglider! ! ! ?) 

· Nimitz. (Hangarfärtygssimulat) 190:: Powerstyx. 
. . Road Blaste;, 129:- 179:- Rockford. 

Street Sport Soccer'. 179:- Sidewinder. 
Super Star lcehockey.-' 

. ..... . ,. 
Summer Olympiad. 119:: 1°69:' .. 
Street Fighter. 129:- 179:- Thuridercats. 
Skate Crazv,. 129:- 179:' The Three Stooges. 
SALAMANDER!! ! ! ! ! ! ! ... : .. '. .... ... ...... ,.149:- 199:.- Tangle Wood. 
The Fu ry. 129:- 179:: World Tour Golf . 
ThreeStooges . . (Cinemaware) 169:- Sub Battle Simulator; 
To Hell and .Back. 119:- 169:-

I AMIGA NYTTOPROGRAM: The Games. (EPYX) 129:- 179:-
Wizards Wars. 129:- 149:- Superbas Personal. (svenska tecken) 

(Geos-kompatibel) · , Lattice C 4.0 
M3MOUSE. ·····--429:------ i Deluxe Paint 11. (pal) 

Namn 

Adress 

Postadress 

Compiler Companion. 

ORDER TELEFON 
0766-34289. 

Choplifter 299:-
Boulderdash 299:-

THE FINAL CARTRIDGE 111...399:
Nu med Svensk bruksanvisning. Målsmans namnt ek. 

MÅN- FRE 18:00-21:00 
LÖR-SöN 12:00-18:00. 

· Heist 325,- SIXPACK GAMES 
Björnskogsvägen 86,134 00 GUSTAVSBERG 

Vid köp av ett spel 
eller nyttoprogram får 

379:-
269:-
289:-
379:-
269:-
279:-
279:-
449:-
269:-
269:-
999:-
239:' 
219:-
349:-
139:-' 
239:a 
269:• 
369:-
229:-
269:-
269:-

995:-
1695:-
895:-
995:-

RING FÖR MER INFORMATION OM COLECOVISION ! ! ! ! 

Tillbehör Atati 2600 Adapter Pris: 395:
(Atari Tv-spel kasseter fungerar nu 
Via Col~co-maskinen) 

Vi bjuder på postförskottec, du betalar porto. du ·en katalog tili din dator. 
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• Så har då del två i den episka Star 
Wars-trilogin släppts som dataspel, lik
som sin föregångare eri konvertering av . 
ett arkadspel. 

Tyvärr är detta spel alltför likt sin före
gångare i min smak. 

Vill man vara lite elak kan man säga 
att de egentliga skillnaderna, som inte 
är stora, ligger i grafiken. Det är unge
fär som att göra en uppföljare till en film 
med exakt samma story och bara byta 
ut skådespelarna. 

Storyn är den samma som i filmen 
med samma namn: rebellerna har tagit 
sin tillflykt till isplaneten Hoth efter att ha 
förstört imperiets dödsstjärna. , 

Allas vår hjälte Darth Vader har sökt ' 
med ljus och lykta efter rebellerna för att 
få hämnas och verkar slutligen ha gjort 
framsteg. Spionrobotar har lyckats loka
lisera rebellernas högkvarter och här 
träder du, i rollen som Luke Skywalker, 
in i handlingen. Från s.k. cockpit-view i 
din Snowspeeder skall du försöka hind
ra tjallar-robotarna att skicka meddelan
den till han-med-slängkappa-och-en
lustig- hjälm-i-plast. Detta sker lämpli
gen genom att extra-ventilera dem med 
dina präktiga laserkanoner. 

Det är tyvärr bara en tidsfråga innan 
herr Vader får kännedom om det hela, 
vilket raskt för oss till det ballaste avsnit
tet i både filmen och spelet: de kejserli
ga gångarna! Nä, inte några grusgång
ar eller dylikt utan mekaniska jättehun
dar helt i stål. 

En gångare är hård och kan endast , 
stoppas genom en perfekt träff i nosen. 
Tack och lov finns det bogserlinor i din 
Snowspeeder med vars hjälp man kan
ske något orealistiskt kan lägga krokben 
för mastodont-maskinerna. 

Piloter med stålnerver, stadig 
hand och en skruv lös kan också 
försöka sig på att fly9a mellan be
nen på gångarna!Sa du provade? 
Red anm) 

När väl gångarna när fram till rebel
lernas bas, vilket de kommer att göra förr 
eller senare, förvandlas ditt rymdskepp 
plötsligt till Den Tusenåriga Falken och 
du själv till Han Solo - även kallad Hans 
Olof - på flykt undan Darth Vaders klor. 
Du kämpar nu mot Tie Fighters -
slippsjagare?-och försöker ta dig hel
skinnad genom ett asteroidbälte. 

Allt detta låter väl ganska kul vilket det 
faktiskt också är- en stund. Spelet är 
nämligen på tok för enkelt, man måste· 

nästan anstränga sig för att kunna bita · 
i gräset. När man sedan varvat spelet för 
femtioelfte gången har man i stort sett 
tappat allt intresse för det. 

Det här skulle kunnat vara ett topp
spel vilket det också var i spel hallen. Var
ken atmosfär eller charm saknas ju, ett 
mycket vanligt fel bland datorspel i dag. 
Som det är nu finns risken att man trött
nar fort, främst tack vare att spelet är för 
lätt. Men det är klart, det kanske bara är 
jag som har ovanligt stor talang för det 
där med rymdflygning. 

Avslutningsvis skulle jag bara vilja frå
ga om det finns fler än jag där ute som 
sitter och hejar på imperiet under Star 
Wars-filmerna? De har ju mycket häfti- MEDELVÄRDE: 2.8 

Karate Ace 
• "Sju av världen bästa kampsports
spel! " - så presenteras ett nytt sam
lingspaket på sju titlar som alla har oli
ka kampsporter som tema. 

Kung Fu Master, arcadspelsklassi
kern som senare även blev en hit på · 
64:an. Här ska du rädda en tillfångata
gen prinsessa. Fem nivåer ska man ta 
sig genom korridorer fulla med ormar, 
knivkastare, drakar etc. Ett enkelt men 
roande spel med hyfsad grafik och ljud 
med tank på dess ålder, 

The Wayofthe Tiger, du är på grän
sen till att fullfölja din Ninjauppfostran. 
Som sista test för att bevisa din värdig
het ska du möta motståndare i obeväp
nad kamp, kamp med lång stav samt 
möta en Samurai i fäktning. Ett segt spel 
som luktar direkt spectrumkonvertering 
lång väg med taskig grafik och ännu 
sämre ljud. 

Avenger, här har du just fullfoljt din 
Ninjaträning och ska hämnas för din 
styvfar samt finna ett par bokrullar för att 
rädda en fängslad god gud (inte mycket 
till en gud inte). Avenger (som också he
ter "The Way of the Tiger") är egentli
gen en Gauntlet replika i Ni nja miljö, tyd
lig grafik och bra scroll samt godkänt 
ljud. Det är dock inte alls lika roligt som 
originalet och man tröttnar ganska 
snart. 

Uchi·Mata, det är namnet på ett kast 
inom Judo och namnet på vad jag vet det 
enda Judospelet. Här finns ingen story 
att backa upp det med utan bara en van
lig turnering. 

I Judo finns mycket men här har man 
bara ett fåtal av de kast som finns och 
inga grepp att hålla fast motståndare 
med. Men Uchi Mata-är riktigt roligt, gra
fiken och animeringen är bra och ge
nomarbetad, ljudet är också bra. Lite få 
kast dock även om en del odokumente
rade dylika ska finnas. 

The Way of the Exploding Fist, alla 
som haft 64:an en tid vet direkt vad det 
är. Det är inte det första kampsportsspe
let men troligen det populäraste hitintills. 
Det är ett karatespel där det bara gäller 
att så snabbt som möjligt slå ner sin mot
ståndare. Grafik och ljud är av mycket 
god klass trots att spelet är ett par år. 
Många olika rörelser och bra spel käns
la ger mycket spelglädje men nyare ku-

-- .. -~ --- :: ........ -- ... - ... _ :- ---- -,,.. - - - .. "I,.:..;• .... 

siner som t.ex lnternational Karate är 
klart vassare. 

Bruce Lee, du är den berömde Kung 
Fu stjärnan som söker evigt liv och häl
sa från magikern som lever i underjor
den. Svåra hinder och två stycken myc
ket efterhängsamma herrar gör det allt 
annat än lätt att ta sig fram. Ett enkelt 
spel med inslag av både plattforms och 
karatespel. Nästan spartanskt enkel 
grafik och ljud, men trots detta är det 
fängslande att spela pga bra spelkäns- . 
la och att det är lagom svårt. 

· Samurai Trilogy, att vara riktig Samu
rai räcker inte utan du vill bara "War 
Lord" och för att bli det måte du genom
gå vissa tester i Karate, Kendo och Sa
muraifäktning. Detta spel liknar "The 
Way of the Tiger" en hel del då det är 
samma kampsporter som utövas och av 
ungefär samma anle9ning. Här är ljudet 
av toppklass hela tiden och man tror 
även att spelet tillsammans med grafi
ken ska vara det då all presentation är 
mycket bra, men när det börjar så blir 
man besviken. Karatedelen är rent sorg
lig där motståndaren löper amok på en. 
Taskig grafik och animering men bra 
ljud. 

"Karate" paketet att göra, det som skil
jer det från t.ex Gauntlet är att man här 
kastar kaststjärnor istället för yxor och 
dylikt. 

"The Way of the Tiger" och "Samu
rai Trilogy'' var förvånansvärt dåliga. 
"Kung Fu Master" (Kungens frus mos
ter??? Red anm) håller faktiskt även det 
längre än de tva sistnämnda. 

Men att göra ett samlingspaket bestå
ende av sju (7!) spel på ungefär samma 
tema är lite mycket i mitt tycke. Även om 
jag ofta gillar denna typ av spel så är jag 
efter att ha spelat igenom dem verkligen 
trött på Karate-spel och allt som liknar 
dem. 

Pekka Hedqvist 
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Karate Ace har inga direkta höjd
punkter även om paketet har sin ljusa si- · 
dor. Jag tyckte bäst om ''The Way of The 
Exploding Fist", "Uchi Mata" samt gam
lingen "Bruce Lee". Avenger har inte i - MEDELVÄRDE: 3.0 

• Året är okänt men långt in i framtiden. 
Det finns endast en tävling som är nå
got att tala om - The Fury- en vild bil
tävling som tar plats på en rund bana 
mitt ute i rymden. Banan är skålformad 
för att farkosterna ska kunna hålla sig på 
banan i rasande farter. (Om den är mitt 
ute i rymden är de väl viktlösa? Red 
anm) 

Det som gör The Fury speciellt är att 
det är en mycket destruktiv biltävling. Så 
destruktiv och actionfylld att domarna 
straffar tävlare som kör tråkigt genom att 
spränga dem i luften.(Vad det nån som 
sade Barnmiljörådet? 
Red anm) 

För att tillfredsställa domarna ska man 
hela tiden försöka knuffas med andra bi
lar och få dem att explodera. Det är i alla 
fall vad man tror till att börja med. Egen
tligen räcker det med att sakta ned far
ten ett kort ögonblick och sedan öka den 
igen när domarna riktar sitt vapen mot 
din bil. 

Spelet innehåller tre olika typer av 
lopp. Dessa är hastighetstävling som 
går ut på att köra ett visst antal varv 
snabbast. Destruktivt lopp som går ut på 
att man ska spränga så många droider 
som möjligt på en viss tid och kull som 
är den farligaste. I kull-loppet utses en 
av de tävlande bilarna till "han" av do
marna, denna bil får ett kryss över sig. 
Domaren suger hela tiden energi ur bi
len som är "han" och för att den bilen 
ska klara sig måste den nudda en annan 
bil som då blir "han". Sprängs "han'~ 
bilen utses en annan, samma sak gäl
ler om "han'~bilen går i mål. 

Det destruktiva loppet går ut på att 
man ska skjuta så många droider som 
möjligt under ett visst antal sekunder. Till 
hjälp har man tre olika vapensorter, eld
kastare, kulsprutor och missiler. 

Det tråkigaste vapnet av dessa är eld
kastaren som suger sitt bränsle direkt ur 
bilens bränsletank. 

• Kellogg's Tour är den hårdaste cykel
tävlingen i England. Den är 108 mil lång 
och sträcker sig från Newcastle till Lon
don. 

Spelet går naturligtvis ut på att man 
ska cykla denna sträcka, som är uppde" 
lad i sex etapper, på så kort tid som möj
ligt. 

Cyklande! går till så att man vickar 
spaken från höger till vänster hela tiden 
och styr cykeln genom att dra uppåt och 
nedåt. 

Cykeln är tvåväxlad och man behöver 
inte vara så säker på att man kan cykla 
på högsta växeln hela tiden i och med 
att det finns uppförsbackar där man 
måste växla ned. 

Till råga på allt har gubben man cyk
lar med en viss uthållighet. Denna uthål
lighet avtar i samma takt som man vic
kar joysticken. Tar den slut måste man 
bryta loppet. 

Det enda sättet att få ny uthållighet är 
att dricka lite av den vätska man har med 
sig. Tyvärr kan man bara använda den 
ett fåtal gånger under loppet. 

I banan finns också specialsträckor 
där TV filmar. Cyklar man denna sträc
ka fortast får man bonustid och en vit trö
ja. Om man kommer snabbast uppför en 
backe får man också bonustid och en vit 
:röja. En orange tröja får man om man 

Om bränslet i bilen tar slut dör man. 
Man dör också om man knuffats för myc
ket eller inte klarar sig inom tidsbegräns
ningen. 

När man dör är spelet slut om man 
inte har installerat en katapultstol i bilen 
och dessutom har råd till en ny bil. 

Det finns nio olika bilar med olika 
prestanda. För att ha råd med dessa bi
lar måste man göra bra ifrån sig i tävlin
garna för att få bra prispengar. De olika 
vapnen kostar också pengar och till råga 
på allt måste man laga bilen efter varje 
lopp. 

Grafiken i spelet är mycket enkel och 
varken bra eller dålig. Det är lite synd 
bara att det figurerar en del grafikfel när 
det är ett flertal bilar på banan samtidigt, 
en del bilar ser lite konstiga ut ibland. 

Ljudet är inte heller speciellt överra
skande och man tröttnar fort och ordent
ligt på den melodi som spelas på meny
erna mellan loppen. 

Trots detta har spelet charm, man bryr 
sig inte om vare sig grafik eller ljud man 
vill bara komma längre. 

Tomas Hybner 

Företag: Martech 
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cyklade etappen på kortast tid . 
Grafiken i spelet är lite tråkig men klar 

och tydlig. Ljudet är absolut ingenting 
man kommer ihåg efteråt. Om man bort
ser från det gräsliga pipande! när man 
förlorar all uthållighet. . 

Kellogg's Tour är inte ett speciellt då
ligt spel, inte heller ett speciellt bra spel. 
En ingetonormalt-känsla hänger över en 
när man spelar det vilket gör det ganska 
tråkigt. 

Tomas Hybner 

Företag: CRL 
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THE FINAL CARTRIDGE 111 
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: 
lnställningsfönster -
* Välja port för mus, joystick 
* Skärmfärger * Tangentbords repetering * Välja hur ofta man vill att den ska läsa av 

musen eller joysticken 
* m.m. 

Miniräknare -
* Simulerar en LCD-kalkylator 
* Knappa in siffror med mus, joystick 

eller tangentbord 
* Det numeriska tangentbordet i 128:an kan 

användas i 64 mode. 

ULLGARDINER: 

Ordbehandlare/Notepad -
* Proportionella tecken * Skriv brev, små notiser m.m. 

Biblioteksfönster -
* Läs in olika bibliotek från olika diskdrives 
* Sortera 

Diskdrive fönster -
* Ladda, spara, kör program 

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

Tapefönster -
* Aktiverar turbo och normal mode 

Printerfönster -
* Välj in olika printrar - Commodore seriell, 

Centronics, RS 232, Färgprinter 

Klockfönster -
m.m. 

Nästan alla 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 BA lCverktyg och tangentbordsfunktioner ingår: 
* Omnumrering * Scrolla upp och ner en listning *-TSave (Till tape) 

* Screendump * Ta bort radnummer * PList (Printar ett program) 
* Hjälp * Förprogrammerade funktionstangenter * Stannar och fortsätter en listning * Find (Letar efter BASIC info) * Auto radnumrering * m.m. * Append (Lägger ihop 2 program) * Old (Tar fram raderat program) 
* DSave (Sparar till disk) * Kill (Stänger av TFC III) 
* Snabb formattering * Replace 

FREEZE MENYN: 
Screendump (Skärmutskrift) -
* 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! 

Joystick Port ändrare -
* 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 
maskinkodsmonitor eller BASIC 

Maskinkodsmonitor -
* Tar ej upp någon minnes~rea 
* Sprite editor 
* Diskdrive monitor 
* Printermöjlighet 
* Scrolla upp och ner 
* Character editor 
* Snabb laddning och sparning 
* Plus alla kommandon som finns i TFC 11 

Qvrigt 
* Resetknapp 
* Freezeknapp 

LEVERERAS I EN SNYGG VÄSKA! 
Nedanstående butiker är återförsäljare av the Final Cartridge 111. 

r 
Vi WACHENGRUPPEN 

NYMÄRSTA TORG 5 • 5-19500 MÄRSTA• SWEDEN 
TEL 0760-218 80 • FAX. 0760-173 88 

- FINNS HOS DIN DA TORHANDLARE 

Boden: Oves Radio TV. Borlinge: Datashopen AB. Bovallsb'llnd: ELDA. Enk6plng: SOT Systemutveckling. Ellkllatu
na:Computer Center, Datorbutiken. Ea16v: Datalätt. Falk6plng: Curi Data AB, Runes Radio TV. Glvle: Chip-shopen Hemdata. 
06teborg: KEAB, Myctech Smådatorer AB, Westium Data. Halmstad: Datahalland, J.B. Meijel. Helalngborg: Datacentrum, 
Hefoma. Huclbvall: Konfac Data. Hyit9bruk: Pro data. H6atvede: Evertronic. ~ Cimatronic AB. Halvlken: Micro
vice. H6rby: Wilson Radio TV. J6nk6plng: Kontorsservice, Telebutiken Jönköping. Kalmar: Hobby Data, RTO Electronic. 
Karlskrona: Edfelclts Radio TV, Lasses AV. Data. Kartatad: Dataland. Kl: Expert Kil. Krtatianatad: Nymans Data. Krlallne
hamn: Dataland, IKL Data. Kungabacka: Wettergrens. K6plng: Dataland, Elman AB. Lldk6plng: Petrinis. Unk6plng: Ung
hems Agentur AB, Wasadata AB. Ludvika: Golden Games. LuleA: GEO Elektronik. Lund: Ditt & Data AB, Record AB. Lycbe
le: Prasy AB. Malmk6plng: Data & Foto. Malm6: Compro, Computer Center, Commodore Produkter per postorder. Mora: , 
Nov1a Butiken. Mirlta: Lekoteket. Norberg: Radio Fotohuset. Nyk6plng: Edenborgs Data & TV, Jupiterdata. Orrefors: 
Ou1ckdata. Oskal'WNNllll: Hobby Data. Ronneby: Musikspecialisten. R6nnlnge: Zyttron Elektronix. Sj6bo: Sjöbo Teleservice. 
Skelleftell: Lagergrens Bokhandel. Sk6vde: Expert Skövde, Svebry Electronics. Smedjebacken: GIW Data & Reklam. Stock· 
holm: Databiten AB, Dataland, Tial Trading. Strllngnia: Strängnäs Datastudio. Sundsvall: Databutiken. Surahammar: Sura
hammars Data. S6demamn: Effectrix AB, Kontor & Data. SölvNborg: Bobergs Radio TV. S6adala: Marinex. Tidaholm: Com· 
puterTrade. Tomellla: Beijer Produktion AB. Trelleborg: lpro Diglt. UddevaHa: Elljis LP/Data, Telebutiken. Umei: Marknads
data. Uppsala: Silicon Valley. Varberg: Barres El Radio TV, CH Data. Visby: Juniwiks Musik Foto TV, Kontorsvaruhuset. Vi
n.wborg: Yngves Elektronik. Vimamo: Radar Värnamo. Viaterhanlnge: Amorin Trading. Viateria: Copy Consult, Datacor
ner. Viatra Frillunda: Wettergrens. VixJ6: Radar AB, Telebutiken Datorer. Aaeda: LB Musik. OdAkra: Sagners Radio TV. 

1 Orebro: Comcenter, Datacomer, Ultimate Company. OrkellJunga: LM Data. Omak6ldavlk: Elektor. Oateniund: Data Melan
der, Videofilmbut1ken. Overkalix: ÖVerkalix Radio TV. Overtomell: KJT-Datahuset. 
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MEDELVÄRDE: 2.8 

~~~ 

• På grund utav att du har varit storkäf
tad och skrutit vitt och brett om hur bra 
du är på att slåss har Capcom/GO! 
snickrat ihop Street Fighter. (Jojo. Jag 
vet vem de tänkte på. Red anm) Ett 
spel där du som kamsportsdåre ställs in
för världens bästa kampsportskämpar 
ifrån fem länder. Japan, USA, England, 
Kina och Thailand är de fem länderna 
och de representeras av två personer 
som du måste slå ned två gånger var för 
att komma vidare till nästa land. 

Street Fighter är ett helt vanligt kamp
sportsspel där du ska använda dig av 17 
olika rörelser för att skydda dig och klap
pa till motståndaren. Det absolut jobbi
gaste i spelet är styrningen med vilken 
du utför de olika rörelserna. Om de hade 
varit lite bättre upplagda hade de kom
penserats av att man kan kombinera ett 
hopp med nästan vilken rörelse som 
helst. 

Lite onormalt känns styrningen på 

grund utav att den är ganska seg och att 
man måste släppa joystickknappen för 
att gubben ska utföra en spark eller ett 
slag. Anledningen till det är att slagets 
styrka bestäms av hur länge man håller 
knappen inne. Ju kortare tid desto star
kare slag. 

De olika motståndarna är inte alls lik
värdiga med dig utan en del av dem har 
olika sorters vapen som käppar, kast
stjärnor och knivar på fingrarna likt Fred
die Krueger. 

Klarar man av att klappa ned en mot
ståndare två gånger får man bonuspo
äng. Först får man bonuspoäng för 
mängden energi man har kvar och se
dan får man bonuspoäng för hur lång tid 
det är kvar. 

Har man klarat av båda motståndar
na från ett land får man köra en bonus
runda som går ut på att man ska slå av 
betongplattor. Här gäller det att trycka på 
joystickknappen i rätt ögonblick för att 
få maximal kraft i slaget. Även denna 
gren går på tid. 

Grafiken i spelet är gans~ snygg i 

båda versionerna men tyvärr häller 64:a 
grafiken inte riktigt den höga klass man 
skulle kunna önska. Amigagrafiken hål
ler samma klass som arkadversionen 
men tyvärr är spelet sanslöst trö~t och 
gubbarna seglar snarare över skarmen 
än hoppar. Dessutom är de splashar 
som ska symbolisera de slag man får in 
lite felplacerade. 

Ljudet I spelet består av en melo
di och ett fåtal antihäpnadsväc
kande ljudeffekter när man klap
par till eller blir tillklappad. 

Street Fighter kunde ha varit ett riktigt 
tufft spel om programmerarna hade fun
derat på att få in lite action i spelarens 
gubbe i stället för endast i motståndar
na. De kunde också ha arbetat lite på att 
få gubbarna att röra sig snyggare. 

Tomas Hybner 

C64: 
1 2 3 4 5 

llllliilrsGRAD: I 
!llllmlHET: I I 

~~~ • ~ Svens.ta Pentagon Games AB ~ ~ Duvk.ullav.36 
. 

~ 172 3 7 Sundbyberg 08/29 51 62 ~ 
~ .... .. blS di* 

AmigaSOO Paket: 5495:- . 
Diabttu: 10 at 1001t 

100l'Nl0..... 129:- Sboot em up oomt 179:- 229:- 5,25 dadd 60:- 520:-
Ac»II 119:- 169:- WeålmJllmlll 119:- 169:- -Dator AmigaSOO 3,5 add 120:- 1100:-
Amodaell 229:- Mak Il 119:- 169:- -1 Diskbox + 10 st disketter3,5 dsdd 3,5 dadd 120:- 1100:-
Aff 129:- 179:- lm,loåon 119:- 169:- -1 Joystick 
Lat N"mp 119:- 169:- 0--owr 119:- 169:- -40 st spel ,nytto, bildshow ,musik 

5,25 add Nahaa 95:- ISO:-

u, peaDcope 319:- Epyz r...J.oad Cllrt. 269:- 5 ,2S dadd Nama 1~:- 950:-
Epyz Epia 109:- 159:- Supenm-aocoer' 239:- 3,5 add NuJaa 195:- 1150:-
Califomia 0- 129:- 1?9:- Qllllltmoll 239:- .Atari.520 Paket 3895:- Atari 1040 Paket 5395:- 3,, daddNuhaa 210:- 1950:-
Coloaial ConqUllt 249:- Som of La1*1.y 239:- -1 Disk.box+ 10 st disketter3.5 ss/ds 3,5 daddSoay 
PiJalN 169:- 239:- w arp Speed Cllrt. 239:- -1 Joystick 
Denodlr of ... Cl'OWl1 169:- n. Tnia 129:- 119:- -20 st spel ,nvtto, bildshow ,musik 

(i plutau.) 210:- 1950:-

Oumhip 159:- 219:- Taklll 119:- 169:- 5 ,25 dadd Mu:ell 129:- 1160:-
Oailcl of '1'biflN 239:-~ 199:- Am.iga3,5 diskdrive Profex 1695:- 5 ,~ dadd Vtnalim 129:- 1160:-
Kampfara,pe 329:- Top 10 Coll. 169:- AmigaRam S12k 1199:- Qilt"'--r: 
Kmsota.c.ao 239:- AtariSI: C64 disk:drive 1541 Il 1795:- 5,25 160 ..... 99:-
Sub bulle lim. 119:- 169:- AiroaJ1 269:- 5,~ / 100 ..,_ 119:-MepApocllypN 119:- 169:-

JI. -- . 
AinallCCNIIINI 169:- ~ Bad W•wr ......U 369:-

Liftammo 119:- AddiclaBall 199:- Capom 219:-
Fenui fommla I 369:-

3,5 / ~lubu' 109:-
Solid pd 119:- Amoduel 249:- Jet 219:-

Malm ...... 369:- 3,5 
/ 80 ·-

1'49:-
Mememlycomp. 169:- AmericlmPool 129:- Aatoal 299:-
AICboo 19:- BecJdnb 229:- 8mDce of po'RI' 349:- Orp 369:-

An:boall 99:- BoiaowNmm 329:- Ki-.ofCJicaao 309:- Jo.nticb: 
BaUle Sbipl 169:-

Ainameraapr 239:- Bh»Wu 269:- a..a... 349:- Ti.8U1J19011 529:- Tac-2 119:-

Jet 2?9:· BubWe &1,1,. 299:- DbMan 1740:- Diai View2.0 1995:- WICO Rilll-
Pro;.ct: SINllhfialJter 239:- Colaaial Coaq..i 329:- 0.--oftbecnnm 349:- Di8i Paiat 899:- Quicbbot Il+ 119:-
Cback v...., ftipl lmiDet' 219:- DllllpOllMaalel- 269:- Pliabt .,,,, .. ,,,,, Il SID:- År1i!: fox 369:- Qnichbot Tano 149:-
Pe....- 199:- P-15 Sam f.lal- 269:- Ouil.of dåWN 290:- Butmian 290:- Qui,..,, IX 149:-
BARDS TALEll 249:- P"anWallr 169:- Kampfan,pe 319:- o.j&Vu 349:-
BAllDSTALEW 2-49:- ~ 159:- IA&denoard 290:- QaictplUTull,c, 119:-

~ 290:-Coml,atlCboo( 119:- 169:- OetDulN-11 239:- Pap-- 1325:- Prof,a.p.t9000 195:-
PIUIOGG 119:- 169:- Oumbip 269:- S.D.I 319:- Pawn 290:- Campeti1ioll 5000 195:-
0....Ntandmuch 129:- 179:- Ouil. of TbieWI 269:- Sila lll"Yic» 290:- Ullima IV 419:-

Pjlmtyrdjoyst.par 195:-
Ubim& IV 239:-· MajOl'Modo 239:- w ........ 290:- dlLaDPaål&ll 11'9:-

Ultima V 239:- PIUloe 169:- Wodct,._. 290:- Di,a 51~-
369:-Tbtmuåclyatlm 1?9:- 249:- PlamuieOI 269:- K.ulllt Kiclll 290:- 0.. :s.. Air Rally 21~- hlum10 Adaalil 

e,,,.,... 119:- 169:- SU..s..ice 
, , 269:- T..i drift 269:- Sapental'IIMloal'Sportl 349:- n.troyw 249:-

8-:ulN 119:- Skylliå 219:- Ba*tm 369:- Cal)'Can 249:-
T"amBmMlt 219:-
Ca1iforaia au... 369:-Eli .. ooDtctioa 169:- 229:- Sllqli• 269:- LNlblrmck 219:- Macll3 249:- DmkC..... 349:-Ramputl 119:- 169:- 5'11,.hatdetim 269:- AlllllllaofRome 2169:- PlaoaPaåå 699:- LurySuitl.-.. 319:-Raellm 119:- 169:- S,.C.Slalion 169:- Pli. -,ao._ 

R.ia:wwwwwt 129:..: 179:- T .. Up 169:- Alla~inkl. momsochc. ~tiomavg20:-. Visäljerävenspelti.11 
Meancit:y 119:- 169:- Ubima 111 269:- Atari, AtariST, Spectrum. 1c20, 1c 16/+4 Msx. Bestållkatalog. Butiken 
l.uwTlf 119:- 159:- Ubima IV 269:- ~- Mh-fre 14-18. Lörl0-14. T-linie10Rissne. 
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• Enlighentment . .. Ett spel där du 
slåss mot mörkrets makter. Du tar rollen 
som Hasrinaxx the Druid. 

Du styr Hasrinaxx med joystick och 
befinner dig i ett landskap som du ser 
uppifrån. Runtomkring dig finns fiender 
- döda människor utsända av Acaman
tor som återvänt med bara en avsikt, att 
i avundsjuka döda de som har liv. Anled
ningen till att de är ute efter Hasrinaxx 
är att han tidigare besegrat och drivit 
bort Acamantor från landet och är ute ef
ter hämnd. 

Ditt uppdrag är att åter igen besegra 
Acamantor. Till din hjälp kan du skjuta 
ner de döda, men också använda troll
formler för att 
lösa speciella situationer. Tillgång till 
trollformler får du när du styr Hasrinaxx 
över markeringar i landskapet. Med 
hjälp av dessa trollformler kan du bla. 
skapa olika "Elementals", varelser som 
följer dig dit du går och besegrar de fa
ror som finns i din väg. Den kan anting

. en följa samma väg som du går eller ock
så styras med en extra joystick. 

Längs ner på skärmen ser du din styr
ka, vilka trollformler du har och vad din 
Elemental har för styrka. Det finns en 
mätare som visar hur långt du har kom
mit i spelet. 

Grafiken är bra därför.att den är detal
jer~d och färgrik och (le~ fi_nns inte r:rryc; 
ketmarrt<an anmärl<a"~å:'" ~-:~ 

Ljudet är av samma klass som grafi-
· ken. Det innehåller häftig musik som 
håller spänningen i spelet uppe. Ljudef
fekterna är det däremot inget speciellt 
med. -· 

Manualen är ett kapitel för sig. Den in
nehåller en bakgrundshistoria som verk
ligen bygger upp en spänning i spelet. 
Den är skriven på ett fängslande sätt, 
men tyvärr förklarar den inte tillräckligt 
bra vad man ska göra i spelet. Längst 
bak i manualen, som för övrigt är skri-
ven på engelska och är på ungefär 
40 sidor, finns förklaringar till alla troll
formler. 

Totalt sett är Enlightenment inget 
fängslande spel. Det är visserligen 
spännande och välgjort men ger ingen 
riktig känsla. Det händer för lite, tycker 
jag. Själv lyckades jag nämligen inte 
komma speciellt långt och det är kanske 
därför jag är lite negativ till det. Dessut
om tycker jag att en förklaring till vad 
spelet verkligen går ut på saknas i ma
nualen. 

Kalle Andersson 

Företag: Firebird 
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• Åhhh, tråkigare program får man leta 
efter, var min första tanke när jag såg 
Soccer Supremo från Crysys·. 

Programmet är en slags strategisk fot-
. bollsturneringssimulator, där det gäller · 
att med pengar och förnuft få fram ett bra 
lag. iJu är alltså manager för ett fotbolls
lag. 

Spelet går ut på att köpa och sälja 
spelare. Sen få_r du bestämma vilka av 
dina sperare som ska vara med i mat
cherna som ditt lag spelar. lblarid kan en 
spelare bli sjuk och då måste du hitta en 
lainplig ersättare. För att få ekonomin att 
gå runt måste du även sälja spelare. Ett 
lån kan dessutom kanske bli nödvändigt 
i svåra situationer. Mycket mer än så kan 
man inte objektivt säga om Soccer Sup
remo. 

Framställningen av spelet är fruktans
värt tråkig. Tråkiga färger, tråkiga upp
ställningar (Nu är du negativ. Red. 
anm.). Det enda som kan räknas som 
grafik i spelet är de digitaliserade bilder-

na man får se, medans datorn "låtsas" 
· spela en match. Det skulle inte förvåna 
mig ett dugg om det är skrivet i basic. 

Soccer Supremo är ett spel jag som 
jag inte skulle kunna tänka mig att spe- · 
la mer än en gång, om jag inte var tvun
gen attt recensera det. 

Kalle Andersson 

2 3 4 5 
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Företag: Titus 
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MEDELBETYG: 3,5 

• Krig och terrorister härjar på jorden. 
Situationen börjar bli outhärdlig och ett 
kärnvapenkrig verkar vara i antågande. 
Jordens regering står maktlös. Vad ska 
man göra? 

Goda råd är dyra, speciellt som det är 
bråttom. 

Efter ett kort sammant räde beslutade 
dock makthavarna att det behövdes nå
gon som kunde röja upp bland slöddret 
i världen. Någon hänsynslös och skick
lig krigare som inte fruktade döden. Och 
som dessutom kunde styra "Thunder 
master", bi len som är det perfekta vap
net enligt forskarna som utvecklade 
den. (Säger de alltid ... Red anm) Va
let avgjordes genom röstning och vinna
ren (eller förloraren; om man så vill) val
des med en överväldigande major'tet. 
Den utvalde blev . ... .. DU. 

, Sittandes bakom ratten på bilen, utån 
att riktigt ha hunnit fatta hur du har kom
mit dit, styr du ut mot dina fiender. Du 
kan bara hålla hälften av bilens maxhas
tighet eftersom du inte vill dö innan din 
första strid ens har ägt rum. 

Nu syns plötsligt fiendens trupper. 
BOOM! Några tanks och helikoptrar för
svinner i stora explosioner. I nästa 
ögonblick förintas även några minor, ste
nar och bunkrar. Fire and torget! Pre
cis som spelets titel. 

Enda problemet med ''Thunder mas
ter" är att den formligen slukar bensin. 
Mellan de snabba eldstriderna med fi 

. enden måste du därför samla upp koner 

- . - . - . 

~ C64/128 KID 
Chuck Y eager 115/165 

lkari W arrior 115/175 

Street Fighter 115/165 

Barbarian Psygnosis 115/-

PoweratSea 115/165 
Winter Edition 115/165 
SkateorDie 110/165 

. -
Summer Olympiad 115/165 
Football Manager Il 115/165 

Bionic Command 115/165 

Stealth Fighter 165/195 

SkateCrazy 115/165 

Mickey Mouse 115/165 

6 Hit Pak V ol III <samIJ 115/165 
TestDrive · 110/165 

· we are Champions <samll 115/165 

Salamander . 115/165 
Platoon 110/165 

BardsTale 1 115/165 

Antal Titel 

Prislista 

- . 

som är fyllda med bränsle. 
Konerna finns utplacerade längs med 

vägen och tar bensinen slut är också 
spelet slut. 

bita ifrån sig minsann. / 
Faktum är att den är minst lika rolig 

som bi len . Har man valt en spelare/tår 
man dock snällt hålla sig t ill bi len;· all 
dess enkelhet. Det fi nns sex "konflikter" på var och 

en av de tre svårighetsgraderna. Det 
enda som skiljer dem åt är dock bak
grunden och färgen på vägbanan. An
nars är det ingen skillnad. 

En finess och samtidigt en kul grej är 
att när man spelar två stycken så tår 
båda spelare spela samtidigt. Den ena 
spelaren sköter " Thunder master" och 
den andra styr "Thunde• cloud" som är 
en liten flygfarkost. Men den kan också 

Titus har verkl igen skapat ett h1ftigt 
och snabbt actionspel med snygg gra
fik. Ljudet får också godkänt även om det 
inte direkt är bedårande. Tyvärr blir spe
let nog lite för enformigt efter ett tag. Ba
nornas (konflikternas) brist på variation 
ligger bakom misstanken. 

Magnus Friskytt 

Tel 042-719.00 Box 60 
Ordertel dygnet runt 260 34 Mörarp 

SO.,AfARcH . 
Under sommaren · · ~-EN 

: 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.) ; 

Amiga 
Produkter 

D 
5Er;T[1Pi 48 

D 

Turbo .................... 148:-
Land of Legends ... 395:-
Bubble Bo_bble .... , .. Ring! 

.... 1i.LP'l'a,E.~- 20.00 
~'\9 00 me\\an . · ob\em, IC, 
042p- ogrammeri~gspr spel, in· 

( r \ösningar, 
pro~\emåd os-J.) Porto + Exp. avgift ti!lkommer, 31:-

l{opsr 3 veckors leveranstid garanteras . 
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DATA-MEDIA AB 

~i Allt i Nyttoprogram & Dataspel 
Commodore/ Amiga/ Atari St/MSX/PC • 

Atari St 
Corruption 265 

TestDrive 299 

Summer Olympiad 205 

Space Harrier 205 

Football Manager Il 265 

Greatest Epyx saml. 250 

Dungeon Master 215 

Ikari Warriors 175 

Arcade Force Four (sam!) 260 

Bionic Command 205 

Giana Sisters 2i5 

Carrier Comni.and 260 

Arkanoid Il 210 

Captain Blood 210 

Bermuda Project 260 

Street Fighter 205 

ArmyMoves 205 
Superbase Personal 1300 · 

Superbase Professional 2695 . 

Dator Kass Disk Pris 

gratis · 

Amiga 
StarRay 

TestDrive 

Ferrari 

Interceptor 

Quadralien 

Ports ofCall 

Kings Quest Triology 

Barbarian Palace 

KingofChicago 

BardsTale Il 
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Bionic Command 

Ikari W arrior 
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• Hör du till dem som fascineras av 
ubåtar? Sub Battle Simulator är nog 
inget du vill missa i så fall. Sub Battle Si
mulator går ut på att du skall kommen
dera en ubåt under andra världskriget. 
Programmet har både positiva och ne- · 
gativa sidor. Eftersom jag är pessimisst 
börjar jag med de negativa . . . (Säg inte 
självklara saker, Björn. Red anm) . 

Jag blir vansinnig! Varför skall det 
vara så svårt att göra en riktigt bra ubåts
simulator? Mig veterligen har det kom
mittre ubåtssimulatorertill Amigan: Si
lent Service, The Hunt for the Red 
October och Sub Battle Simulator. 

Si lent Service hade varken rätt käns- . 
la eller en bra simulering . Red October 
hade mycket av simulator i sig och gan
ska mycket känsla dessutom. Tyvärr föll 
den på att det bara fanns ett uppdrag 
som, när man ignorerade reglerna och 
bara körde på, var mycket enkelt att kla
ra. 

Sub Battle Simulator har mycket-bra 
scenarion och visserligen slår själva si
mulationen Silen! Service, men jag sak
nar fortfarande en del. 

T.ex skulle jag vilja ha både aktiv och 
passiv sonar, motorljud när fartyg kom
mer i närheten samt lite snabbare re
spons. Särskilt det senare är något man 
retar sig på. Som det är nu kan man klic
ka på "ANTI-AIR GUN" utan att det hän
der det minsta. 

• Redan namnet "Strike force Harrier" 
säger att det är en stridsflygsimulator. 
För vem har inte hört talas om de brit
tiska Harriernas bravader under Falk
landskriget mellan Storbritannien och 
Argentina? (Frilansar du för MIS? Red 
anm) 

Som pilot på en Harrier ska du förstörc 
fiendens högkvarter. Detta ligger ipn
ska långt ifrån ditt eget högkvarter sa du 
måste växelvis flytta fram dina fyra flyg
baser så att fiendens högkvarter kom
mer inom räckhåll. Platsen du vill place
ra din flygbas på måste först rensas på 
fientliga marktrupper. 

Det låter som lätt sak, men det är mer 
komplicerat än så. Fienden är nämligen 
inte passiv. Hela tiden hotas dina flyg
baser av fientliga tanks och din egen 
Harrier kommer också att anfallas av 
MIG-plan och markbaserade SAM
missiler. 

Förresten, är fienden lika med ryssar? 
Eftersom MIG-plan är inblandade i spe
let kan man nog dra den slutsatsen. 

· (Andra länder har MIG-plan, tröghjär
na. Red anm). Hjälten (piloten) då? Han 
är britt skulle jag gissa. Förklaringen till 
det är att spelet är gjort i England. 

Harrierplanet är utrustat med en ka
non, bomber och värmesökandt 
Sidewinder-robotar. En ganska präktif 
arsenal, minsann. Men MIG-planen kar 
bita ifrån sig minst lika bra. 

Bildskärmen visar som alla andra flyg
simulatorer cockpiten. Alla nödvändiga 
instrument finns med liksom ett ganska 
bra radarsystem. Styrningen av planet 
-~ker n:ied joystick ell.er m~d tangentbor- _ 
det. Den är bra i sidled men något seg 

"Vaffan!" tänker man då och trycker 
ett pargånger till. Efter en liten stund sät
ter den dock igång att skjuta iväg alla de 
där skotten man begärt. Problemet är 
bara det att då kanske man redan har 
knäppt de där flygplanen . 

Visst, på sätt och vis är det ju ens eget 
fel, men eftersom allt stannar när ett 
flygplan störtar så är det det minst lika 
mycket programmets fel. 

På det hela taget är dock Sub Batt
le Simulator ett ganska lyckat 
program. Det första som händer 
när man startar spelet är att man 
slängs in i ett övnings scenario. 
Man placeras en bit ifrån en kon
voj med sin ubåt. Det är sen i prin
cip bara att bränna rätt på och ren
sa för fulla muggar. Jag säger i 
princip eftersom det inte är det all
ra lättaste alla gångar. 

I konvojen representeras några av de 
fartygstyper man stöter på. Bland annat 
finns där ett hanga'rfartyg. Ifall-det inte 
hade varit för detta hade övningsscena
riot varit enkelt. 

Från hangarfartyget kommer det 
nämligen anfallsvåg efter anfallsvå:g av 
flygplan som formligen måste krylla av 
bomber. (Och med tanke på hur många 
fly_1;1plan jag knäppt under en runda så 
maste hangarfartyget i sin tur krylla av 
flygplan.) 

Efter man har kört igenom en övnings-

när man ska stiga eller dyka. 
Navigeringen är lätt. Man flyger över 

ett rutnät som har bestämda kordinater, 
ungefär som ett schackspel. Fast det 
finns 512 rutor i stället för 64 att placera 
sina baser på. 

En rolig sak är att man kan starta och 
landa vertikalt utan någon landningsba
na. Precis som man i verkligheten kan 
göra med en Harrier. På så vis kan man 
leka och trixa ganska friskt med planet. 

Sammanfattningsvis är spelet ingen 
perfekt flygsimulator. Det finns de som 
är klart bättre. Men som en stridsflyg
simulator är den ganska lyckad. Flygint
resserade kan nog spendera en tid fram
för spelet utan att förgås av uttråkan. 
- - -· . Magnus Friskytt 
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omgång kan man sparka igång själva 
spelet. När man gör detta kan man väl
ja antingen att köra bara ett enda sce
nario som en ytterligare träning eller så 
kan man starta en hel kampanj. 

Det är det senare som är själva spe
let. När man startar kampanjen kan man 
välja mellan att vara tysk och ameri
kansk ubåtskapten. Det är när man kör 
kampanjen som man får se lite av rea
lismen i spelet. Man puttrar inte omkring 
i samma gamla ubåt kriget igenom, utan 
allt eftersom tiden går så får man mer 
och mer sofistikerad utrustning, bättre 
kanoner, fler och bättre torpeder och mi
nor osv. 

Finesser: Man kan i princip köra pro
grammet från vilket media som helst. 
Själv testade jag att lägga upp program
met både på RAM-disk och hårddisk. 
Det enda som krävs är att man befinner 
sig i Sub Battles huvudbibliotek när man 
start~r det plus att man har original
disketten i någon av sina drivar. Disket
ten fungerar då som nyckeldiskett till 
spelet. Dessutom går det utmärkt att 
köra Sub Battle Simulator samtidigt med 
andra program. Jag skrevt.ex denna re
cension samtidigt som jag körde spelet 
i bakgrunden. · ·· · · 

Suck._ Tänk om alla spel vore så här 
väluppfostrade! 

Buggar: Om man använder tangent
bordet för att ställa in åt vilket håll man 
skall titta så kan man bara vrida åt väns
ter. Försöker man vrida åt höger så går 
inte detta. 

Björn Knutsson 

Företag: Mirrorsoft 
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• De som någon gång har spelat "Al
fapet" känner igen detta spel. Det är 
nämligen ett engelskt "Alfapet" fast på 
dator. 

" Scrabble" är ett ordspel. Det gäller 
att med sju bokstäver (som ändrar sig ef
ter varje spelomgång) forma engelska 
ord . 

Det första ordet placerar man på 
spelplanens mitt och sedan ska man för
söka att "fläta" in nya ord i de redan be
fintliga orden. Långa ord med inte så 
vanliga bokstäver (som Q och Z tex) ger 
höga poäng. 

Spelet kan spelas av två till fyra spe
lare. Mänskliga eller i Amigaskepnad. 
För att göra det hela mer spännande kan 
man också sätta en tidsgräns på spel
klockan. Har man då inte klämt fram 
med något ord på låt oss säga en minut 
går turen över till motspelaren. Det gör 
spelet stressigare. Och roligare! 

Men hakar man upp sig på besvärli
ga bokstäver kan man få hjälp av spelets 
"Hint'cfunktion. Då föreslår datorn ett 
ord samt ett lämpligt ställe att placera 
det på. 

Spelet, tycker jag, är kul och väldigt 
utmanaflde,.. Håller -verkligen skolans 
engelska för denn,a utmaning? Min höll _ 

i varje fall så bra så att jag kunde vinna 
på nivå ett (den enklaste av åtta nivåer) 
med nöd och näppe. Men mån·ga var de 
ord som datorn genererade och som jag 
aldrig förut hade anat att de existerade. 

Läser man engelska och dessutom är 
intresserad av ämnet kan man alltid lära 
sig något. Såvida man gärna arbetar 
med lexikon. Ingen kan ju begära att 
man ska kunna alla de 20.000 engelska 
orden från början (eller efteråt). 

Magnus Friskytt 

Företag: Leisure Genius 

2 3 4 5 
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* 300,600, 1200 och 2400 bps 
* 100 % Hayeskompatibelt 
* Automatisk uppringning och autosvar 

_ __________ m.m. __________ _ 

Endast 2375:-! 
Inklusive 1 års garanti, modemkabel, S-märkt nätadapter, 
mellanpropp, PD-program (Amiga) 

Nytt terminalprogram till Amigan från Progressive. 

* X Modem (CRC, CKSUM, WX Modem), Y Modem, 
Kermit, Compuserve B, ASCII, Binary 

* Emulerar VTl00, VT52 och TTY 
* Telefonbok för upp till 300 nummer 
* Kan användas som BBS 

____ _ ______ m.m. _ _________ _ 

lntroduktionspris: 550:-! (I USA: $69.95 = ca 450:-) 

420:-! 

ASS 8.0 - vår nya monosampler för Amiga 

* Mycket lågt brus och hög dynamik 
* Steglöst varierbar förstärkning 

lntroduktionspris: 545:-! 
OBS! Kommer snart med samplingspärm. 

A Amaestro Electronics 
Ormängsgatan 63A, 162 31 Vällingby 
Tel: 08-38 86 43, Fax: 08-38 79 30 

A::a priser är angivna inklusive moms, men frakt tillkom.mer. 
Modemet är f.n. ej T-rffärkt. -



• Bortom ispalatsei och ännu längre 
norrut ligger ett fantasiland med demo
ner, magi, troll , gott och orit. 

För inte länge sedan tog de onda kraf
terna övertaget i landet och brände ned 
de stora skogarna. Skogsälvorna höll ett 
möte och beslöt sig för att skjuta en ma
gisk pil r.akt ·upp i skyn . Den som hitta
de pilen skulle vara den som bekämpar 
de onda varelserna. Gissa vem som hit- . 
tade pilen ... 

Beyond the lce Palace är ett platt
formsspel av senare typ med mängder 
av elakingar att slå ned .. Till sin hjälp har 
man 0lika vapen som ligger i gångarna 
du springer i. Vapnen fungerar på olika 
vis och har olika styrka. 

Till hjälp har man också den pil man 
hittade med pilens hjälp kan man fram
kalla en ande som dödar en del och för
svagar andra elakingar på skärmen. Ty
värr måste man plocka upp nya andar 
eftervägen och, ännu mertyv.ärr, kan pi
len bara lagra två.andar åt gången. 

.Varje fliV~·avsllltaS- med ~tt-hinder 
som måste 'forceras. På nivå ett gäller 
-det att först ta sig förbi tre hissar med 
elakingar i. Sedan ska man skjuta ned 
ett megamonster bestående av ett fler
tal sektioner som var och en måste skju
tas sönder med flera skott. 

Flera av monstren i spelet måste skju
tas med flera skott medan andra endast 

Företag: Elite 
1 2 J ~ 5 
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kräver ett. Hur många skott det tar be
ror på vilket vapen man använder. 

Grafiken i spelet ärväldigf skön , men 
tyyärr lite tråkigt enformig . Snyggast är 
dock när elakingarna exploderar i ett li
tet fyrverkeri med olikfärgade prickar. 

Ljudet i spelet består av ljudeffekter 
och alternativet musik med ljudeffekter. 
Musiken är ganska bra till ski lnad från 
ljudeffekterna som är lite tråkiga. 

Beyond The lce Palace är ett mycket 
bra spel som man kan spela ett längre 
tag utan att tröttna Q_å. 

Tomas Hybner 

• 
I 

Företag: Kingsoft 
2 J 4 5 
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• Mike är, som spelets titel förtäljer, en 
ma!;1isk drake. Olyckligtvis har han bli
vit fangad av den onde professorn Dra
gan Drakfångare och hålls inlåst på 
hans slott. Om han inte lyckas fly, vän
tar otrevliga experiment i slottets källa
re. 

Skönt att spelet inte är så dåligt som 
dess story. I så fall skulle det vara rena· 
katastrofen. Men vad innebär spelets 
bakgrun.dshistoria i realiteten? Jo, spe
let är ett plattformsspel där man ska lat-. 
sa runt en drake (med den obligatoriska 
g_röoa färgen) på en massa avsatser. På 
·dessa avsatser ska han sanila ihop kris-
taller, fallskärmar och bokstäver innan 
den utsatta tiden är slut. Tar tiden är1då 
s!ut börjar Mjke att jagas av professorns 
monster. 

Kristallerna som Mike samlat ger po
äng och fallskärmarna är också väldigt 
användbara. I många fall sparar de fak
tiskt Mikes liv .. Om man av någon anled
ning (tex ett ~isslyckat hopp till en av
sats) befinner sig i fritt fall så kan Mike 

· veckla ut en fallskärm och tryggt landa 
på marken eller en annan avsats. Myc
ket bra finess som gör spelet roligare. 

Bokstäverna somjag nämnde då? Jo, 
det finns tre bokstäver (till en början) ut
placerade på, varje skärm. Dessa tre 

(:: Vid reparationer tillkommer 
kostnader för frakt och reservdelar. 

Commodoo< 

A..ATARI 
0 A T O Il! Il 

· Mr. Data AB 
Auktoriserad av Commodore och Atari 
Rörläggarvägen 30 • 161 46 Bromma 

1.495:-
Skönskrivare DPS 1120: 
Med en skönskrivare får du den allra bästa 
utskrihskvalite 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 el/el' 
C128. . 

bokstäver bildar ett ord som är starkt för
knippat med datorer och då speciellt 

· Amigan. Orden kan vara t ex " BIT", 
" CPU"," CLl"," RAM" osv. OBS! Man 
måste samla ihop bokstäverna i rätt ord
ning. 

När skärmen är rensad och man har 
lyckats få fram det rätta ordet uppenba
rar sig en nyckel. Tar man den kommer 

. man till nästa bana. 
Mike the magic dragon är ett ganska . 

ml plattformsspel med snygg grafik, 
11e·n är man actinspelfantast och vill 
jöda en massa konsti~a rymdmonster 
ska·man absolut titta_pa andra spel i da
torbutiken. 

Magnus Friskytt 

H ST ERBJUDANDE 
Amlga 500 SPECIAL EREJ UDAN D!. 

flnoer september byter v; : !'i 
3 Rt heg 64 :or mot tre ny:1 

AIHGA 500 RING• . m.:>I tillbehörs och programpaket 

MONITORER» 
Commodore 1802 !ärg C64/128 
Commodore · 1804 !ärg Amiga 

5990;- I 

YTTO .PR.AMI,, 
T-ite l ' 

· Philips 8833 !ärg Amiga 

2700:-
3395:-
3195:-

CityDesl< 
Visawr1t.e Amiga 
Acquisiton 
X- Cad . 
Digiview 

Pris 
1195 : T 
18~5:

-<845:-

/ 

Tv-turner till 1804 / 8833 
Fot till 1804 8833 

. 76'.",: -
189:-

CC TILLBEH R» 
JOYSTlCKS Pris 
lilCO Redball 
\i l co· Bathandle 
_li iCQ Ergo 
WICO Threel(ay 
\il CO The Boss 

Attac VG 119 
Attac VG 200 
Attac VG 500 
Tac-2 

300:-
285:T 
285:
}80:-
185:-

92 :-
150:-
215:-
185:-

DISICETT~R ·(10st/förp) 

Goldstar 5 1/4• DSDD 89:-
. Goldstar 'j 1/2" DSDD 120:-

. Diskbox 100 5 1/4 låa 148:
Diskbox 75 3 1/2• lås 148 :-
CARTRIDGE . 
TPC-3 (1 -åra gar. 
TPC-3 + VG 119 

evbr)444 :-
485 :-

Amiga bok! .pr 
Deluxe Musik constr.s•t 
ra.m m.m . RI•G• 
ULLBBIIO)! 
Acus midiinterf'ace 

Plighi Simulator - 2 
Grid Start 
Test · Driver · 

. m.m m.m RING• ~ ·• 

3825 : -
21 95 : -
1795:-· 
1085 :-

495:- -

545:-
142 : -
343 : -

•fj)'JT0-~12§,~ 
Bok -64 ' 489:-
Bok 128 . 985: -
Visawrite 128 · . 1145: -
Superbas 128 965 :-
Geos 595:-
M.a 11.m RINGe 

KJT-Datahuset 
box 10 · 

_ _ 950 94 Övertorneå 

l:~:t~~~~r~~~~ ~ 
( UJM 11.00-1,,00 tel a-n.,ou~::.1- · -

Typhjul: 
Hastighet: 

100tecken (ävenA .Ä Ö) 
18 tecken per sekun~ 
Stående A4, Liggande A4 

Har kostat 3.995:-
Pappersformat: 

POSTORDER. 
060-12 7110 

Box 847, 851 23 Sundsvall 

nu endast 1.495:-

Westium Data AB 
Engelbrektsgatan 59..:..01 

Box 5139, 402 23 Göteborg 
Tel 031 -16 01 Q0 
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TILLBEHÖR 
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 

VIDEO SUPERGAME 
No name, 5 1 /4" MD2D 
Goldstar, 5 1 /4" MD2D 
Nashua, 5 1/4" DS/DD 

89:-
119:-
149:-
149:-
195:-
189:-
189:-

C- 64 + Joystick + 3 cartridgespel 

1795:-
Lägg ill 200 kt så får du dessutc,m 

VG 200 Joystick + t 30 Bandspelare + 3 kasettsj:>el 
T a t 1995:-!! 

Ring för pris 
C-128-D Dator 
C-64 Dator 

THE FINAL 
CARTRIDGE 111 

469:-

. Goldstar, 3. 1 /2" MF2DD 
Nashua, 3 1 /2" DS/DD 

Diskettbox 100 5 1/4" Iåsbar 
Diskettbox 75 3 1 / 2" låsbar 
Tomband C15 
RengöriAgska~tt 
TonJueteringskaesett m. ~,pe1 
Diskettsklippare 
Neos mus 

CITIZEN 120-D 
Matrisprinter 
64/128 

10:-
59:-

9:-
9:-

395:-

C-1530 Bandspelare 
C-1541 Dlskdrlve 
C-1581 Dlskdrive 
C-1802 Mon/tor 
MPS-1200 Prlnter 

GOr om Din 64:a Amiga Atari ST 2495:-

SPEL TILL 
64/128 

Alien 
Air Borne Ranger 
Arcanoid Il 
ATF 
Basketball 
California games 
Campion Wrestling 
Combat School 
Defender of the 

Crown 
Destroyer 
Elite 
Five star games 
Galactic games 
Garfield 
Gauntlet Il 
Great Giana Sisters 
Guild of thieves 
Gunship 
Hauroder 
Hercules 

kassett 
139:-
159:-
119:-
139:-
119:-
109:-

79:-
119:-

179:-

179:-
90:-

119:-
119:-
11 9:-
149:-

169:-
139:-
139:-

Howard the duck 
lmpossible mission 

Il . 

79:-

09:-
1 :-'IO 

Jinka 
l eaderboard w.c 
tilckeyMouse 
Outrun · 
Paperboy 
P oon 
Project Stealth 

Fight 
Roadblaster 
Ryagar 
Streetlighter 

139:-
68' 119;-

139:-
109:-

79:• 
119:-

.169:-
139:-
119:-
149:-

109:-
149:-
79:-

diskett 

229:-
159:-
189:-
159:-
169:-
179:-
179:-

229:-
169:-
219:-

179:-
179:-
179:-
199:-
229:-
229:-

1 9-~ 
179:-
1 .9:-

179:-

229:-
179:-
179:-
199:-
169:-
149:-
199:-
179:-

till en Amlga! (Nästan) 

NYTTOPROGRAM 
TILLBEHÖR 

AMIGA 
Scribble (ordbehandling) 
Spreadsheet Analyze 
Organize Databas 
THE WORK. Se tre ovan
stående för endast 
Page fl ipper (Animerings
program) 
Butcher 2,0 (ritprogram) 
Dynamic Drums 
Dynamic Studio (Midistyrt) 
Wordperfect 
Modula 11, stand vers 
Modula Il, developers vers 
Music studio 
Superbase 111 (svensk) 
Vip professional (Lotus 
1-2-3) 
Digiview 

. Wiza Write, kraftfull ordbeh 
svensk text 
Amiga bokföringsprogr 
Jumpdisk (månadstidniilg 
på diskett ca 1 O program 
Oelux Paint Il pal 
Oelux Video 1,2 pal 
Lattice C 4,0 
De x usic coos r.set 
Oigipaint 
"dilJ>ter Digi iew · · 
VideOscape 3 D 
rv ·texl rullande text 
D19,l ooimunikatföns
program) 

1.395:-
1.859:-
1.395:-

2.495:-

549:-
399:-
795:-

1.995:-
3.695:-
1.395:-
1.995:-

395:-
995:-

2.195:-
2 .29 5:-

1.995:-
1.845:-

6 :-
Avdiomaster (Redigering av 
samplade ljud) 595:
EASEL (Digitaliseringsbord) 4.995:-· 
AEGIS Draw Plus 
(Cadprogram) 
Photo, paint 
Kind Words (ordbehand
ling. Sv· manual) 

Animator 

2.463:-
895:-

995:-
1.295:- · 

Sculpt 3 D 995:-
· Animate 3 D 1.495:-

SONIX 699:-
Videotitlar 995:-
Maxiplan (A 500) 1.845:-
Maxiplan (A 2000) 2.340:-
Prof.page, (Desktop) 3.685:-
Sound sampler 1295:-
Amiga Midi (Midiinterface) 750:-
Music X (Midiprogram) 
Soundsampler 995:-

SPELAMIGA 
Army Moves · 299:-
Art of Chess 275:-
Bands Tale 11 , i lager 329:-
Back Lash 199:-
Bubble Bobble 259:-
Barbarian (sv. br) 295:-
Buggy boy 349:-
Capone 395:-
Carrier Command 295:-
Challenger 149:-
Chess Master 369:-
Chruncher factory 149:-
Clever o Smart 269:-
Crazy Cars 295:-
Crystal Hammer. 269:-
~- of the erown· s~ brJ 349::.-

_stro,Gf 219:-
Fairy Tale 4 5:~ 
fal'.liasie-.JU :29h 
flight pass 737 14 ;,, 

ight Simulator Il 585:-
ry reap ,H ~19:-

Fira Power (sv:br) 329:-
Galactic lnvation 249:-
Garrisson 349:-
GB's air kally 275:-
Golden Path 199:-
Grand Slam 349:-
Great Giana Sisters 295:-
Gnome Ranger 199:-
Grid Start · 149:-
The Pawri 295:-

Sub battle simulator 
Summergames Il 
Summer Olympiad 
Super Huey Il 
The bards tale 2 

239:- , ___________ __. __ _ 

The last Ninja 119:- 179:-
The Games 

(Wintergames Il) 149:- 199:-
World games 119:- 169:-
Golf construction set 
leaoerboard 99:-

SAMLINGSSPEL 
Top 1 o collection 
1 0 great games 
Konami arcade coll. 
Konami coin-op hits 
Hitpack 6 
The elite collection 
Solid gold 
We are the 
champions 

kassett . diskett 
139:- 139:-
139:-
139:- 199:-
109:- 149:-
109:- 139:-
169:- 199:-
99:-

139:- · 219:-

C: 
E 
" z 

Man bestäUnir.y ar: 
önskas The finai Cartridge 111, 469:- . 
Önskas WG 200 · · 

Alla priser inkl moms 
Varorna sänds mot postförskott 

. Frakt tillkommer 
Med reservation för slutförsäljning 

WG620 

S~Mlcrobrytare-Sugproppar 
Autoftre - Bra spelkänala 

.Kort slaglingd - Licbr firg 

Prl .. ndast 179 :• 

Goldrunner 
Galaxy Fight 
Guild of Thieves 
lndoor sports 
lnpact 
lnsanity Fight 
lnteroeptor 
Jinks 
Jinxter 
Jump Jet 
Karting Grand Prix . 
Kings Qiest 111 
King of Chicago 
Lands of legend 
Las Vegas 
Lesser Sweet Larry 
Leviathan 
Mission Elevator 
Moebius 
Mouse Trap 
Ninja Mission 

Ogre 
Plutos · 
Power Play 
Pro Sound Designer 
Q Ball 
RedOctober 
Roadwar 2000 
Silet Service 
Seud 
Sindbad 
·Sky Blas er 
Spaceport 
Spacerangef -. 
Sonix 
Straetfigh-.r 
SUb Ballle Simulabr . 

mer Olympiad 
( om tre \IUCkor) 

Surgeon 
Terropods 
Three Slcges 
Turbo 
Thai Boxing 
Test driver 
Time bandt 
Three Musketeers 

249:-
199:-
295:-· 
349:-
199:-
219:-
279~-
295:-
349:-
199:-
149:-
295:-
349:-
649:-
199:-
295:-
219:-
199:-
349:-

279:-
199:-
275:-
Ring! 
249:-
299:-
249:-
295:-
149:-
450:-

. 199:-

.. 279:-
149:-
695:-
295:-
RI ! 

295:-
795:-
299:-
295:-
329:-
149:-
349:-· 
199:-
295:-

JAO 

JAO 

KASSETTO 

DISKETTO 

LITTERATUR 
Vic 64 Basicboken Sybex 
Vic 64 Grafikboken Sybex 
C-64 prog ref.guide 
Programmingthe C-64 

The definive guide 
Mitt första Basic program 
C-1 28 Prog ref.guide 
C-128 Prog guide 
128 Machine lang for beg 
Mapping the C-1 28 
Computers first book of 

C-128 
Computers second book of 

C-128 

169:-
198:-
269:-

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

215:-

215:-

NYTTOPROGRAM 
Bok64 
Bok 128 
Videotextprogram 
Cadpak 64 (sv manual) 
Cadpak 128 (sv manual) · 
Chartpak 64/1 28 
Vizawrite 128 
Vizastar 128 
Superbas 128 
Supertext 1 28 
Geos 
Registerprogram 
V-takt 128 
Fakturaset 

NYHET! 
Glosprogram 
sv. bruksanvisning 

495:-
995:-
495:~ 
475:-
675:-
399:-

1.195:-
1.195:-

995:-
995:-
595:-
199:-

1.595:-
569:-

149:-

AMIGA .SLAR 
DET MESTA! 

AMIGASOO 
Monitor 1084 

RING 
för pris! 

Extra minne · 

Extra drive·-1_010 · 

AF modulator 

Färgprinter MPS 1500 C 

LITTERATUR 
AMIGA 

OBS! Kickstart to 
lhe Amlga iter I lager. 

Kickstart to the Amiga 
Pro_grammer's guide to 

Amiga 
Amiga programmers 

handbook 
Amiga microsoft basic 
programmer's guide 
Amiga assembly language 

.progiamrriing 
· gä flardware reference 

-manual . 
. .Amiga in ·ut1on 1efer nce . 

manual 
Amiga r kernel manual 
• libral'ies of .devices . 
• iga rom kemel reference 

manual: Exel 
Coinputers: Amiga 

prog. guide 
Computers first book of 

Amiga 
The Amiga dos manual 
lnside Arriiga graphics 
Elementary basic 

195:-

295:-

295:-

289:-

175.;. 

36 :-

369:-

::. 

369:-

241:-

249:-
349:-
241:-
215:-

Skicka din beställning till: 

IIJl1ALii11 
Box 119, 241 22 Eslöv 
Telefon 0413-125 00 
Telefon order 
Vard 9-12,-13-18 .. Lörd 9-13 

Butik: 
Köpmansgatan 12 Eslöv 
Öppettider:· · 

Vardagar _ 13.00-18.00 
Lördagar 09.00-13.00 



Ända sedan år 2080 (undrar vad det 
är för år nu då?) har jorden befunnit sig 
i krig. Pi lot och krigare som du är, har du 
blivit satt att försvara planeten Ursa Mi
nor Delta-V. Det är ganska lugnt ända 
tills du får underättelserna att fiendernas 
erövringsstyrka är på väg ... 

Flygande över ett grönt landskap ska 
du med din kanon och fyra robotsystem 
försöka utrota fientliga mål. Scenarier
na väljs i början av spelet och har olika 
svårighetsgrad. 

Rymdskeppet som du har, för övrigt 
d_et mest avancerade i sin tid, är ganska 
lätt att styra. Alla skeppets kontr0ller, in
dikatorer och skärmar finns beskrivna i 
manualen. Ganska spartanskt, men fullt 
tillräckligt. 

Det tar lite tid att sätta sig in i spelet 
men efter några spelomgångar är man 
bekant med det mesta och vet hur det 
fungerar. 

Företag: Mastertronic 
1 2 3 4 5 

lfflllflkiFll:fftI{I:~:I 

Medelbetyg: 3,6 

Företag: Firebird 
2 3 4 5 

ISVIRlajjtsaaAD: 

idifliHET: I 

IMANUAL:I I 
Medelbetyg: 3,0 

Spelet bygger givetvis på filmen "Till
baka till framtiden" som det gick ganska 
bra för på biograferna för några år se
dan. I den filmen (och det här spelet) 
åkte Marty McFly tillbaka i tiden till år 
1955 med en tidsmaskin. På något klan
tigt sätt lyckades han där med konst
stycket att hindra sina föräldrar från att 
mötas. 

Om han återvänder utan att "fixa" till 
det misstaget kommer hans familj att 
upphöra att existera. I varje fall kommer 
inte Marty att finnas till längre (ni förstår 
säkert varför). Alltså måste Marty (du i 
spelet) arrangera så att hans föräldrar 
blir kära. 

Med olika medel som t ex kärleksdik
ter och en gitarr ska du ordna så att dina 
föräldrar spendera; så mycket tid ihop 
S<_:>m ~öjli1 De blir då mer· och mer 
kära, forstar du käre läsare. När äkten-

skapet är i antågande är det bara att 
skutta i tidsmackapären och styra kosan 
hemåt. 

Ett spel av den här typen som kräver 
lite hjärnarbete och ·nte en autofire
knapp på joysticken kräver också att 
man ägnar det lite tid. Att arrangera ett 
äktenskap är inte det lättaste och mån
ga tröttnar säkert innan det är gjort. 

Företag: Americana 
2 3 4 5 

.-«aut1rm 7 
tMläijjtdf:)\~fti)~~j 7 

Medelbetyg: 3.7 

AMERICANA 

"Go forthe gold" är ett sportspel (un
gefär som Epyx') med sex grenar. De är 
som följer: Simhopp, 100 m löpning, 110 
m häck, Bågskytte, Längdhopp och 
Tyngdlyftning (både snatch och clean 
and jerk). 

I alla grenar använder man joystick 
och i tre av dem är det direkt hälsofar-

ligt för joysticken. Nämligen grenarna: 
Löpning, häck och längdhopp. För att få 
så. bra resultat som möjligt på dessa 
mäste man omväxlande föra joysticken 
til I vänster och höger. Efter ett tag bi' r jo
ysticken " slapp". 

Men nu till spelet. Mina favoritgrenar 
ä~ helt ~lart Bågskytte och Tyngdlyft
ning. I bagskytte gäller det att träffa mit
ten på fyra st olika tavlor (man har 24 pi
lar) och i tyngdlyftning ska man lyfta vik
!er g~nom att i precis rätt ögonblick föra 
1oyst1cken omväxlande upp och ned. 

SPf;let är omväxlande och roligt men 
det nar inte upp till Epyx' fullprisspel. 
(Kanske för att det är ett budgetspel. 
Red.anm) 

Företag: Firebird 

1 2 3 4 5 

IGRlfll~tJH~t:~J 

IMliiUAtil I 1 

Medelbetyg: 2,2 

Wardlock har skapat organiskt liv. En 
del skapelser är mer lyckade än andra. 

Solo och Nejo, som är de senaste och 
mest lyckade skapelserna har en intel
ligens som är bra nära människans. Och 
de h~_r med sina hjärnor börjat att fun
dera over sin situation och funnit att de 
he!lre vill ~ara fria än att sitta instängda 
1 vantan pa Wardlock's troligen inte helt 
harmlösa experiment med dem. 

Din uppgift består i att hjälpa Solo och 
Nejo ut till friheten. Du ser dem genom 
Ward!ock's monitorer (vilka tar upp 1/4 
av skärmen, visar allt i en färg, är plott
riga och allmänt tråkiga) hela tiden. 

------- -===: - - -- - - --- - ·- - - --,~ .. ,. åriä.rii. 
c.~ ledande leverantör av Commodore-produlc.ter 

-
JAlTEREA PÅ C64/128 SPEL 

' . 
Kassett FORR NU FORR NU 
lmpossille t.ission 19:- 89:- Senlinel 199:- 99:-
Shockway Rider 119:- 99:- Arlifox 199:- 99:-
Green 8ern( 99:- 89:- Fields of Fire 199:- 99:-
Graphic Adv. Crea1Dr 349:- 219:- Americas Cup ChaJlenge 199:- 99:-
War 129:- 99:- Master of lhe 

Super Cycle 129:- 99:- Universe Arcade 199:- 99:-
Bobby Bering 129:- 99:- Saker Street 189:- 99:-
lnfiltrator 119:- 99:- Dandy 199:- 99:-
Mercenary Bazooka Bil 199:- 99:-
Coq,endium Pack 199:- 149:- Dragons L.air Il 199:- 99:-
Bouldser Dash Charnpionship Wrestling 159:- 99:-
Conslrudion Set 119:- 99:- Do\A>leTake 159:- 99:-
Skala Rock 129:- 99:- Short Circuit 159:- 99:-
Tradwr 199:- 149:- EleYa!crAdion 159:- 99:-
SUper Huey Il 129:- 99:- Camef10n 199:- 99:-
Senlinel 129:- 99:- 10th Frarne 199:- 99:-
Tomahawk 139:- 99:- lndoor-~ 199:- 99:-
Super Suiday 129:- 99:- Phanlasie Il 249:- 149:-
Shanghai 129:- 99:- U.SAAF 339:- 199:-
~Road 119:- 99:- Werre- 199:- 119:-
ElevalDr Action 109:- 99:- JewelsofDarkness 189:- 99:-
Cameion 129:- 99:- Sig Trouble in Litt1e China 189:- 99:-
Terror ot lhe Deep 129:- 99:- Cholo 219:- 99:-
Raid2000 129:- 99:- CamierFon:s 369:- 199:-
Plaabm Pertedion 129:- 99:- 500 oc: Grand Prix 199:- 99:-
lndcor~ 119:- 99:- They 5':i1e a Milion 179:- 99:-
fu:tem-Embargo 129:- 99:- Helan och HalVan 159:- 99:-
Krackout 129:- 99:- Panzer Grenadier 299:- 199:-
TheVib,gs 119:- 99:- Norway 1985 299:- 199:-
SiliconDramns 189:- 149:- Rings cl Zilin 249:- 149:- nps 1 

Längre ned på skärmen finns det tre in
dikatorer som visar när du behöver mer 
syre till tuberna, mat till Nejo och när du 

beh~ver duscha_ Nejo (är han verkligen 
en sadan sk,tgns eller gillar han bara 
vattenlekar, månntro ?). 

.En titt på betygen borde få alla att för
sta att Jag tycker spelet är sanslöst trå
kigt. 

lhatlDS 
Diskett FORA NU GemsbleHealer 
Skal& Rock 159:- 99:- Ta: Team Wresding 

169:- 99:-
299:- 99:- Stereohögtalare 

avstånd OA2 mm 
Bilden kan grönfårgas 

Foten passar ocks6 till 
C-1084 och C-1081 

KeyWI 199:- 99:-
Xevius 199:- 99:-
lighlfon:e 169:- 99:-
Tszan 189:- 99:-
Tracker 239:- 99:-
l..agend5 cl Kage 159:- 99:-
lena Cntsta 159:- 99:-
Super~I 199:- 99:-
Manlrof 
Univwse, Aventyr 199:- 99:-

Karate Chanp. 
Nemesis lhe Warb::k 
~Trooper 
Wiz2bal 
TtneMusketeers . 
Black Magic 
ConwyRaider 
KamP91JPP9 
SpyVsSpy3 

199:- 99:-
189:- 99:-
199:- 99:-
159:- 99:-
219:- 119:-
199:- 99:-
199:- 99:-
349:- 199:-
189:- 99:-

nps2 
lV-tunem passar ocks6 
till C-1084 och C-1081 

ORDERTAI.ONG Se vå andla amons ORDERTEL. 0413-125 00 
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Det mycket omtalad.e_ 
spelet Giana Sisters har nu 
släppts och det_-. . . . . 
verkar som ·om förhopp
ning~rna infrias. Det tycker 
i ~Ila .fall Tomas Hybner 
som- hävdar att spelet' är 
"oerhort godkänt" 

En natt nä; lilla Giana från Milano 
låg och ·sov hade hon en konstig . 
dröm. En så konstig dröm att hon. 
fastnade i den och för att komma ut 
måste hon hitta en stor magisk dia~ 
niant. · 

Spelet är ett ganska k9!1ventio
nellt pl_attformsspel i stil med Mario 
Bros. Giana har fem drömliv som 

. hon blir'av·_ni'ed om hon stoter på 
-några av de monster som fin ris i den 
horisontellt rullande bana-n, trillar 
ned fhål, -nuddar·eldar eller-kliver på 
spikmattor. 

Hitta diamanten 

Rejält tu.sk 

En liten klurig miss är att man kan 
• fuska ordentligt på de nivåer som till-_ 

· drar sig under ma,rk. Nickar man 
sönder en sten längst upp på skär
men kan man sedan hoppa upp ge
nom hålet och gå uppe i siffrorni:l . 

Allteftersom man tar sig igenom 
nivåerna upptäcker man att svårig
hetsgraden inte ökar nämnvärt myc
ket mellan nivåerna. 

Spelet blir lätt lite monotont men 
det är där tjusningen ligger, man be
höver inte bläddra en massa i manu
aler och den enda variation _spelet 
ger är i form av banförändring som 
innebär att man får fatta kvicka be
slut och göra mirist sagt lika kvicka 
rörelser . 

Grafiken i spelet är väldigt enkel 
vilket inte gör spelet tråkigare, sna
rare roligare i och med att man inte 
behöver klura på vad saker och ting · 
egentligen är . 

Grafiken på 64:an innehåller dock 
lite dåligt färgval så kanterna på gra
fiken är lite "luddiga". Annars är skil-

. . . . naderna mellan C64 versionen och 
· · D~tilelq går ut på att ma'n ~k_a ta .. _ : Amiga versionen minimala. . 

. sig igenor.n de 32 olika banorna fram· · · 
)i)I den magiska jättediamanter:i. ' .- ------------

.. · På: vägen ~ka nian plocka -upp Stor ljudskillnad 
·qröriil<r-istallgr som ökar på Gfanås 
· "trötthet·;· : har man samlat· 100. · 
. årörnkri,stai'ier 'tår nian .ett till Uv.. . . 
• ·1,banorna finni;ocksåspecialste- -
nar som man ska nicka underifrån. 
Gör man det kommer antingen en 
dröm kristall upp·eller en bonussak. 
Om man fångar bonussaken.föränd
rar de Giana lite eller ger henne nya 
krafter. . 

Den första bonussaken är en eld
kula som förvandlar Giana till en li-

. ten punkare _som kan nicka sönder 
vanliga stenar. De övriga ger henne 
möjligheten att kasta drömbollar, 
motså eld , smartbomber som utplå
nar allt farligt på skärmen och extra
liv. 
· I banan finns också broar som tril
lar sönder när man kliver på dem. 

- Enligt alla naturlagar har d~ bara ett 
stort hål under sig vilketledertill en 
säker död. 

Ljudet i spelet består av en inelo-
. di som spelas under spelets gång 
och ljudeffekter som hörs väldigt bra 
trots musiken som spelas. Här råder 
självklart en stor skilnad mellan 
64:ans ljud och Amigans. Men 
64:ans håller måttet Qm mari jämför 
med andra 64:a-propukte_r. Håller 
måttet gör naturligtvis Amigans ljud 
också. 

Det som är mest fascinerande när 
man spelar båda versionerna om
växli ngsvis är hur otroligt lika de är. 
Man behöver inte gräma sig över att 

· man inte hoppar lika långt i de oli'ka 
. verisonerna eller dylika missar. Pro
portionerna är också de samma. 

Som slutomdöme kan man inte ge 
G i ana Sisters annat än· oerhört god
känt. 

Tomas Hybner 

. .. 
Det är fprvånansvärt liten 
skillnad mellan .-· 64:a-ver

, sionen och den till Amigan. 
Detta är 64:a-versionen av · 
Screen Star, Gianä Sisfers. <. . .·· 

Här är versionen till ·Amig~FJ 

> 

5 

I 
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• Jag smög sakta upp på vinden. De 
andra i huset skulle vara i kapellet vid 
den här tiden enligt Max, betjänten. 
Dammet låg tätt över många saker här -
uppe, m_en inte allt. Kanske kunde jag, 
Jerome Lange, hitta någon ledtråd till 
Julias plötsliga död. Och brevet. Det 
mystiska brevet som jag fick för några 
dagar sedan från Julia, som bad mig om 
hjälp. 

. .kig började rota ibländlådorria~Jag . 
måste dock ha slappnat av, för _innan jag 
hann reagera, så öppnades vindsdörren 
och Leo, Juli_as bror kom in . Han stirra-

• I den radioaktiva öknen är det bara 
de starka som överlever. 

· Degenererade raggartyper, muterade 
råttor och andra överlevande från den 
stora katastrofen s1åss för sin existens 
i den sterila miljön. 

Det handlar om Wasteland, ett även
tyrsspel av lite annorlunda slag. Hand
lingen tilldrar sig i USA efter ett framti
da atomkrig, som ödelagt stora delar av 
världen . Miljön känns igeri från filmen 
Road Warrior och andra av det slaget. 

Speltypen är rollspel, och har stora lik
heter med t.ex. Bard's Tale vad beträf
far spelsättet. Spelet startar med ett säll
skap bestående av fyra meniga solda
ter ur. "Ökenpatrullen". Dessa har på 
vanligt rollspelsvis olika egenskaper' och 
kunskaper, vilka kan förbättras genom 
upplevelser och strider. 

Det originella här är sättet som detta 
sker på, patrullen kan nämligen via ra
dioförbindelse med högkvarteret an hål-

• Det börjar se bra ut, du har just blivit 
fullvärdig delägare i firman, fått löneför
höjning och ett nytt kontor med ny sek
reterare. Allt tack vare en lönsam aktie
affär du gjorde ·för företaget. 

Men allt är inte så bra som det ser ut. 
Kontoret ar slitet, ingen telefon har du 
fått och-sekreteraren är inte någon vid
are förbättring hon heller. Och vad vär
re är, du börjar misstänka att allt inte är 
som det ska på kontoret. 

I Corruption från Magnetic Scrolls rör 
du dig i pengarnas och maktens farliga 
värld. I stället för att jaga skatter så gäl
ler det här att hitta information. Att veta 
vem som gör och har gjort vad, varför 
och när. Och sedan se t ill att rätt person 
får reda på det. Och allting innan du rå
kar ut för något otrevligt , en arrestering 
tex. · 

Det finns vissa brister i en annars 
frisk och ny tanke. Det kan vara 
svårt att övertyga datorn om att 
man faktiskt vet om en sak. 

Och innan man har gjort det, får man 
inga poäng och inte heller kan man för
medla informationen till någon annan. 
Dessutom retar man sig ibland på att 
trots att spelet går ut på att ta reda på vad 

iltoftville iltanof 

de förvånat på mig, och vände sedan di
rekt i dörren. Tusan också! Sådant slarv 
kan visa sig dyrbart. Som privatdecka
re har jag knappast-råd att göra sådana 
misstag. 

Senare på kvällen. Jag får vara mer 
-försiktig. En del av personerna här bör
jar inta en misstänksam attityd mot mig. 
Misstänker de. att jag inte bara är här 
som en gammal vän till Julia? 

.. Det nela:-verkär-ällVarligare ari fag-
trodde från början. Men nu ska jag sitta 
uppe och vaka i natt. Min intuition säger 
mig att det kommer att hända något, 

la om befordran. Detta beviljas om erfa
renhetspoängen räcker till , och berörd 
karaktär stiger i graderna. 

. Svårigheterna att övervinna är många 
i det ödelagda landskapet. Här och var 
finns små samhällen med spiliror av liv, 
i sönderbombade städer, jordbrukskol
lektiv eller nomadbyar. 

Och motståndarna är oftast beväpna
de till tänderna. Inte med svärd och troll
spön, utan moderna skjutvapen av alla 
de slag. 

Patrullmedlemmarna är till en början 
utrustade med pistoler, men kan så små
ningom byta upp sig till gevär, automat
vapen, handgranater och till och med ra
ketgevär. 

Men självfallet är det inte bara även
~rande för' äventyrandets egen skull . 
Aven i detta spel finns ett mål att uppnå. 
Men vad det är är en väl förborgad hem
lighet, som det är upp till var och en att 
komma på själv. Och lyckas man inte 

folk gör, så märker de övriga personer
na förvånansvärt lite. Som ett exempel 
säger inte partnerns sekreterare flaska 
när man kommer ut ur hans rum, trots 
att hon förbjuder en att gå in dit, och ho
tar med rapport om hon ser dig där inne. 

Problemen är av mycket varierande 
svårighetsgrad, de första 50 poängen är 
lätta att få, men sedan tog det tvärstopp 
för mig. Och i många fall måste man dö 
för att få reda på hur man skulle ha gjort 
för att överleva. 

Grafiken är högklassig, gjord på sam
ma sätt som i de tidigare spelen Pawn 
och Guild ofthieves,.med en skärm med 
bilden på som man kan dra ner när man 
vill seden. Tyvärr finns det inte bilder till ' 
alla rum, och på de bilder som finns fö
rekommer ofta saker eller personer som 
inte finns där just nu. Detta gör att bi lden 
ofta har lite eller bara delvis att göra mecf 
den situation man befinner *';'.: ; 

Parsern (det är den som tolkar det 
du skriver), har ett stort ordförråd 
och klarar tämligen avancerade 
formuleringar, vilket på det stora 
hela gör det angenämnt att spela. 

. Men det finns fel även här: Om 

2 J 4 5 

MEDELVÄRDE: 3.3 

snart. Jag borde nog gömma 
mi .. uuuu .. aaaa .. tuuuss .. 

Kniven borrade sig in djupt mellan 
skulderbladen. Jerome Lange rasade 
ihop på golvet, krampaktigt ryckande, till 
det hela tog slut i ett kraftig vridning. För
övaren tittade med kalla ögon på den 
döda kroppen, och gled sedan därifrån, 
lika tyst som ankomsten hade varit. 

I det franska spelet Mortville Manor är 
du deckaren Jerome Lange, som har fått 
ett mystiskt brev från en gammal vän, 
Julia Defranck. 

Du beger dig genast till M~rtville Ma
nar, där hon bor, bara för att fihna att hon 
nyss har dött. Det är seda·n din uppgift 
att lösa mysteriet med Julias död (du har 

- egentligen inget val ... ) _ 
En gammal hederlig deckarhistoria 

med andra ord. Utformningen påminner 
lite om spel typ Deja Vu och Uninvitad, 

Företag: 
Electronic Arts 

1 2 3 4 5 · 

IUIIIEISIRli>I I 
!jjjjjjjjljft:=::::::::j::::::::::::::] 
rlliSMlff::::::::t::::::::?4\ttJ 
Mili:J,ljjjijjjj::/td 
liDiliiDtt:·Mtt:tttt:::~:J 
MEDELBETYG: 4.8 

med det bjuder spelet ändå på mång~ 
timmars förströelse. 

Det bästa med Wasteland är att varje 
handling är slutgiltig. Många har säkert 
reagerat på att man i andra spel av den 
här sorten kan återvända hur många 
gånger som helst till samma plats och 
varje gång slå ihjäl samma monster. Det
ta beroende på att endast en av disket
terna används för att skriva till och spa
ra spelet på. 

I Wasteland måste man innan spelets 
början kopiera samtliga fyra disksidor, 
och dessa uppdateras sedan allt efter
som spelet fortskrider. En mycket bra 
och efterlängtad detalj. Låt oss hqppas 
att andra äventyrsproducenter följer ef~ 
ter. . 

Grafiken är hyfsad och visar vid för
flyttning landskap eller byggnader sed
da uppifrån, ungefär som i Questron. 

man försöker skriva LISTEN BY 
WOODEN DOOR kan en avtvå sa
ker hända. Finns det något att 
höra så får man veta det, men om 

då man i stort sett bara behöver använ
da musen för att spela. 

I Mortville Manor har man dock utnytt
jat menyer i högre grad dän i de tidiga
re spelen. Alla kommandon finns i me
nyerna, och det är därifrån man utför 
dessa. 

Även flera andra detaljer, som de sa
ker man plockar på sig, sköts via meny
erna istället för i fönster. 

På det hela taget känns detta förfa
ringssätt merflexipelt, men är jobbiga
re att använda. bet är betydligt enklare · 
att bara klicka i en ruta än att dra ner rätt 
meny och sedan välja rätt kommango i 
denna meny. 

Överhuvudtaget känns Mortville Ma
nar lite bökigare att hantera än sina ame
rikanska motsvarigheter. 

I Mortville Manor utgör en central del 
utfrågningen avd~ olika personer som 
finns på plats. Här är det också den 
största missen i detta spel finns. När 
man via menyn väljer en persen (som är 
i samma rum) att prata med, så får man 
upp en skärm med olika ämnen man kan 
fråga personen om. 

När man då väljer ett ämne så får man 
då svar av personen. Men man får bara 
·svaret som tal, inte i skrift på skärmen. 
Om·det hade varit en mycket bratalsyn
tes hade det-nog kunnat gå an, men här 
verkar.det vara fråga om en medioker 
sampling av en fransman som försöker 
prata engelska. 

Resultatet är inte bra. Ofta måste man 
· sitta och lyssna ett flertal gånger för att 

· När det kommer till strid syns ett föns
ter med en närbild av motståndaren och 
ett annat fönster med de olika alterna
tiv som finns, precis som i Electronic 
Arts övriga rollspelsäventyr. 

Manualen är utmärkt och ger på ett 
mycket bra och förklarande sätt bak
grundshistoria, spelinstruktioner, va
penbeskrivningar och allt man behöver. 
Dessuton:i finns något som kallas "Pa
ragrafboken''. 

Här uppmanas man på vissa ställen 
i spelet att gå in och läsa ett visst num
rerat stycke, som då ger en liten extra 
platsbeskrivning eller redogör i detalj för 

det inte gör det får man ett felmed
delande som tyder på att det var 
fel på meningsbyggnaden. Klart 
störande! 
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lyckas tyda vad det är som sägs. En del 
svar har jag överhuvudtaget inte lyckats 
lista ut vad de kan mena. 

, Det är synd, för i grunden så är spe0 _ 

let och spefiden bra. Man.skulle <;lock _ha 
jobbat mer på att åstakomma en vetfiga-

· ·re kommun"ikation mellan arwända"re 
och pr9.9r~m. _ . - • 

En del andra ·dumheter har ·ocksa 
programmet för sig. Man är tvungen att 
st~rta med bara·en diskdrive,inkopplad 
orh man inte bootar med spel-disketten. 
I boot-blocken ligger en snutt för att 
koppla bort extradrivar automagiskt,_så 
man behöver inte göra.det rent fysiskt 
om man bootar med spel-disketten . 

Det är dock ändå ett oskick i mitt tyc
<e. Dessutom avslutar inte programmet 
,nyggt, utan gör en reset. Har nian and
a program igång samtidigt, är detta 
ninst sagt irriterande. . 

För att sammanfatta det hela, så är 
Mortville Manor ett trevligt spel, men 
den kunde har varit betydligt bättre om 
man hade varit mer uppmärksam påhur 
kommunikationen mellan pro_gram o"Ch 
användare fungerat. Som den· ,knu ar 
det ett medelbra spel. 

Erik Lundevall 

ett samtal eller möte med ödemarkens 
invånare. Detta är ett sätt att ge mera liv 
åt spelet och samtidigt spara diskutrym
me som inte alls är så tokigt. 

Wasteland är en verklig fullträff. Det 
är lättspelat, men samtidigt engageran

-de och innehåller många utmaningar 
-· och mycket humor. Dessutom är miljön 

originell och -det känns befriande att i 
stället för att behöva lita till gamla troll
formler kunna lyfta sin k-pist och göra 
processen kort i utsatta situationer. Ett 
mycket bra äventyrsspel, som verkligen 
kan rekommenderas! 

Anders Reuterswärd 

Företag: 
Magnetic Scrolls 

1 2 3 4 5 

llRIRlf:Jt{tttt>I 

MEDELVÄRDE: 3.3 

Även i andra fall kan man få egendom
liga reaktioner, som ibland är raka mot
satsen mot vad man säger, eller uppen
bart orimliga. 

På det stora hela är det ett bra spel, 
med snygg grafik och lite annorlunda 
problem men med konventionella lös- _ 
ningar. Ett antal missar i bland annat 
parsern drar dock ner betyget en aning. 

Anders Kökeritz 
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• Har du opublicerade spel
tips och fuskpokes? Skicka 
dem tiil Datormagazin, Game 
Keys, Karl bergsvägen 77-81, 
'11335 Stockholm. Bra ej 
snodda tips belönas med kas
setter eller disketter vid .pub
l icering. Ange i kuvertet vad 
du wll-vinna. ..,. ~, · , · · 

~THUNDERCATS 
roKf:; 35088,173: SYS 2813 

OUTRUN 
· POKf; 34711,234: POKE 34712,234: 

· Ärcartridgen GAME 
1:värd,itt prls7----~ ,SQUA _ ._ 
'. Hej GSC och Tomas! ,. CORNER 

Jag är en C128 ägare som har tänkt 
skaffa en Final Cartridge 111. När den 
kostar nästan 500 kronor vill jag ställa ett 

POKE 34713,234 : POKE 34700,234 : 
POKE34701,234: POKE34702, 234: 
SYS 38045 

KNIHT ORC 

- Slå ned " Hermit" medan han läg
ger något i cabinet (som du har givit ho
nom). ta sedan bältet och använd det till 
repet . 

- Slå ned den gröne riddarens häst 
med hans yxa och ta tyglarna. Använd 
dem ti ll repet. 

- Kasta något på drawbridge fö r att 
den ska öppna sig. Gå in och lås upp kis
tan med nyckeln som finns under mat
tan vid brunnen. Öppna den och ta stan
dard och cord. Cord ska du använda ti ll 
repet. OBS! Gå söderut med jämna mel
lanrum, annars stäng~ vindbryggan! 

- Andra bitar till repet är på töljande 
platser: Halgard "- Fairground, Was
hing lj_ne - The royal oak, Tether - hos 
geten, Hawser- i brunnen (här ska du 
knyta ett anni\.t rep till roller och klättra 
ned), noose -=-·Gibbet. 

Ll,ldde W, Örebro 

Undrar-du över spel och spelprogrammerare. Skriv då och 
· fråga vår Game squad Leader Tomas Hybner, Datormagazin, 

Karlbergsvägen 77-81, 113 35 STOCKHOLM. Märk kuvertet 
"Game Squad". 

.., parfrågoromdeninnanjagköperden. l'!i, _snarare Tomas Hybne~ (som--re--- -
...J . Harni testat TFClll:an i Datormaga- - censerar bäst och har en skön humor) 

i:in? 

· Vart tog sommarens spel 
vägen? 

2. Är backu"-programmeri på TFClll lika (Det var DU som lade in det där Tomas! 
" Red.Anm.)(Skriverdu egna red.anm. 

bra som DSector 5.0? (Kan den göra ko-- 11 ?? Red k · d f 
pior av de flesta disketter även skydda- omas. · anm), s nver att et tnns 
de?) taskit med spel på sommaren. FEL! 

3. Tycker du att den är värd priset? 
4. Finns det några 3D-spel till C64/128? 
5.Vad tycker du bäst om Platoon och The 
Last Ninja Il? 

Benny A. Johansen 
1. Ja, i nummer 10/87 på sidan 8. 
2. TFCIII har inga backupprogram. 
Det enda man kan göra är att frysa 
program. Det innebär att man inte kan 
kopiera hela diskar utan bara ett pro
gram eller spel. 
3. Det beror helt enkelt på vad man ska 
ha den till. Personligen, ja. · 
4. Ja, Driller, Elite, Sentinel och Flight 
Simulator 2 är några av dem. 
5. Platoon är lite småtråkig och The 
Last Ninja 2 har jag inte sett på grund 
av att det inte släppts ännu. 

Hjärtattack 
av Datormagazin 
• Jag sitter här stilla och läser Dator
magazin när jag nästan får en hjärtat
tack. 

Jag får med jämna mellanrum spel 
från knäckargrupper och senast på lis
tan var bland annat Netherworld med 
på. Men, det skulle väl 
komma i augusti? Hm. 

The Great Giana Sisters har jag haft 
i min ägo i ca tre månader nu. 

Knäckt! Enligt er nya titlarlista ska det 
komma ut i juli. Fel igen! John Simple
ton frågade om Super Mario Bros fanns 
till C64. Nej, sa ni. Gissa vad som fanns 
på min lista . . . 

Det kan i och för sig vara ett knäckar- ' 
spel, men det är knappast troligt. Eller? 

Jag hade haft spelet Morpheus i ca ett 
halvår innan ni recenserade det i DM 
4/88. Knäckt naturligtvs. 

-Antingen är det jag som får mina spel 
ovanligt snabbt eller så är det ni som är 
ovanli!1 sega. (Fast ni är ju snabbare än 
Sofi pa vissa områden.) Ni tycks behö
va kraftigt med hjälp från vissa håll. För 
övrigt, Tomas Hybner är bäst, mer även
tyrsspel , lite mer recensioner, lite mindre 
Amiga. Förresten John Simpleton, Su
per Mario Bros är häftigt på C64! 

MRZ 

Al41GA SPEL PRIS DISK SPIIMIHJ) 219 
STM fl.EET 1 269 

AAMCH! 219 STIR CRA2Y Wlllt fm> 219 
BNIIWIIM (PAI.Ja) 219 Slffi 8Alll[ SIMUTM 259 
BARffi TH..E 2 219 SUPERSTM HI to:n:Y 269 
llEARffil.Ff'S FOOllWl 19'.J T~ 219 

~~i.. HJ EM ~~ ~ STIXX;ES m 
BEffiID Hl: Ptua: 269 llllll:RCATS 269 

Ojoj, kanske är dags att reda ut hur 
saker och ting ligger till. Vi på Dator
magazin har som policy att inte recen
sera ett spel förrän den slutlig versi
onen är färdig och vi har en ordentlig 
manual tillhanda. Vi skulle givetvis 
kunna skaffa spelen otroligt tidigt 
också, men vad skulle det göra för 

EotffiS DATA 
NOLLA-PRISERNA,! 

SKRIV FöR GRATIS KATAI .OC. 
10051 ANGE DATClt!I p 11) 

B1<1tlC aHWtOO 259 W121Wl. -

Wv ~ ~~ ru ~ G(U ~~ ~~ ~ \0. 
3 1~:159 

f.ARRIER f1NWI> 269 ltfffiSIBII MISSI<1t 2 119/159 

nytta om vi skriver saker om ett spel 
som kanske Oag skriver kanske) inte 
kommer se likandant ut när det är fär
digt? Tänk också om vi missar vikti
ga saker på grund utav att vi inte har 
någon manual? 

Samtidig tycker vi inte heller att det 
är kul n;ir läsare skriver och tycker att 
vi givit spel orättvisa betyg. Det hän
der lätt om man inte förstår spelet or
dentligt. 

Angående att det släppts lite spel 
under sommaren så kan du inte påpe
ka att det inte gjorts det. Många spel 
kanske har dykt upp på piratmarkna
den men säljs gör de inte. Det är först 
nu det börjar gå uppåt igen. Dessut
om är sommartorkan en tradition. En 
tradition som skapats av att program
husen laddar för höst och vinterför
säljningen med jul och allt. 

Giana Sisters släpptes i Sverige i 
juli, i Tyskland släpptes det tidigare. 
Vi strävar också etter att bara recen-

TIWEföR PRIS 

N:THlf REP. J« I V PIKf. 469 
DISffillm 3.5" (81 ) U9 
DISKETimX 5.25"(1611) 149 
DISKETTER 3.5" <1'1'5T> U9 
DISKEmR 5.25"(10ST> 69 
DISKETOO..IPPARE 49 
Tte 2 JOYSTICK 169 

FRAKTFRITT VID anR öYER 51JM: -
+ 1 GRATIS SPfl (Gl.UIR C64) 

I.C.U.P.S 
Ladda in spelet, reseta och skriv föl

jande pokes: 

POKE 3214,234 : POKE 3215,169 
POKE 3216,0 : POKE 45826,234 
POKE 45827,169 : POKE 45828,0 
Starta spelet igen med SYS 2080 

Gustav K, Motala 

RYGAR 
POKE 9551,181 : SYS 2325 . 

sera spel som kan tankas släppa~ i 
S~~rige. Super M_;_irio Bros !inns inte 
slappt av nagot foretag. I. sadana fåll 
skulle vi ha e,n h_um om det: Att deti i
gurerar uppföljare av spel söm egefit
ligen inte är uppföljare är ett faktum. 
Jag har själv sett tre olika Boul~r 
Dash 3 till exempel (synd bara att <fet 
riktiga var sämst). Morpheus var en 
l]liSS, ciå VAR vi sega . 

Jo just det, Simpleton betyder un
gefär Korkskalle på engelska. 

Varför är 
Atari bättre? 
• Några frågor: 
1. Kommer ni att recensera Fairy Tale ti ll 
A500? 
2. Varför och på vilket sätt har Atari ST n 
bättre ljud än Amigan? 
3. Kommer The Last Ninja och Street 
Fighter ut til l Amigan? 
4. Varför satsar U.S. Gold, Systern 3 m 
fl mer på Atari ST än på Arniga? 

Nöjd prenumerant 

1. Nix. 
2. Amigan har ett filter som kapar to
ner med frekvenser över 7.5kHz. Det 
gör inte Atarin. Anledningen enligt 
Commodore är att man ville undkom
ma högfrekventa ljud som bildas som 
en biprodukt till väldigt lågfrekventa 
ljud, 
3. The Last Ninja kanske dyker upp i 
framtiden och Street Fighter 
finns redan. 
4. Anledningen till det är enklare och 
går snabbare att programmera Atarin 
och att marknaden är större. 

AMIGA5"" RING 
AMIGA 5111 PAKET RING 
AMI GA 10111 Rltl; 
AMI GA 821111 PAKET RING 
t\5111 512K aP/KLOCKA RING 
A52i RF Kru.ATM 295 
Allll 3.5" DISKDRIYE 2295 
C64-II RING 
CT~D Rltl; 
1541 DismtIYE lffi 
1581 DISKDRIYE Rltl; 
1~4 FflRGtOIITM 3795 
M>S-1511*: FJWRINTER 3995 ClftfflBY GRISlll 219 INFILTRATM Il - / 169 

roHlffl>TI<1t 269 ffit/128 SPEL PRIS K / D lA2'.ER TM; 119/139 
CRA.5H GMRET 279 JINKS 119/139 
EIQtSTM 269 4x4 ITT ROAD RNI - /169 KAIM)IJ 119/159 ORDERTELEFON: lm4-41158 
EU 219 N.JfJI S11UdE 129/U9 tWW1ER 129/169 

~G~.p~urn Il> ~~ =:~ lfäI~: 1 = :~i :um I06E 
1~a: 

FOOTIWl MMtaR 2 269 IWX:AT , 129/149 PNIDA . 119/149 
F<XN>i\TI<ll Wl\51[ 269 BMIWUM (PSYGl((l;IS> 129/ - P<MR AT SEA 129/ -
rAnl>JCllll Il · 259 8MOO T/tf 1 . - · 129/169 .. : PRESIIDT IS MISSITI; - /169 
IJffll\ JUR ~ - TN.E .3 . . . ·· - /149 , ' REN..M <F DMK1ESS - /219 
~ f.J BATllHROO · - 1269 · ROHB..ASlIRS - ' 129/169 
GREAT GJ öa• Sfs"ITDC· 259· 8Effll) llE· ICE PN_KE 129/199 ... R(IIElA!attles ·for. ;; -··- /269 ·· i------= ;....;.;;-+-.;;.;...~--~---.----.-~ ..... ---....t 
GUNSIIX)T,;n, .. IL~J • ..• , BHlUC -<lllWIX) 129/139 RUSSJA.:.The _greät lår . .-··_ /269 --
Ilf.OJ LlA.DD}l'tZ:J· · .. ~ 262199 Bl(XI) BROl1ERS 129/J69 _, S<DMY. DISC W.BJR(l>E · ._. 121iJ ~ ------+-------------··-·-·-··..&· __ . ____ ..._--'---'-----~ 
I\R\ wn\l\ un OIJBBY GRISlll 129/ ... '-llllIRCEPTClt- • 269 IUDlf r•cru . - SIWlCl.ED 129/169 11am: ... .. .... .... . . .. ..... .. . 

unv,, uu r191159·· ··. SIERLOCK -- ··· - - 1219 · - ··· - · · - ·· ·- -- · · · ····· · --'·-'.'. '..! . "-' .. . ' ••• •••• • • ' ·: " ' • .. • ""' '· · • 

Jl*S 259 ·· >IWIKSIII: · : 129/1:49 · :· SKATE CRAZY 129/169 ,._. LEAllERIECK 219 11:S(liJM 119/139 S(ltS <F LI BERlY - /269 ess: . ..... .. . . .. ..... ... . .. ... .. ...... .. . : .. . ... . . .. . .. . . ....... . .. -. . . . :u tW;IC 00(,(lt i~ ~ NI ~I~ 129/U9 · STREET flGHlIR . - /169 Postnr:·. ::: : . :.--: : ·. '. ·:: .. ·: .-::· .. . ()-t; . 
PIWl'TA5N . ·219 Ell'IRE Sl'RIKES BNJ( 129/169 Sl'REET,m SOCCTR - /169 .......... .. ......... · · .. .... " .. " · · .. 

. =-,.JIZltRD ~lf f:r C<MlSES- \0. 2 ~:1: ~ll1Y 'flllitl) .. ,. ... -rni~rn~ .. _.Telefon: .... ~ ... . , ... -...... . . ·. ;'~ ..... . ;;· .. . .. (obL Vid Beställni~"J .. 
RETilll lO GEIESIS 219 FlllfTSTilES 119/159 1lE GNES-WINTER ED .. 129/ - NSlsEnS tbierstrift· . . _ . . 
S<IWY DISC JWM 239 ~1rctff.Js rn~:1:~ f~~~S 

119
?~ Ha du är wm-16 a;.:>· ··~~~~~- ~~-~··

1
~ :. ~·············· ....... .. .. . 

S<IllARSCREJJ l!_!ST rum: 213979 GITTZ 119/U9 v11n1 129/t_i:;_q SNABB LHf.RNIS ! I 
,.,."" w 111U;J a1 Kl!PP ur ~ llni~en, l ägg den i ett kuvert och 

SCRIB8lI 111.UIE: 219 lW.LS <F torlIZUMA - /269 l&WiTELAND - /169 sklcta den till: 
SIERLOCK 259 IIERCtliS 129/169 WI ZARDS WM 129/149 mwr; DATA, 001 2, 811 64 ~ 



SPELPROGRAM TILL 
COMMODORE 841128 

KASS~ 

NAM (VIETNAM, SSI) 
NATO COMMANDER 
NEBULUS 
NIGHTRACER 
'IINJA SCOOTER SIMULATOR 
JLYMPIC SPECTACULAR 
JNE ON ONE BASKET 
)UTRUN 
'ACLAND 
'BEARDSLEYS INT FOOTBALL 

720"&CAPT.I\JNAMERICA(tvåspeQ 149 ,'ANDORA 

179 
119 
49 
49 
49 
is 

109 
129 

x+% 
129 

199 
249 
179 

139 
179 

179 
349 
349 
199 
269 
179 
249 
179 

l_ Beställ för mer än 500 kr och 
~ du lår ett spel - värde 129 kr 

500 CC GRAND PRIX 129 179 l'ANZER GRENAOIER (SSI) 
4TH & INCHES 129 179 'ANZER STRIKE (SSI) 
ACE Il 129 179 PATTON VS ROMMEL 
AIRBORNE RANGER 179 249 PHANTASIE 111 (SSI) 
AIRWOLF 49 PINK PANTHER 

~t~iID:te?~~"l.TTY DUNGEON 
129 J~ ~L'!.~N 

ALTERNATIVE WORLD GAMES 129 179 POGOSTICK OLYMPICS 
AMERICAN CIVIL WAR (SSG) 349 . POLICE CADET . 
AMERICAN CIVIL WAR Il (SSG) 299 POLTERGEIST 
AMERICAN ROAD RACE 49 POWER AT SEA 
AMERICAS CUP 129 POWER STRUGGLE 
ANNALS OF ROME 159 229 PREDATOR 
ARKANOID 11 119 169 PRESIDENT IS MISSING 
ARMAGEDOON MAN 159 PRO BMX SIMULATOR 
ATV SIMULATOR 49 PROJECT STEACTH FIGHTER 
BARBARIAN 1115 ÅR 129 179 PUREST.U COLLEGE BASKETBALL 
BARBARIAN PSYGNOSIS 129 PURESTAT FOOTBALL 
BARDS TALE I _ 149 199 QUE-OEX 
BARDS TALE Il 249 OUESTRON Il (SSI) 

129 
179 
129 
49 
59 
49 

149 
79 

129 

79 
179 

129 

199 
149 
179 
179 

249 
399 
349 

269 

CHARTBUSTERSFACµp Football, Ghqstbusters, ~ent X2, Ka· 
. ne, LA $~at, "!]ni~. l,4as!<1r,fl~U!i'1, 911i.~ & ~ 0 fjicochet, Zo- , 
lyx, Exploding_Fist, Dan Dare, "!>rmula 1 Simulator, Brian Jacks 
Superstar Challenge, Tau Ceti, I-Ball, Park Patrol, Thrust, Har
vey Headbringer och war-ears. Pris kassett 139:-. 

ELITE COLLECTION Bomb Jack 1 & 2. Frank Bunos Boxing, 
Conimando, Airwolf, Paperboy, Battleships och Ghosts'n Gob
lins. Pris kasseit 179 äiskett 219 

EF'VXEPICSlmpossibleMissionli SummerGamesl,Breakdan
ce och Pilstop Il. Pris kassett 129 diskett 179 

GAME SET AND MATCH Championsbip Basketball, Hypersports, 
Snooker, Ping Pbna, StperSoa:er, '!!!nY McGuiganWork!Charn
pionship Baxing, Matct, Point, Woi1d Senes Baseball, Squash och 
Daley Thompsons Super-.est .. Pris kassett-159 diskett 199 BARDS TALE 111 219 RAIQ (over Moscow) 59 

BATTLE CRUISER (SSI) 349 RALLY DRIVER 49 KARATE ACE Exploöing Fist, Bruce Lee, Kung Fu Master, Aven-
BATTLE GROUP ($SI) 369 RANSACK • 129 179 ger, Samurai Trilogy, Uchi Mata och Way ol the Tiger. Pris kas-

BATTLE FRONT (SSG) .. .;:9 R~~s 0F DARKNESS (SSI) 119 ~: :-- sett 159:-, dis~. ~99:, 
-::::+t~:L~l;'TAMJ.SSI) 59 

9 
=EBELCHARGE(SSI) , 349 .,KONAM°isARcAoeCOLLECTIONMikie,JailBreak,GreenBe-

JOYSTICKS 
BAJ;HANDLE . 
BOSS 
CHEETAH 125+ . 
KÖNIX SPEED KING 
MACHONE 
PHASORONE 
PROEXl:FIA 
PROFESSIONAL 
QUICKSHOT Il TURBO 
SLICK STICK 
STARFIGHTER 
SUPER TflREE.WAY 
TAC-2 . 
TAC-3 
TAC-5 

SPELPROQRAll·:nLL. 
AMIGA 

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

BAZOOKA BILL 49 RIM RUNNER 129 179 iet, Yie Ar Kung-Fu, ·Shao-lins Road, Nemesis, liyper Sports, 
BEACH BUGGY 49 RMS TITANIC 129 179 .PingPong, lronHorseoch:fieArKuns,Full. Priskassett139äis- AAARGH 249 
BEACH HEAD I 49 ROAD BLASTERS 129 179 kett 199 . AllEN SYNDROME 249 
BEACH HEAD Il 59 ROADWAR 2000 (SSI) 269 LIVE AMMO Army Mows, Rambo, Green Berat, 1op Gun och Gre- A',!EGAS 179 
BEYOND THE ICE PALACE 129 159 ROADWAR EUROPE (SSI) 269 at Escape. Pris kassett 129 diskett 179 ARENA 199 

~~
1
.Z &iiMANDOS ~~ ;~ ~gg~~~ESTLE :~ ~~~~~ad' :i:::i, J~~==~~ ~~~~E~ALACE) 18 ÅR ~ 

BMX KIDZ . 49 ROGUE 49 ,,- BARDS TALE 11 349 
BMX SIMULJIJOR 49 69 ROLLING THUNDER 129 159 Ar Kuns,Fu. Pris kassett 129 diskett 199 BERMUDA PROJECT 349 
BORROWED TIME 179 ROMMEL BATTLES NORTH AFRICA 299 SOLID GOLD Gauntlet, ke of kes, Leaderboard, Winter Ga- BE.YOND THE ICE PALACE 299 
BOULDERDASH CONSTRUCT. KIT 129 SALAMANDER 119 169 mes och lnfiltrator. Pris kassett 129 . . BIONIC COMMANDOS 299 

:~~6°E\
5
E~ 49 

269 
~~~~l~~:~~l~RIPPOKER 1~~ 179 SPORTSPACKIITurbo,DerbyDay,Pilot64,HandicapGoll,World :~g~~~~ACADEMY ~ 

BUBBLE BOBBLE 119 179 SCORPIUS 49 Cup Football och Tect Match. Pris kassett 79 BREACH 
399 

BUGGY BOV 119 169 SHANGHAI KARATE 49 SUMMERTIME SPECIAL Rygar, Solomons Key, Bravestar, Tran- BUBBLE BOBBLE 249 
CALIFORNIA GAMES 119 159 SHERLOCK RIDDLE OF CROWN 269 tor, CaptainAmericaochWorldClassLeaderboard. Pris kassett BUGGY BOV 299 
CHESS MASTER 2000 149 199 SHILOH GRANTS TRIAL (SSI) 349 169 CAPONE 369 
CHUCK YEAGERS AFT 149 249 SIDE ÄRMS 129 159 CARRIER COMMAND 299 
COLOSSUS CHESS 4.0 149 199 SI LENT SERVICE 129 179 TEN GREAT GAMES I Avanger, Future Knight, Bounder, Footbal~ CHESS MASTER 2000 399 
COLOUR OF MAGIC (äventyr) 49 SKATE CRAZY 129 179 eroftheYear, Krakout, Trailblazer, Highway Encounter, Montyof CORRUPTION 349 
COMBAT SCHOOL 109 149 SKATE OR DIE 149 199 the Run, West Bank och Jack the Nipper I. Pris kassett 139 CRASH GARRET 349 
COMPUTER AMBUSH (SSI) 349 SKATE ROCK 49 TEN GREAT GAMES II Oeath Wish 3, Mask I, Au! Wiedersehen DARK CASTLE 299 
COMPUTER OUARTERBACK (SSI) 179 SOCCER BOSS 49 Monty, Thing Bounces Back, Basil Mouse Detective, Convoy Ra- DEFENDER CiF THE CROWN 369 
CONFLICT IN VIETNAM 179 269 SOKO BAN 179 ider, Samurai Trilogy, Jackthe Nipper 11, Bulldog och Re-Bounder. . EARL WEAVER BASEBALL 399 
COUNTDOWN TO MELTDOWN 59 SONS OF LIBERTY (SSI) 349 Pris kassett 139 EMERALD MINES 249 
GRUSADE IN EUROPE 179 269 SORCERER LORD 159 229 EMPIRE STRIKES BACK 249 
DAMBUSTERS 49 SPY VS SPY TRILOGY 129 179 TOP TEN COLLECTION Sabotuer, Sabotuer 11, Sigma 7, Critical ENLIGHTENMENT . 249 
DAN DARE 11 129 179 SS PANZER 89 Mass, Airwolf, Deep Strike, Combat Lynx, Turbo Esprit, Thana- FERRARI FORMULA ONE 399 
DARK CASTLE 129 179 STAR WARS 129 179 tos och Bomb Jack Il. Pris kassett 139 diskett 179 FLIGHT SIMULATOR 11 499 
DARK SIDE 139 199 STEACTH MISSION 449 WE ARE THE CHAMPION$ Barbarian, Super Sprint, Rampa- FOOTBALL MANAGER Il 249 
DEFENDER OF THE CROWN 159 179 STREET FIGHTER 129 179 ge, Renegade och lntemational Karate_ll. Pris kassett 139diskett FORTRESS UNDERGROUND 179 

g~~ FOX 49 179 ~=~l~\~~ci1.=~:;BALL 1: 179 199 ~~~~:T.:f:J WASTE ~ 
DOUBLE 149 STRIKE FLEET 199 NYTTOPROGRAM TILL GETTYSBURG (SSI) 369 
DRACONUS 59 STRIP POKER Il 119 149 GIGANOID 179 
DRACULA 129 STUNTBIKESIMULATOR 49 COMMODORE 841128 GRANDSLAMTENNIS 179 
DREAM WARRIOR 129 . 159 SUBBATTLE SIMULATOR 179 GREAT GIANA $ISTERS 299 
DRUID 1+11 (två spel) 149 SUMMER OLYMPIAD 129 179 KASS DISK GRIDIRON (Am fotboll) 249 
EARTH ORBIT STATION 199 SUPER HANG-ON 129 179 HOLLYWOOD POKER 129 
EMPIRE STRIKES BACK 129 179 SUPERCUP FOOTBALL 59 ADVANCED ART STUDIO 369 369 HUNT FOR RED OCTOBER 299 
ETERNAL DAGGER (SSI) 269 SUPERMAN 59 ASSEMBLER MONITOR 64 299 IKARI WARRIORS 299 
FIGHT NIGHT 49 SUPERSTAR ICE HOCKEY 129 179 BUDGET 149 199 INTERCEPTOR 299 
FLIGHT SIMULATOR 11 399 499 SUPERSTAR PINGPONG 59 CALC RESULT ADVANCED 399 IRIDON 249 
FLYING SHARK 119 179 SWORD SLAVER 49 DESIGNERS PENCIL 149 JET 499 
FOOTBALL DIRECTOR 129 TARGET RENEGADE 119 169 FAST LOAD CARTRIDGE 369 JOE BLADE 129 
FOOTBALL MANAGER I 59 TEST DRIVE 149 199 FIRMABOKFORING 795 KARATE KID 11 299 
FOOTBALL MANAGER 11 129 179 THE GAMES WINTER.EDITION 129 179 GRAPHIC EDITOR 49 LEATHERNECK 249 
FOOTBALLER OF THE YEAR 59 THE TRAIN 149 199 HEMBOKFÖRING 249 299 MACH 3 249 
FRANK BRUNOS BOXING 49 THREE MUSKETEERS 129 179 MICRO RYTHM PLUS 49 MIKE MAGIC DRAGON 179 
FURY 149 199 THREE STOOGES 179 MUSIC CONSTRUCTION SET 229 MINDFIGHTER 299 
G LINEKERS SUPERSTAR SOCCER 129 THUNDERCATS 129 179 MUSIC SYSTEM 199 MINDSHADOW 249 
GARFIELD 129 179 THUNDER CHOPPER 269 PASCAL 64 399 MORTVILLE MANOR 349 
GAUNTLET 1 & 2 (två spel) 139 TIME & MAGIC 199 199 PLANERINGSKALENDER 149 199 p BEARDSLEYS FOOTBALL 249 
GETTYSBURG (SSI) 369 TOBRUK 129 179 SHOOT'EM CONTRUCTION KIT 199 249 PANDORA 249 
GHOSTBUSTERS 49 TOUR DE FRANCE 129 TEXTREGISTER 249 299 PHALANX 11 179 
GOLDEN EGG CUP (äventyr) 49 TOWER OF DESPAIR (äventyr) 59 UBIKS MUSIK 69 PHANTASM 249 
GRAND MASTER CHESS & TRACKSUIT MANAGER 139 WARP SPEED 499 PINBALL WIZARD 249 
OTHELLO 49 TROJAN WARRIOR 49 POOL 129 

. ~=1~g ~=:~ ~k~¼~TOR :~ 
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w;.~i~m~~~ÄCIFIC (SSI) m aöcKER TILL ~~~~ ~~GGLE ~~ 
GREAT GIANA SISTERS 129 159 WARGAME CONSTRUCTION SET 269 COMMODORE 841128 QUADRALIEN 249 
GRYZOR 119· 169 WARSHfP (SSI) 369 RETURN TO ATLANTIS 399 
GUADAL CANAL 129 179 WASTELAND 219 PrfS RETURN TO GENESIS 249 
GUNSHIP 179 249 W.C.L. FAMOUS COURSES VOL 1 89 129 ROADWAR EUROPA (SSI) 349 
GUTZ 119 169 W.C.L. FAMOUS COURSES VOL 2 89 129 ANATOMY 1541 DISK DRIVE 199 ROCKFORD 249 

. l'!ADES NEBULA 59 VECTORBALL 59 BARDS TALE I CLUE BOOK 139 ROLLING THUNDER 299 
HALLS OF MONTEZUMA (SSG) 349 VENOM STRIKES BACK 129 179 BARDS TALE Il CLUE BOOK 139 ROMANTIC ENCOUNTC:R 299 
HAWKEYE 129 179 VINDICATOR 119 169 BARDS TALE III CLUE BOOK 139 SDI 369 
HIGH SEAS 499 WINTER OLYMPIAD 88 129 179 BIG TIP BOOK FOR C64/128 299 3ENTINEL 249 
HOLLYWOOD POKER 49 WIZ BIZ (äventyr) 49 C64 ADVANCED MACHINE LÅNGUAGE 149 SILENT SERVICE 299 
HOPPING MAD 129 159 WIZARD WARZ 129 159 C64 CASSETTE BOOK 149 SINBAD THRONE OF FALCON 369 
HUNT FOR RED OCTOBER 179 249 ww· OIZARLRDDTORY (SRIRG-TOELCFH) 399 C64 Gr.APHICS BOOK' 149 SKY CHASE 249 
IKARI WARRIORS 119 179 U 199 C64 PEEKS & POKES 119 SOCCER SUPREMO 179 
IMPOSSIBLE MISSION I 49 YOGI BEAR 49 C64 TEACH YOURSELF PROGRAMMING 99 .$TAR RAY 299 
IMPOSSIBkE MISSION Il 129 179 ZORRO 59 C64 IDEA BOOK 149 STIR CRAZY 249 
INFILTRATOR I & Il (två spel) 179 ZVBEX ·59 C128 STARTING BASIC 129 STOCKMARKET GAME 269 
INTRIGUE 179 • C128 TROUBLESHOOTING & REPAIR 329 STREET FIGHTER 299 
r.o. 119 169 SPELPAKET TILL COMM 64 PROGRAMMERS REF GUIDE 199 STREET GANG 179 
JINXTER 269 COMM 64 SURVIVAL MANUAL 199 STRIKE FORCE HARRIER 299 
JOE BLADE 49. COMMODORE .... 1128 coMM 64/128 coLLECTION ,269 3TRIP POKER Il . 179 
JUDGE OREDD 49 U-. COMM 128 SUBROUTINE LIBRARY 269 3UBBATTLE SIMULATOR 299 
KANE Il 49 KÖP FLERA SPEL TILL COMMODORE 128 TRICKS & TIPS 269 SUPERSTAR ICE HOCKEY 299 
KARNOV 129 t79 CREATING ADVENTURES 129 TANGLEWOOD 269 
KELLOGS TOUR 149 199 PRISET AV ETT MASTERING DISK OPS C128 329 TEST DRIVE 369 
KIK START Il 49 MIGHT & MAGIC HINT BOOK 139 TH-REE STOOGES 369 
L.A. CRACKDOWN 199 6Si~Ag~s1a~eG, 8:15

90
'~t'a~:.inPapes, Li~gy ~t~n~~:g:,._t~: POWER PLAYS 149 THUNDERCATS 299 

LEGACY 0F THE ANCIENTS 299 PROGR COMMODORE GRAPHICS 299 TIME & MAGIC 269 
LORDS OF CONQUEST 149 199 kassett 139 diskett 199 PROGRAMMING THE C64 REVISED 299 TRACERS 299 
MARAUD.ER 129· 179 ARCADE FORCE FOUR Road Runner, Metrocross, lndianaJo- OUEST FOR CLUES 269 VECTORBALL 179 
MARBLE MADNESS 129 nes och Gauntlet (inklusive Deeper Dungeons). Pris kassett 129 ULTIMA IV HINTBOOK 139 WESTERN GAMES 249 
MARIO BROS 119 179 diskett 179 WORLD TOUR GOLF 299 ~~i~~t:::t~~1

) ;~ ~~ ~ Com-puter-Boss lnternational 
MICRO LEAGUE WRESTLING 269 _ 

~:g~~~~~G1c • · · ~ Il ,:;.. M • J'1I Cl Box 503 631 06 Eskilstuna 
MINDF1GHTER , 199 269 -- - - -

·········------------------------------------·-······-----------------------------------------------------················--····· 
MiNSTA BESTÄLLNIN.G -
= 100 KR , . , ,. -

Priserna är inkl moms, -
frakt, PF-avgift och em

. bailage. 

Endast 30 kr expedi
tionsavgift tillkommer. 
Inga andra ·avgifter till
kommer. 
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D Jag beställer för mer 
än 500 kr och jag får 

' då ett extra spel utan 
e:xtrcfkostnåd. Värde 
129 kr. Jag väljer: 

D DOGFIGHT 2187 
(C64 kass) 

D XOÄ 
(C64 kass) 

D OUT OF THIS WORLD 
(C64 disk) 

D EXTENSOR (Amiga) 

BESTÄLL PÅ TELEEON:·-
-~- :cffs-1a· 10-· 20 

Personlig ordermottagning 
Måndag--:-Torsdag 9-21 
Fredagar 9-17 
Lördag & Spndag 14-17 · 

NAMN: _ _ ________ _ 

ADRESS: _________ _ 

POSTNR: ORT: 

TELEFONNUMMER: I 
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VALJ ~T DATOR. 

. Vad skiljer de olil:<a Commo
doredatorerna åt? och vilken 
:ska man köpa om man inte har 
någon eller vill byta upp sig? 

Det hela beror mycket på 
. vad man vill åstadkomma. För 
många räcker det kanske med 
.en C64. För.andra är en Ami
. ga 2000 med PC-kort ~tt mås
te. 

ALLMÄNT 
Denna lilla översikt beskriver lite om 

var och en av Commodores datorer. 
Det kan vara till nytta om man funde

rar på att skalfa sig en dator. Se dock inte 
detta som någon komplett "köpguide", 
det finns mycket som kanske just du som . 
köpare kan var betjänt av att veta som 
inte tas upp här. Dessutom finns det ock
så flera andra datormärken som kan 
konkurrera. 

Priserna i tabellen är medelvärdet av 
priserna i de but iker vi besökt. man ska 
också vara medveten om att priserna 
kan variera en hel del för oli ka program 
av samma typ. Det kan finnas billigare 
program som passar, och i de flesta fall 
även dyrare sådana . . . 

Endast till Amiga 2000 ingår en skärm 
i priset. För de andra datorerna förutsätts 
det att man använder en TV. 

Vidare så har vi räknat med totalt två 
diskdrivarför Amiga-datorerna, och en 
förde båda andra, då vi ser detta som 
jämförbart. 

Med Amiga-<latorerna får man i flera 
fall med en mängd Public Domain och 
Shareware-p.rogram på köpet . . 

Det är en ganska grov. prisbild som 
·detta ger, såsedetbarasom en liten fin
gervisning, inte mer. 

Erik Lundevall 

-
\~~~~~· 

COMMODORE 64 
Commodore 64 är den hemdator som 

sålt absolut bäst världen över. Över 7 
miljoner datorer över hela världen, va
rav en bra bit över 100.000 här i Sverige. 
Detta är den absolut vanligaste hemda
tor, och programutbudet är stort. 

Programutbud: Större delen av alla 
program utgörs av spel, vilka håller ett 
relat ivt lågt pris jämfört med andra da
torer, som t ex Amigan. Olika former av 
nyttoprogram finns också att tillgå. De 
flesta nyttoprogram bör man ha diskd
rive till . 

Programspråk: Inbyggd i datorn finns 
programspråket Basic. Denna variant av 
Basic är dock ganska primitiv, och har 
inga kommandon för att bland annat 
hantera g rafik och ljud. 

Flera andra programspråk kan köpas 
om man är intresserad av det, som t ex 
Forth, Comal, Pascal och C. Även ut
byggnader av Basic:en kan köpas. För 
den som vill programmera i assembler 
finns det etskilliga assemblers och ma
skinkodsmonitorer att tillgå. 

Extra utrustning: Någon form av ext
ra utrustning för att lagra program och 
annan data på är ett måste, och ingår i 
regel inte i priset för datorn. Den billigas
te möjligheten är en kassettbandspela
re, speciell för just denna dator. 
· Med denna använder man vanliga 

kassettband för att lagra data på. Ett 
bättre men dyrare alternativ är en diskd
rive. Den lagrar data på en diskett, som 
är en slags skiva. Att ladda in och spa-

ra med en diskdrive är sn·abbare än att 
använda en bandspelare·. Det är också 
mer flexibelt, men det går att spara ·mer 
på ett kassettband än på en diskett. 

Både bandspelare och diskdrive är 
långsamma jämfört med många andra 
datorer. Det har därför dykt upp flera pro
dukter som snabbar upp hanteringen en 
del. 

Om man vill skaffa en skrivare till da
torn måste man se till att man får en skri
vare med rätt kontakt, eftersom Commo
dore 64 har en helt egen variant på kon
takt för skrivarna. Det finns en del skri
vare som direkt kan kopplas in i denna 
kontakt . Andra skrivare kan kopplas in 
om man har utrustning mellan datorn 
och skrivaren som ser till att dessa två 
kan kopplas ihop (ett s.k. interface). 

Även modem behöver kontakter S(>9-
cifika för Commodore 64. Det finns nag
ra modem som kan kopplas direkt. An
jra modem kräver ett interface. 

Användning: Commodore 64 passar 
bra som speldator. Den har en tämligen 
enkel uppbyggnad, vilket gör den lämp
liQ att börja nosa lite på programmering 
pa. På nyttoprogramssidan kan den an
vändas för mindre projekt. 
· Framtid: Commodore 64 har onekli
gen haft sin storhetstid, andra datorer 
med mer kapacitet börjar dyka upp här 
och var. I kraft av att den är såpass van
lig, så kommer det nog att produceras 
nya program och annan utrustning till 
den ett par .år till. 

AMIGA 2000 

Amiga 2000 är Amiga 500:s storebror. 
Den är mer inriktad på affärsmarknaden 
och de professionella användarna. 
· Programutbud: Alla Amiga-datorer 
kan köra samma program eftersom ope
rativsystemet är detsamma. Det som 
gäller för Amiga 500 gäller också för 
Amiga2000. 
· Programspråk: Även här gäller det att 
allt som finns till Amiga 500 fungerar bra 
med Amiga 2000. 

AMIGA 500 
Extra utrustning: Detta är en av de 

starka sidorna hos Amiga 2000. Först 
och främst finns det samma möjligheter 

. som för Amiga 500 att koppla in modem, 
skrivare etc. Amiga 500 är minstingen i Commodo

res ·nya datorserie, Amiga-<latorerna. 
Den är inriktad på hemdatormarknaden, 
och konkurrerar där' med de äldre 
Commodore-datorerna och Ataris ST-
datorer. 

Amiga 500 är på klar frammarsch, fast 
det lär dröja innan den kommer upp i de 
volymer som Commodore 64 har sålts 
i. 

Programutbud: Amiga 500 har inte 
alls. lika stort progr11mutb~d som Com-

. modore 64. Det finns dock en hel del bra 
program, även om många program ald

. rigkommertill den svenska marknaden. 

. Priserna på Amiga-program är generellt 
högre än ti l,I Commo_dore 64. En stor 

. mähgd s.k. Public Domain och 
· Shareware-program finns det också, vil
ka man kan anskaffa för en mindre kost
nad. 

Programspråk: När man köper Ami
gan får man med AmigaBasic, som dock 
inte finns inbyggt i datorn . Man laddar 
in den som ett vanligt program först. Det 
absolut vanligaste språket hos de som 
skriver program är C, men också 
Modula-2 och assembler är ganska 
vanliga. Förutom dessa språk f inns en 
mängd andra språk t ex Forth, Lisp, 
APL, Pascal, Fortran, Smalltalk och 
Prolog. Flera alternativ till AmigaBasic 
finns också, t ex ABasiC, SamBasic och 
True Basic. 

Extra utrustning: I Amiga 500 finns 
det en inbyggd diskdrive, men man ska 
man använda datorn till annat än att spe
la spel bör man skaffa en diskdrive til l. 

En diskdrivetill Amigan år inte iämför
.:iart med·en d1skdrive till Commooore 

64, snarare är två diskdrivar till Amigan 
mer jämförbart. . 

Ska man använda datorn till annat än . 
som speldator bör man också fundera 
på att skaffa sig mer RAM-minne. Minst 
1 Megabyte bör man bygga ut till . Det 
kan tyckas konstigt i jämförelse med 
Commodore 64 som endast har 64 Ki
lobyte. Amigan slukar dock mycket min
ne, och 512 Kb är inte mycket i en Ami-
ga 500. · 

Det är enkelt att koppla in skrivare 
och modem, kontakterna är samma 
som många andra datorer använder. Det 
gör att det finns ett stort utbud att välja 
ur. 

.• Det finns en hel del annan utrustning 
som kan kopplas in iAmigan. Många av 
dessa används tillsammans med Ami
gans grafik. I Sverige är det fortfarande 
ganska magert utbud dock. 

Användninq: Amiga 500 är i huvud
sak inriktad pa hemdatormarknaden, 
och fungerar bra som speldator. Den har 
dock kapacitet att klara betydligt mer av
ancerade saker och kan mycket väl fun~ 
gera bra för olika nyttoapplikationer. 
Man får dock räkna med att behöva byg
ga ut den en del i så fall. Den är dock en 
betyd ligt mer komplex maskin än Com
modore 64 och vill man lära sig prog
rammering kan det b li en jobbig start . 
För den som arbetat med större datorer 
lär den dock vara en trevlig bekantskap. 

Framtid: Amiga 500 har en ljus fram
tid. Antalet mjukvaruföretag som gör 
program till den ökar hela tiden och det 
'llesta 9år uppåt (utof"l priser'la, s0m · 
går nedåt). -

Det stannar dock inte vid detta. Ami
g~ 2000 är gjord för att kunna expande
ras, och det finns ordentligt med plats för 
att stoppa in olika typer av extra utrust
ning, som t ex Bridgeboard 8086. 

Detta är ett kretskort som är en hel PC
dator, vilket man kan koppla in och köra 
PC-program samtidigt som man kör 
Amiga-program. Flera liknande saker är 
också på gång; tex Bridgeboard 80286 
och Unix-kort . 

Amiga 2000 kommer med 1 Mb RAM 
. och en inbyggd diskdrive. Man bör där
för skaffa atminstone 1 diskdrive till. 

Användninq: Amiga 2000 är som 
sagt inriktad pa mer professionella an
vändare, och man bör inte skaffa sig en 
sådan om man bara ska ha den till spel 
och och enklare göromål. 

Om man vet att man kommer att vilja 
och behöva bygga ut datorn efter hand, 
och tänker använda den yrkesmässigt 
så kan den vara ett utmärkt alternativ. 
Främst de som är intresserade av ~rafi
ska tillämpningar bör ta sig en titt pa den 
(och Amiga 500). 

Framtid: Amiga 2000 har inte sålts 
lika bra som Amiga 500 . . Den har en 
smalare och svårare marknad att slåss 
om. 

Den kommer dock onekligen att fin
nas kvar ett bra tag , ·detta är den dator 
Commodore verkar satsa mest på. Den 
lär nog kunna få sin egen nisch för gra
fiska tillämpningar, men lär få svårt med 
att konkurrera med den stu, a PC
marknaden. Men liksom Macintosh lä, 
der kurma karva ut e11 eae- liten bit a , 

· marK'lader-: - - - - -- ~. -- - - - · - "'-'' 

COMMODORE 128D 

Commodore 128D är Commodore 
64:s storebror. Den har bl a dubbelt så 
mycket minne och möjlighet att köra 
CP/M. CP/M står för Control Program for 
Microcomputers, och är ett operativsys
tem som var vanligt fö r 5-10 år sedan. 

Det finns också ett 64-läge, där da
torn fungerar precis som en Commodo
re 64. 

Den har inte sålt lika bra som sin lil
lebror, men ändå tillräckligt bra för att 
vara en av de vanligare hemdatorerna 
i Sverige. 

Programutbud: Utbudet på program 
gjorda speciellt förCommodore 128D är 
det väldigt dåligt med. Den största de
len av programutbudet utgörs av prog
ram t ill Commodore 64 som används i 
64-läget. Av de program som är gjorda 
fö; Commodore 128D är en stor del nyt
toprogram. 

Till CP/M kan man hitta betydligt mer. 
Dessa program utnyttjar dock inte de 
grafik- och ljudmöjligheter som finns i 
datorn. Det kan också vara problem att , 
överhuvudtaget ladda in en del prog
ram, då diskettformatet inte stämmer vö
verens med det som diskdrivarna till da
torn klarar. Använder man CP/M bör 
man dessutom ha flera diskdrivar. 

Programspråk: I datorn finns Basic 

inbyggt. Denna Basic är betydligt bätt
re dän den Basic som finns i Commodo
re 64. För den som vill programmera i as
sembler finns en inbyggd maskinkods
monitor. 

En del andra programspråk, som t ex 
C finns till Commodore 128D. Det största 
utbudet av språk är dock det som finns 
till Commodore 64. 

Extra utrustning: I datorn finns en 
diskdrive inbyggd. För all extra utrust
ning gäller samma kriterier som för 
Commodore 64. Arbetar man ej i 64-
läget är diskdrivarna snabbare än på 
Commodore 64, men fortfarande lång
samma jämfört med andra datorer. 

Användning: Commodore 128D har 
i stort sett samma användningsområden 
som Commodore 64. Den kan dock vara 
mer lämpad för nyttoapplikationer än 
Commodore 64. Några större projekt är 
den dock fortfarande inte tillräckligt 

· kraftfull för,' men till husbehov duger den 
ofta. 

Framtid:· För Commodore 128D ser 
framtiden ganska mörk ut. Få program 
som utnyttjar dess kapacitet och ett högt 
pris gör att den får svårt i konkurrensen 
med tex Amiqa och Atari ST. En bra da
tor med en dalig framtid. 

~mmoddte~ Gt,mrt}Qd~128D ~iga-[~ tOQO 
1~,1'1' 5.995 f<t 4.!$$~ i2.300kr 
t900kr (a) (aJ ··· (•) 

r~ 
program: 
iernunaJ
pt8grarn: 

aQ(>'l<r 
2,7ot)kr 

.SOOkr 

700f<f 

2$0kr 

~.1$0kr 

300kt 1.0Q()kf 
2.700kt 2.700kr 

500 t@ (C) l~ 
700t<r(c) 1.300kr 

2SOkr (e) 7'$0~ 

1Q445 kt summa: 
(a)O"!.$kdliV& år I 
(l>).~Mmtllga it~~ inglck~lf .. 

1,()()0 kr 
· 2.700kr 

2,000:itr 

1.300 

760 kr 

2t.780kr 

p . 
(c tilfftå9',de ~jate hade. I~ ~ka prqgram tilt 'J2 80, 
uta,nmap ficl( ta motsva~ &4-~. Ptiser.Qa för , 
64-ppgrarnmen har därför ~-Motsvarande tör 1280 var 
dyr"äfel'~I 

I , 
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Cape är inget kal)"' 
men väl ett fullgott 

assembleralternati~ 
En bra assembler. 

Det är omdömet om Cape 
68k. Men att det skulle vara ett 
komplett program vill inte tes
taren Erik Lundevall hålla med 
om. 

• C.A.P.E. 68k är en assembler för 
Amigan. C.A.P.E. är en förkortning _för 
"Complete Assernbler Programmmg 
Environment".Den kompletta 
assemblerprogrammerings-miljön med 
andra ord. Ganska stora ord, frågan är 
om CAPE kan hålla det löftet? 

Nja, CAPE är absolut inte den perfek
ta assemblern men den är definitivt en 
bra assemble'r. CAPE är egentligen 
ingen 68000-assembler, utan en 68010-
assembler. I praktiken spelar detta dock 
ingen roll, eftersom 68000 och 68010 har 
exakt samma instruktioner. 68010 har 
dock några extra instruktioner och regis
ter. 

CAPE är en integrerad assembler och 
editor. Du kan med andra ord starta 
CAPE och jobba med din assemblerfil 
som en vanlig editor. Sedan kan du di
rekt därifrån assembJei:aproorammet 
Editorn har två olika kommandouppsätt
ningar. Den ena uppsättningen använ
der Emacs-kommandon, och den andra 
WordStar-kommandon (Emacs är en 

vanlig och populär editor på större da
torer. WordStar är ett populärt ordbe
handlingsprogram, för bl a CP/M och 
MS-DOS). · 

Väljas från menyer 

Det är bara att välja den uppsättning 
som passar bäst. Alla kommandon kan 
dven väljas från menyer om det skulle 
passa bättre. 

Två kommandon är dock speciella. 
Det ena kommandot används för att stäl
la in parametrar för assembleringen. 
Här kan du ange filen du ska assem
blera, objektfil, listningsfil och felmed
delandefil. Du kan bestämma om koden 
ska optimeras, och om programmet ska 
använda PC-relativ adressering om 
inget annat anges. Kort sagt, det mes
ta kan du styra härifrån. 

Det andra speciella kommandot är 
naturligtvis det som startar assemble
ringen. Under assembleringen skriver 
CAPE ut vilken fil den assemblerar. Om 
assemblern skulle hitta ett fel, så avbryts 
assembleringen och programmet stan
nar på den rad i filen där felet hittades. 

_Eftersom man där i editorn samtidigt. så 
kan man direkt ta itu med problemet. 
Praktiskt! 

CAPE har även ett par andra finesser 
som långt ifrån alla lär utnyttja. För det 

Så ser det ut när man 
arbetar med Cape 68k. 
Och hur snabbhets
testen gick avslöjas i 
rutan. 

första så kan editorn hantera filer som 
är större än det lediga minnet i datorn. 
Den plockar bara in den aktuella biten 
av filen, och skyfflar ut den på disken om 
en annan bit av filen ska editeras. 

En annan finess är att CAPE kan prata 
med ARexx och program som använder 
dess protokoll. ARexx är ett program
språk, något av ett mycket avancerad 
variant av CLl-kommandon. Det har i · 
synnerhet tidigare använts på IBM
datorer, modell större. 

Göra livet lättare 

CAPE kan även utnyttja en del fines
ser i lnovatools 1. Detta är en samling 
med rutiner som ska göra livet lättare för 
programmeraren. Bland annat så kan 
man få fram en filrequester i CAPE
editorn'. lnovatools 1 säljs av samma fö
retag som säljer CAPE, lnovatronics lnc. 

För den som inte gillar CAPE:s in-

Så testade vi prögrammen--

byggda editor, så finns det även en ver
. sion utan editor med på disken. Den kal
las för CASM, och fungerar som ett CLl
kommando. 

Det finns ett par saker som jag är noga 
med att kolla upp om en assembler kla
rar. Först och främst så vill jag veta om 
det stöder scatter-loading. Det innebär 
att ett program kan bestå av ett flertal oli
ka småbitar, som kan placeras var som 
helst i minnet. De olika delarna behöver 
inte hänga ihop i en klump, utan kan 
spridas ut. · 

Det innebär att man kan låta grafikda
ta hamna i den del av minnet som gra
fikchipen kan komma åt. Själva prog
rammet kan däremot placeras i en an
nan del av minnet. Om man har 512Kb 
märker man ingen skillnad, men har 
man 1 Mb eller mer så kan bistert få er
fara detta. Det är åtskilliga program som 
lagt all data i en klump, och när denna 
data laddas in i minne som inte grafik
chipen kommer åt, så går det åt skogen. 

-:· -- A68k AS CAPE68k 

En annan aspe~ är att det kan vara 
lättare att ladda in ett program beståen: 
de av flera små bitar. Det kan mycket väl 
vara så att man tex har 200 Kb RAM le
digt. -Oock så kan man inte ladda in ett 
program på 150 Kb, pga att det inte finns 
150 Kb kontinuerligt minne ledigt. Det 
kanske är fyra delar a 50 Kb. Om ett 
program består av flera smådelar kan 
det däremot laddas in. 

~ 

-• Nästan en tusenlapp får man 
betala för CAPE. Och "komp
lett'' som omslaget utlovar är 
programmet inte. 

. . .. 

DISKETTER!! 

--
Assemblering,(U.L.): . -166 ~Q 54 
Assemblering (M.L.): ~03 66 67 
L~nkning: 8 5 8 

A68k är inte en kommersiell assem- sembleringen finns. För den ena (U.L.) 
bler, utan den kan fritt kopieras. Den producerades ingen listningsfil, vilket 
finns på Fish 110. . det gjordes för den andra (M.L.). List

AS är en 68000/68010/68020/68881- ningsfilerna storlek låg mellan 190 Kb 
assembler som följer med Aztec C. och 250 Kb. 

Själva programfilen som assemblera- Länkningen skedde med Blink för 
des var på ca 150 rader. Dock så inklu- A68k och CAPE, och med Aztec C:s län
derades en binge av Commodores de- kare LN för AS. 
finitionsfiler, så totalt blev det ca 3300 ra- Samtliga tider är angivna i sekunder. 
dE_lr, fördel~t på 25 fil!r· ~mt!iga fil_~r låg I dessa tider ingår ej inladdningstiden för 
pa RAM-disken. Tva olika tider for as- assemblern eller länkaren. 

Stöder scatter-load 

CAPE stöder scatter-load, så där är 
det inga problem. Det är även bra om as
semblern kan producera objektfiler i 
Amiga-format. Det är bra om man tex vill 
länka ihop maskinkodsrutiner med ett 
P,rogram skriyet i t ex C eller Pascal. 
Aven detta gar bra med CAPE. 

En annan sak jag kollar är om as
semblern är kompatibel med den ur
sprungliga Amiga-assemblern från Me
taComCo. Orsaken till detta är att alla 

* Rekommenderas av Statskontoret 
* 5 års garanti 
* Hög kval ite 
* Direktleverans 

. 5.25" DS/DD 
5.25" DS/HO 
3.5" DS/DD 
3" DS/DD 

Rengöri ngsd i skett 
Rengöringsdiskett 
Diskettbox 
Diskettbox 

48TPI 
96TPI 

135TPI 

5 1 /4" 
3.5" 
5 1 /4" 
3.5" 

Minst10st 
6:- /st 

15:~/st 
14 :-/st 
27:-/st 

50:-/st 
50:-/st 

100:- /st 
100:.,'st 

Minst 100st 
5 :50/st 

14:-/st 
13 :-/st 
25:-/st 

C&4SPEL 
kass kass 

Summer Olympiads ..... . ...... H7:-
.Ninter Edition .. ............ ..... 117:-
Summer Gold : .................... 98:-
Ramparts ............... : .. _. .... ·.-.: .. 69:· 
Golden Oldies 20 spel ......... 68:-
Samurai Warrior •.•........•.• ; ... 98:-
Target Renegade .•.•...•.......•. 98:-
Last Ninja ........................... 98:-
10 ..................................... 98:-

LAST NINJA Il 
'örhandsorder , preliminär release 

_.;;lutet augusti. -Pris 98:- + frakt. 

UNIKT ERBJUDANDE 
Värde 149:

Du får ... 

Commodores definitionsfiler för data
strukturer etc. använder detta format. 
Det går naturligtvis att modifiera dessa, 
men det är egentligen en massa onödigt 
jobb. De flesta assemblerprogram man 
kan hitta på t ex Fish-disketterna har 
också detta format. Det är i princip en 
standard. 

CAPE klarar alla dessa kommandon, 
och har dessutom en mängd egna kom
mandon. som man kan ha god nytta av. 
Dessa förklaras ganska bra i den 46-
sidiga manual som medföljer. I manu
alen finns även en kort beskrivning av 
CAPE:s editor. De instruktioner som 
68000 och 68010 har finns uppräknade 
också. Det är dock mycket kortfattat, så 
vänta dig inte att lära dig någon 68000-
assembler från detta häfte. 

Länka ihop c-rutiner 

I häftet tar man även upp scatter
loading och hur man kan länka ihop C
rutiner och maskinkods-rutiner. 

Nu är det säkert en del av er som und
rar varför jag inte tagit upp något om hur 
snabb CAPE är. Det är naturligtvis en 
viktig aspekt. Jag har gjort ett par jäm
förande tester med två andra assem
blers jag använt, AS och A68k. 

Resultatet ka!1 du se i diagrammet. 

Sammanfattningsviskanjågsägäatt · 
CAPE är en bra assembler. Jag kan inte 
helhjärtat rekommendera den eftersom 
jag personligen är mer förtjust i AS. Om 
du inte har Aztec Celler några planer på 
att skaffa den, så är absolut CAPE 68k 
ett bra alternativ. 

Erik Lundevall 

HÄRD/MJUKVARA 
COMMOOORE/ATARI 
Frakt 22:- tillkommer. Exp. avg. 
15:; vid order under 10Cl":-. 

Cl) 
·.:: 
0. 

r .. 

t---+--+--+- Skriv gärna av kupongen 

· Kungälvs Datatjänst AB 
Box 13, 44221 Kungälv 

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

Football Director ................. 98:-
Yogi Bear ........................... 49:-

~mling från US GOLD, Zorro, Bru
:e Lee, Bounty Bob, Ghost Chaser .•. 

••. GRATIS vid order över 400:- u:j 
Begränsat antal. C 

~Ordertel. 0303-195 50 
Postgiro 492 03 25-0 

Priser inkl. moms o. porto. 

Ja, jag beställer .. . . .. .... st 

Ange dator: 

1-.Jam_n: 

Adress: 

. ... .. .... st 

. .. . . . . . . . st 

Postadr.: ... . . . ................ ... . ... .. . ........ . . 

Fr.ankeras ej 

Kungälvs Datatjänst AB 
- - --- ---- ---

SVARSPOST 
Kundnummer 
28774008 442 20 Kungälv 

Frank Bruno Boxing ............ 49:-
Desolator' ........................... 98:-
Alien Syndrome .................. 98:-
Beyond the lcepalace .......... 98:-
Salander ...... ........ : ............. 98:-
Bionic Commando .............. 98:-
Dream Warrior .................... 98:-
Marauder ........................... 98:-
Rygar ................................ 89:-
Pitstop ..................... · .......... 89:-
Csptain Americ;a ................. 89:-

ffl--=="",,=,=,!!l!!!:::,::""::::;!!l!!!:::=;""::=:::=-!!I!!!::·_ -~·-:::· ::i::;;::~wv:,====-==·· ~ ~ 
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IAMI~ . i,\l . · . ,ai:,,,,,,,~~ ~STICKA MEDAMIGAN 
GÖTEBORG (Datormagazin) 
Dator-designade stickbes
krivningar! 

Så ska Amigan bryta köns
vallen och locka fler kvinnor 
till datorbranschen. . 

Det hoppas åtminstone Ca
rina Dreifeldt och Per-Åke 
Mlnborg, som tillsammans ut
vecklat ett unikt dataprogram 
för utformning av. stickbes
krtvnlngar på Amigan. 

Vid Göta älv i Göteborg, i ett liiet små
företagarcenter, ligger ACUS-DATA. Fö
retaget drivs på fritiden av Carina Drei
feldt och sambon Per-Åke Minborg, som 
till vardags studerar vid Chalmers tek-
niska högskola. · 

Grundiden med ACUS-DATA är att hit
ta nya och kreativa användningsområ
den till datorer och då främst Amigan. 

Både Carina Dreifeldt och Per-Åke 
Minborg är nämligen kritiska mot den 
stora mansdominansen i databran
schen. Branschen skulle tjäna åtskilligt 
på att hitta användningsområden som 
också passar kvinnor, hävdar de. 

- Datavärlden är som lumpen, säger 
Per-Åke Minborg. Lika mansdominerad 
och lika ensidig. 

- Kvinnorna utgör ju 50 procent av 
befolkningen. Och alla de områden där 
kvinnor skulle ha nytta och hjälp av da- · 
torer missar man helt idag, fyller Cari-
na Oreifeldt i. · 

Men nu har ACUS-DATA tagit ett vik
tigt steg för att bryta trenden . Förutom 
ett mer traditionellt MIDl-interface och 
en samplertill Amigan har man gjort ett 
typiskt kvinnoprogram - ett stickpro-
gram till Amigan. · 

- Programmet är så utformat att man 
kan göra ett alldeles eget stickmönster 
direkt på skärmen. Därigenom blir pro
grammet också ett alternativ till damtid
ningarnas färdiga stickmönster, där det 
inte finns mycket utrymme för den egna 
fantasin. 

Inte heller behöver man vara konstnär 
för att klara av att göra ett snyggt mön
ster med det här programmet. 

Styr med mus 

Arbetet med ett nytt stic~mön~er sker 
i två steg. Först får man ta hjälp av rit
programmet Deluxe Paint för att rita upp 
den figur eller det mönster man vill ha. 
Här har man möjlighet att utnyttja Delu
xe Paints inbyggda hjälpfunktioner för 
att t. ex. göra snygga cirklar, kvadrater, 
trianglar m.m. Dessutom är färglägg
ningen enkel. Deluxe.Paint har ju 4096 
färger. 

När man är färdig med sitt mönster 
sparar man först bilden. Därefter laddar 
man in den färdiga bilden i Carinas 
stickprogram. 

Med musen styr man en pil på skär-

• Här ärdiftaföretaget som satsar på tjejer. Carina Dreifeldt ochP~r-Ake Minborg driver ett unikt dataföretag. Förutom att de gjort mer traditionella MIDl-interfacen 
till C64:an och Amigan och en sampler till .Amigan, så har de 9ckså gjort ett stickprogram. 

men för att kunna rama in den del man 
vill bearbeta. Innanför det inramade om
rådet gör sedan programmet sina beräk
ningar. 

Först omskalas bilden med en faktor 
1,2. Det är nödvändigt efterso·m varje 
maska i stickmönstret motsvaras av en 
pixel på skärmen och formatet på en ma
ska inte helt överensstämmer med pi
xelns format. Resultatet skulle annars bli 
ett stickmönster som inte stämde med 
den ursprungliga bilden. 

Formatet på bilden kan också förända 
ras. Vill man förminska bilden begär 
man fram det antal maskor/pixefs som 
bilden består av. Sedan anger man hur 
många maskor man vill att ha. Program
met förminskar därefter bilden . 

När man sedan är nöjd med storleken · 
kan man också begära att programmet 
räknar ut garnåtgången för de olika fär
gerna i bilden . Garnåtgångeo uttrycks 
i procent eller som antal maskor. 

Det färdiga mönstret får man sedan ut 

på printer. Men inte som en ren skärm
dumpning. Istället är L!tskriften av bilden 
på printern en mängd bokstäver där var
je bokstav motsvarar en maska i stick
ningen. Varje bokstav motsvara"r också 
en färg . Bokstaven B kan exempelvis 
ange rött. 

För att man inte ska glömma bort vil
ken färg de olika bokstäverna symbol i
serar kan man använda hålen i kanten 
av printei-p~pperet och knyta fast garnet 
med motsvarande färg. 

Som du kariske redan förstått är det 
baFa själva mönstret (bilden) du får fram 
med stickprogrammet. Du får alltså inte 
u~ en hel stickbeskrivning till en tröja. 

Ovanligt med kvinno
program 

· Men varför ska då ett dataprogram för 
kvinnor vara så ovanliga? Carina Drei
feldt anser att det finns flera orsaker. För 
det första finns det i dag ingen n\3turlig 
inkörsport. för flickor till teknikens värld. 

- Vem är det som får tekniska leksa
ker som liten? Vem är det som får en da
tor av pappa i julklapp? Jo, pojken i fa
miljen. Aldrig flickan, säger Carina Drei
feldt. 

resten av livet att sakn·a många \liktiga 
erfarenheter och kunskaper. På så sätt 
kommer de att fastna i den enda värld 
de lärt sig hantera - kvinnovärlden. 

Men får flickorna väl en chans redan 
som små så lär de sig lika snabbt s_om 
pojkarna. Det har Carina själv fått se i ett 
flertal fall. 
. Men det gäller att börja tidigt innan 

könsrollerna blivit för fastlåsta. För som 
det fungerar idag har mammans nega
tiva inställning ett stort inflytande på flic
korna. 

Det var också för att få mödrarna att 
ändra sin negativa inställning till dato
rer som fick Carina att göra sitt stick
program. 

-,- Tanken är att mamman i en familj 
med dator, också ska känna att hon har 
anledning att använda datorn, säger Ca
rina Dreifeldt. 

Att kvinnor har intresse av Carinas 
stickprogram visades tydligt vid Kvinnor 
Kan-mässan i Jönköping den 5-8 maj, 
där Carina ställde ut stickprogrammet. 
Kvinnor i alla åldrar, från lekskolebarn till 
pensionärer koni fram till Carinas mon
ter. 

Studieförbunden intres
serade 

Det gör att flickorna går miste om den 
allra viktigaste inträdesbiljetten till data
och teknikvärlden. Flickorna kommer för 

- Åtskilliga stod länge och lekte mea 
stickprogrammet och många köpte det 

----------------. också, berättar Carina. rAKTA Också studieförbunden och KOM-
r11111 111111 VUX tog kontakt med Carina för att de 

~om ..,, ansåg sig ha användning av stickpro
grammet. 

Att också databranschen såg positivt 
~ ,cl, på stickprogrammetvisades då Carina 

ringde upp Commodoreför att höra om 
var~»nsk,. det fanns något intresse av att stödja 

henne. Det fanns det. Commodore be
talade bl.a. 75 procent av Carinas lokal
hyra på mässan. 

Men lika positiva som reaktionerna 
~<iil~~~i,)"----_J blev bland kvinnorna på mässan inför 

f stickprogrammet, lika negativa blev de 
ij,-..., inför hur databranschen gör reklam för 

tr"m,ty,k .. .,.. sina produkter. Carina hade nämligen 
slumpmässigt valt ut ett antal reklam

En stickning består av en serie 
';glor (maskor) i rader ovanför varann. 

, En rad av maskor bildar ett s.k. varv. 

trycksaker från branschen. Våld och 
pornografi var det genomgående temat. 

- De flesta kvinnor reagerade med 
att' 'det kan inte vara sant' ', säger Cari
na Dreifeldt. 

Varvet gör man genom att med två 
,tickor föra garnet så att nya maskor 
':>ildas. De nya maskorna fäster i va
rann och i varvet under. 

Atskilliga varv bildar sedan ärmar, 
framstycke och bakstycke. 

Här får sig också Datormagazin en 
känga av Carina. På första sidan i ett 
nummer fanns nämligen en bild av en 
man i en bastu . Fullt påklädd i kostym. 
Några nummer senare var förstasidan 
prydd av en kvinna i en omisskännlig 
pose. Klädd i leopardbikini. 

FOTO: TOMMY NÄZELL 

näst .intill avklädd . Det budskapet går 
inte att missförstå. Och då ska man 
dessutom veta att många viktiga beslut 
inom branschen tasjusti en bastu . ÖC\\ 
dit har kvinnor inte eris tillträde, säger 
Carina. 

Dataspelen är inte heller något som 
passar flickor. Åter samma vålds- och 
sexfixering. Och dessutom har kvinnor
na i spelen bara passiva biroller. Det gör 
att flickorna inte kan identifiera sig med 
en aktivt handlande person. 

Carina anser att tjeje1rna också har sig 
själva att skylla. De måste bli mer fram
åt och våga mer. 

Och att använda datorer i sina jobb lär 
kvinnorna inte slippa undan. Har de då 
·ingen utbildning eller vana vid datorer 
hamnar de på de tråkigaste och mest ru
tinmässiga jobben, medan männen får 
de kreativa. 

Men Carina är noga med att framhålla 
.att det inte handlar om att kvinnor ska 
konkurrera ut männen. Bara att de ock
så ska få tillträde till datavärlden. 

Birgitta 'Giessmann 

FAKTA: 
Stickprc,grammel kostar 500 kronor och 
lcan rekvireras från ACUS-DATA, Ofslm>ks
gatan 24, 41666 Göteborg. 

Tel 031-254312, 256086 

• Det färdiga stickmönstret skrivs ut 
på printer. I princip går 

• Färgglatt så det förslår. Mönstren på tröjorna är alla gjorda med ACUS-Datas 

MÖNSTRET gör man genom att 
sticka maskorna med garn av olika 
färger. Dessa olikfärgade fflc1;ikvr 
måste stickas i absolut rätt ordning. 
Det är därför en speciell beskrivning 
behövs för att göra mönster. 

- Det är precis så datorvärlden stö: 
ter i,0,; kvinnor. Varför skulle en man 1 
en bastu ha kostym? Och kvinnan vara 

det bra med vilken printer som helst 
eftersom bilden formas av vanliga 
bokstäver. stickprogrammet. 

· FOTO: TOMMY NÄZELL FOTO: TOMMY NÄZELL 



Kan man ordbehandla 
. . 

med·enf · simulator? 

Amiga_ 500 är världens mest avancerade 
hemdator. Den är så kraftfull och mång
sidig att d~n också används professio
nellt av bla reklambyråer, ingenjörer, 
kompositörer och videoproducenter. 

Amiga 500 har 4096 färger, 3-dimen
sionell 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 an
vända. Mus och fönstermenyer gör att 
du kan glömma tangentbordet och alla 
krångliga kommandon. 

Koppla av med en runda golf eller var
för inte ett parti schack? Ratta en racer 
runt Monza innan du tar befälet över en 
ubåt på uppdrag i Stilla Havet 

Amiga 500 är världens mest avancerade hemdator. Bland de många programmen finns Lear jet f[ygsimula
tor. Amiga 500 levereras med ett svenskt ordbehandlingsprogram, som kan hantera både text och bild. 

Skriv ·brev med ett ordbehandlings- - Amiga 500 är den första, riktiga familje-
program, som inte bara kart hantera text · datorn.Den tilltalar de ungas kr-eativitet · 

· utan också illustrationer-i färg. Bygg upp· · oeh bidrar till ökad datakunskap;samti-
en databas med dina egna bilder, ska- digt som den är fullvuxen nog förpro-

. pade i ett grafikprogram eller fotografe- fessionella arbetsuppgifter. 
rade med en videokamera. Gör en tid- Välkommen till oss för en demonstra-
ning med desktop publishing-program i tion. Bli övertygad om att ordbehandling 
klass med de bästa på marknaden. Ge och flygning har en hel del gei:nensamL. 
dina videofilmer en professionell touch · . . 5 995 ._inkl 
genom att fälla in titeltexter, animationer Rekommenderat ca-pns. • moms 

etc. Allt till ett pris som tidigare inte var 
möjligt 

En unik fördel med Amiga 500 är att 
du kan arbeta med flera program samti
digt, sk multitasking. Du kan exempelvis 
printa ut ett brev och utan att vänta fort
sätta med andra uppgifter. Dessutom 
förstår programmen till Amiga 500 
varandra: Hämta bilder från ett grafik
program till ett textprogram eller flytta 
ljud mellan olika musikprogram. Con,n,odore 

ARVIKA: Al)B-Met AB 0570-11010. AVESTA: Avesta Persondatorer 0225-14121. BODEN: F:a Bengt Isacsson 0921-15693, Oves Radio& TV 0921-190 46. BORLÄNGE: Borlänge Datashopen AB 0243-804 34, Interaudio 0243-
605 00. BO RAS: Pulsen AB/Databutiken 033-121218. BROMMA: Jial Trading 08-25 33 25. ESKil.STUNA: Com1>uter Center AB 016-12 66 90, Datorbutiken i Eskilstuna 016-12 22 55. ESLÖV: Datalätt AB 0413-125 00. FRILLESÅS: 
UG-Tronic AB 0340-534 00. GENEVAD: Sagners 0430-704 39. GAVLE: Chip-Shopen Hemdator 026-100900. GÖTEBORG: KEAB 031-17 33 50, Leksakshuset Alida Söderdahl AB 031-1358 29, Mytech Smådatorer Stormarknad 
031-220050, Stor&Liten-Data 031-222025, USR-Data AB 031-150093. Westium Data AB 031-160100. HALMSTAD: Da~_halland 035-104145,ABJB Meijels 035-118120. HELSINGBORG: Datacentrum AB 042-144600. Hefoma 
Radio 042-12 78 00.HESTRA: Kida Kontors & Industridata AB 0370-350 IS.HUDIKSVALL: Konfac 0650-188 55.HÖGANAS:Cimatronic042-42410.HORBY: Wilsson Data AB 0415-12367.JÖNKÖPING: Pulsen AB/Hemdator
butiken 036-119516. KALIX: Tore Henriksson 0923-15710. KALMAR: Hobby Data 0480-88009. KARLSKRONA: DataShopen 0455-84166. KARLSTAD: Leksaksh~set AB 054-112640, Rixerdata AB 054-151112. KRISTIANS
TAD: Copy Consult 044-12 85 80, Nymans Data AB044-12 03 84. KR'STINEHAMN: Dataspecialisten IKL0550-80129. KUNGSBACKA: UG-Tronic AB 0300-14360. KALLBY: Petrinis 0510-283 33.LANDSKRONA: Sagners 0418-
10343. LINKÖPING: Magneten i Linköping 013-104080. Wasadata 013-136040. LJUNGBY: Bits&Bytes Databutiken 0372-12726. LULEÅ: GEO Elektronik 0920-99535,JO Data AB 0920-17710. LUND: Karlberg&Karlberg AB 
046-150190, Ditt&Data 046-129681, Leksakscity 046-114800, Record Radio 046-111636. LYCKSELE: Prasy AB 0950-10800. MALMÖ: Compro AB 040-923060, Computercenter/NML Data 040-230380, Diskett 010-972026. 
MARIESTAD: All-Elektronik AB 0501-165 70. MORA: Novia Hemdatorbutik 0250-18530. NORRKÖPING: Datacenter Hemdata 011-184518, Datax PCC 011-162179. NYKÖPING: Edenborgs data 0155-11984. NASSJO: Eko Data 
0380-16405. OWFSTRÖM: JM Radio TV Stereo 0454-41881. OSKARSHAMN: Hobby Data 0491-107 70. PITEÅ: Piteå TV Data 0911-16025. RONNEBY: Datastaben AB 0457-71840, Musikspecialisten AB 0457-10392. SANDVI
KEN: Nilsson Allfoto/Alldata 026-2537 56. SJÖBO: Sjöbo Teleservice AB 0416-10040. SKELLEFTEÅ: Börje Lagergrens Bokhandel 0910-17390. SKÖVDE: Expert Radio TV 0500-86540, Svebry Electronics 0500-80040. SOL
LENTUNA: T-D-X City AB 08-50 68 73/75. SPÅNGA: Poppis Lek AB 08-75190 45. STOCKHOLM: Beckman Innovation AB 08-9122 00, Datlbiten AB ,98-2104 46, PUB avd Datorer 08-79160 00, Stor& Liten AB 08-23 80 49, USR
Data AB 08-304640. VlC-Center AB 08-692024 . SUNDSVALL: Databutiken 060-15 30 50. SÖDERHAMN: Kontor och Data AB 0270-16090. SÖDERTALJE: ROBA-Data 0755-108 92. OBS! Avd Ljud & Bild 0755-150 80.SOLVES
BORG: Bobergs Radio 0456-114 ll.TOMELILLA: Beijer Produktion AB0417-14050.TRELLEBORG: IPRO Digit0410-12635.TROLLHÄTTAN: Leksaken AB0520-31133. TÅGARP:Tågarps RadioAB0418-50255.UDDEVALLA: 
Elljis LP/Data 0522-353 50. UMEÅ: Domus avd Foto och Data 090-104000. LJE-Konsult 090-80363. Marknadsdata AB Q.90-1108 56. UPPSALA: Fyris Kontor AB 018-1555 50,Silicon Valley 018-117060, St9.r& Litep AB 018-1160 50. 
VARBERG: CH-Data 0340-87105. VISBY:Juniwiks Musik och Foto 0498-110 62, Kontorsvaruhuset AB 0498-124 06. VARNAMO: Radar AB 0370-149 50. VASTERVIK: ADB-Centrum AB 0490-140 50. VASTERAS: Copy Consult 
Hemdatorer 021-12 5812. Datacorner 021-12 52 44. Domus 021-16 5000. VÄXJÖ: JM-Data 0470-15121. Radar AB 04 70-24300. YSTAD: MB-Data 0411-74 7 88. ÄNGELHOLM: Hallbergs Radio TV 0431-153 00. ÖDÅKRA: Sagners 
Radio TV AB 042-20 5810. ÖREBRÖ: Datacorner 019-12 3777. Data Skotten AB 019-150295, Åkes Radio TV 019-1314 60. ÖRNSKÖLDSVIK: Elektor 0660-162 58. ÖSTERSUND: Data Melander AB 063-12 45 40. Resurs AB 063-
134330. ÖSTRA KARUP: Holmedal Data AB 0430-24700. ' 
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0mm man kunde rita • • • 
0 -sa 

fungerar 
grafiken 
IFF? 

Nej, det handlar inte om ett 
felstavat engelskt OM, utan en 
beteckning för en speciell typ 

·· ~ av data i Amigan. 
Att förstå vad IFF är och hur 

det fungerar är viktigt om man 
ska arbeta med bild och musik 
på sin Amiga. 

Datormagazins Erik Lunde
vall reder här ut begreppen. 

IFF är en förkortning som man ofta 
stöter på i Amiga-sammanhang~ Många 
sätter IFF i samband med grafikbilder, 
i tron att det är ett format för att spara bil
der. 

Det stämmer inte riktigt. IFF står för 
lnterchange File Format, och är en ett 

' speciellt format för olika typer av data. 
Dessa data omfattar inte bara bilder, 
utan även musiksnuttar, animeringar, 
samplat ljud och vanlig text. 

Tanken med IFF är att olika program 
ska kunna använda data som genere
rats av ett annat program utan vidare, 
dvs en standard för hur olika data ska 
lagras. 

IFF skapades ursprungligen av prog
ramvaruföretaget Electronic Arts, och 
antogs sedan av Commodore-Amiga 
som standard-format för Amigan . .Där
för kan man i regel utan.problem ladda 
in t ex en bild i Express Paint som ur
sprungligen gjorts i-DeLuxe Paint Il. Det 

· är få datorer som man kan göra något 
sådant lika problemfritt med som på 
Amigan. 

IFF är inte heller begränsat till Ami
gan. Tanken har även varit att man ska 
kunna flytta data mellan olika datorer. 

De olika datorerna plockar den infor
mation de behöver och kan använda ur 
IFF-filerna. Tyvärr har IFF inte nått så 
långt utanför Amiga-värld~n. Det finns 
ett par program för Atari ST och Macin
tosh som kan hantera IFF-bilder, och det 
har pratats en del om att använda IFF 
med IBM's PS/2-datorer. 

Något verkligt genombrott för IFF 
·- - bland några andra datormärken än Ami

ga har dock inte skett. 

IFF-filens data 

Men nu kan det vara dags att titta lite 
mer på hur IFF fungerar. Vi ska inte här 
gå in i detalj på varje typ av data och hur 
det lagras. Det räcker inte denna artikel 
till för. Istället ska vi ta en allmän över
~~- . 

En sak man kan fundera över är hur 
man ska kunna veta vad för typ av data 
det är som ligger i IFF-filen, och även hur 
man vet att det överhuvudtaget är en 

·- IFF-fil. Detta har man löst genoiri att var
je typ av data har en egen identifikations
kod bestående av 4 bokstäver (inkl. mel
lanslag). Denna kod talar om vad för typ 
av data man kan vänta sig, en ide man 
tagit från Macintosh. ' 

IFF har en mängd olika ID-koder. De 
ID-koder som finns för olika datatyper är: 

• ILBM - lnterleaved BitMap. Det
ta är ID-koden för grafikbilder. Den 
gäller för alla upplösningar och antal 
färger, även HAM. 

• ACBM - Amiga Continous Bit
Map. Stora likheter med ILBM, men är 
mer Amiga-specifik och laddar/sparar 
bilderna snabbare pga detta. Lämpligt 
att använda med tex AmigaBasic:en. 

. • ANIM -ANIMation. ID-koden för 
animerade sekvenser. Utgångspun~
ten är en grafikbild, sedan lagras alla 
förändringar av denna bild som görs 
för att få animeringen. 

• SMUS - Simple MUsical Score. 
ID-koden för musikstycken, baserade 
på vanliga noter. Noter med tillhöran-

0070: 
0080: 
0090: 
OOAO: 

00000008 FFFF0019 OOCOOFOF 
00000008 OOC04258 0001CCD6 
00000008 00FDAB4A FFFFFFF7 
00000008 FFFFFFF4 00000000 

Så här kan typiska IFF-bilder se ut på Amigan 

<!e attribut lagras i små sekvenser. 
Aven instrumentdata för noterna kan 
specifieras om man önskar det. 

• SSVX- 8-bit Sampled Voice.1D
koden för samplat ljud, med 8 bitars 
upplösning. De samplade värdena 
och en volymkontroll lagras. 

läggas till I FF. Var och en av dessa da
tatyper har dessutom ett antal olika da
tatyper med egna ID-koder under sig . 
Dessa ska vi dock inte titta på här. 

43524E47 
43524E47 
43524E47 
424F4459 

•••• yy ••• A •• CRNG 
••••• ABX •• I öCRNG 

••• :17' Jyyy/CRNG 
.... JyyO .... BODY 

typen PROP för att specifiera ett ge-
mensamt data. . 

• PROP - Specifierar data som ska 
vara gemensamt för data inom den 
LISTdenärspecifieradi. Tex kan man 
specifiera samma färgpalett och upp
lösning för en mängd bilder som finns 

hövs det inte. 

• FTXT - Fonnatted TeXT. ID
koden för textdata. Förutom vanlig 
text· kan man även ha med info om 
fonttyp, storlek etc. 

Nu kan man dock undra hur ett prog
ram kan känna igen en IFF-fil, om det 
finns så många olika ID-koder, i synner
het med tanke på att det dessutom kom
mer nya. 

Förutom alla de ovanstående ID
koderna finns det även några "generel
la'' koder som används för att organisera 
alla dessa datatyper. 

· i en sådan lista. Om någon enstaka 
bild ska avvika från detta så kan det 
specifieras hos denna bild. 

Förhoppningsvis har du nu fått lite 
mer kött på benen om vad JFF är för nå
got. Men om du är intresserad av att skri
va dina egna program som läser och 
skriver IFF-clata så räc\<.er detta dock 
inte. Lämplig litteratur är då t ex Amiga 
ROM Kernel Reference Manual: Exec. 
Där står det ganska mycket om IFF. Dock 
finns inte alla de format som jag räkna
de upp ovan i boken, eftersom alla inte 
fanns då denna bok gjordes. • WORD-1D-koden för ett fonnat 

för att lagra textdata och även ILBM
bilder. 

• HEAD - ID-koden för ett fonnat 
att användas av "ide-processorer". 

Utveckling av IFF 

Förutom dessa datatyper så är det 
flera under utveckling som kommer att 

Listning 2: 

• FORM - IFF:s motsvarighet till 
strukturer i C, eller records i Pascal & 
Modula-2. Avgränsar en separat en
het med data. 

• CAT - En lista med olika typer av 
FORM, CAT eller LIST. 

• LIST - En lista med FORM, CAT 
eller LIST, plus att man kan använda 

REM Load-ILBM by Mac Larsson 1988 

Demobi ld: 
aS="demobild.lLBM" :REM fi l namn 
b=2 :REM skärm nr 
c=3 :REM tönster n r 
CALL LoadPicILBM(a$,b,c) 

Hopp: 
a$=INKEY$:IF a$="" THEN Hopp 
WINDOW CLOSE c 
SCREEN CLOSE b 
END 

SUB Load PiclLBM ( FileName$,Scrn,Wind ) STATl C 
DPEN FileName$ FOR INPUT AS 1 
IF 1NPUT$( 4,l)<>"FORM" THEN fel 
a$=INPUT$(4,l):IF INPUT$(8,l)< >" ILBMBMHD" THEN fel 
a$=INPUT$ ( 4, l) : WindX=CVI ( 1NPU1'$ ( 2, 1) I 
WindY=CVI(INPUT$ ( 2,1 )) :a$=INPUT$ (4 ,l) 
Djup=ASC(INPUT$(1,1) ): a$=INPUT$(l,1) 
Comp=ASC(INPUT$(1,1)):a$=INPUT$(5,1 1 
MaxX=CVI ( INPUT$ < 2, 1)) :Max·Y=CVI ( INPUT$ ( 2 ,1)) 
IF INPUT$ ( 4,l)<>"CMAP" THEN fel 
AntF=CVL( INPUT$ -! 4, 1)): Uppl =l 
IF Maxx > 320 THEN Uppl•Uppl+l 
IF' MaxY > 256· THEN Uppl=Uppl+l 
SCREEN Scrn,MaxX,MaxY,Djup,Uppl 
WINDOW Wind,,,16,Scrn 
FOR a't=O TO AntF/3-1 

FOR b't=O TO 2 
cmap(b't)=(ASC(INPUT$(1,l))AND 240)/240 

NEXT 
PALETTE a't, cmap( 0), cmap( 1) ,cmap ( 2) 

NEXT 
FOR a=O TO Djup-1 

plane&(a)=PEEKL(PEEKL(WlNDOW(8)+4)•H+a•4J 
NEX'l' 
WHILE kropp04 

IF INSTR("BODY.",INPUT$(1,1)) THEN kropp=kropp+l El.SE kropp =O 
WEND:a$=INPUT$(4,1J 

Så om en fil börjar med någon av ID
koderna FORM, CAT eller LIST så är det 
en IFF-fil. 

Du kanske har undrat hur man kan 
veta när en datatyp tar slut, och när näs
ta tar vid? Det kan ju råka vara så att det 
finns en sekvens med data som ser ut 
precis som en ID-kod fast det inte är det. 
Det har man helt enkelt löst genom att 
efter ID-koden lägga in hur många by
tes denna datatyp tar upp. Mer än så be-

En annan bra källa är att skaffa Fish
diskett 64. Där finns den dokumentation 
som står i ovanstående bok, med prog
ramexempel och allt. Där finns dessut
om dokumentationen för alla dessa for
mat utom AN IM. 

Lycka till med hackande!! 

rr· Comp=O THEN 
FOR a't=l TO WindY 

FOR p't=O TO Djup-1 
FOR b't=O TO MaxX/8 - 1 STEP 4 

POK EL plane&(p't)+b't,CVL(lNPUT $ ( 4,l)) 
NEXT 

plane&(p't )=plane&,p't )+MaxX /8 
NEXT 

Erik Lundevall 

GOSUB Avbr y ta ' 
NEX T 

ELSE 
FOR a't=O TO WindY-1 

FOR b't=O TO Djup-1 

ScrRow& =plane& ( b't )+( a't•MaxX / 8):c't=O , 
WHILE c't < MaxX / 8 

inCode't=ASC(INPUT$ (1,l )) 
IF inCode't < 128 THEN •• 1-

ScrData$•INPUT$ ( inCode't+l, 1) 
FOR j't=l TO LEN(ScrData$) 

POKE ScrRow&+c't+j't-l,ASC(MID$ ( ScrData$,j't,l )) 
NEXT 
c't=c't+ i nCode't·H 

ELSEIF inCode't > 128 THEN 
inByte't=ASC(INPUT$(1,l)) 
FOR j't·~c't TO c% + 257 - inCode't 

POKE ScrRow&+j%,inByte% 
NEXT 
c't=c%+257-inCode% 

END IF 
WEND 

NEXT 
GOSUB Avbryta 
NEXT 

END IF 
CLOSE 
EXIT SlJB 

Avbryta: 
a$=INKEY$:IF aS <>"q"THEN RETURN 

fe 1: 
BEEP :CLS:PRINT "Can't load picture!" 
FOR i=l TO 10000:NEXT 
WlNDOW CLOSE Wind 
SCREEN CLOSE Scrn 
END . 
END SUB 

,' 
I 
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IFF-tabell: 

Spara en ILBM-bild ( listninq 1): 
CALL SavePLcILBM("filnamn~) 

Läsa en ILBM-bild (li stninq 2) : 
CALL Loa dPiclLBM( 11 filnam~ 11 ,skärmnr, tönsternr) 

Spara en ACBM-bilct ( listninq 3): 
CALL SavePicACBM( "f ilnamn;' ) 

Läsa en ACBM-bild (listninq 4) : 
CALL LoadPiclLBM( 11 filnamn 11 ,sk i rmnr,tönstern r ) 

Spar-rutinerna spa rar det fijnster i den sk5rm s om ~r akt i v da 
rutinen anropas. Läs - rutinerna skapar en aut omat tskt en ny :_: k :"l. nr, 
med ett fö~ster, där bilden place ras . 

Listning 1: 
REM Save - ILBM by Mac Larsso n 1988 

Demobi ld: 
SCREEN 2 , 320,200,5 ,l 
WINDOW 3,,, 16, 2 
RANDOMIZE TIMER 
FOR i=l TO 100 

LINE (RN D*320,RND* 200)-( RND* 320,RND*2\lll ) ,RND* 31 bt n~ , . 
CALL SavePiclt.BM( 11 derriåbild.1LB·M11 j ·· 
WINDOW CLOSE 3 . 
SCREEN CLOSE 2 
END 

SUB såveP!Cl LBH (~1leN~me $ ) STAT!C 
DIM cma p$(3li 
Adress& PEEKL(WJNDOW(l)+46) 
Maxx PEEKW( Adress&+l21 
MaxY PE EKW ( Adress&+ 14) 
Djup PEEK(PEEKL(Adress&+8B)+5) 
Adress& PEEKL(PEEKL.iAdress&+48 )+4) 
Bltmap& PEEKL(WINDOW(8)+4) 
form$ MKL$(MaxY*MaxX/8*Djup+144) 
FOR a = 0 TO Djup-1 . 

Pl ane& (a ) = PEEKL(Bitmap&+8+a*4) 
NEXT 
FOR i %=0 TO 31 

red=(PE.EK ( Adress&) AND 15) *16 
qreen=P EEK (Ad ress&+l)AND 240 
blue=(PEEK(Adress&+l) AND 15) *1 6 
cmapS (i .. ) =CHRS (r ed ) +CHRS ( qreen). CflRS ( bl Uf'! ) 

Adress&=Adress&+2 
NEXT 

OPEN F'i leNameS F'OR OUTPU1' AS 1 
PRINT#l, 1'FORM'';formS; 11 ILBMBMHD'';~KL$(20); 
PRINT#l~MK1$(M~xX) ;MK IB(MaxY) ;MK L$(0); 
PRINT#l,CHR$(Djup);MKI$l0);CHR$(0); 
PRINT#l , MK 1 $ ( 0); CHR$ ( l O) ; CHR$ ( J J ) ; 
PRINT#l,MK I $(MaxX);MKI$(MaxY); 
PRINT#l,"CMAP";MKL.$(96); . 
FOR a%=0 TO 31 :PRINT#l,cmap$ (a%); : NEXT 
PRINT#l,"BODY"~MKL$ [ M~xf*M~xX/8*Dj up); 
FOR a% = 1 TO MaxY 

FOR p\ = 0 TO Dj~p ~ l , 
FOR b% =· 0 °TO MaxX/8 - 1 'sTEP 4 

PRINT#l,MKL$ (PEEKL(Plane &(p%)rb%) ) ; 
NEXT. 

· poKEL- Plane&lp%J,-i 
Plane&(p%)=Plane~(p% i +MaxX/8 

NEXT . . 
NEXT 
CLOSE 
END SUB 

.-c 

G
.. ~J or egna~"' 

IFF-bilder 
Listning 3: 

REM save - ACBM by Mac Larsson 1988 

Demooi ld: 
SCREEN 2,320,20 0 ,5, l 
WINDOW 3,,,16,2 
RANDOMIZE TIMER 
FOR i=l TO 100 

LINE ( RND* 320, RND• 200) - ( RND* 320, RND*2 ll ll) , RND *, n, t,t 
NEXT 
CALL SaveJ?icACBH ("demobild.ACBM") 
WINDOW CLOSE 3 
SCREE~ . CLOSE 2 

END 

SIJB SavePlcACBM ( F'1 l eName$ ) STATIC 
DIM cmap$(31) 
Adress& PEEKL ( WINDOW ( 7)+4b) 
Maxx PEEKW ( Adress&+12 ) 
MaxY PEEKW(Adress&+14 ) 
Djup PEEK(PEEKL(Adress&+88)+5 ) 
Ad r ess& PEEKL(PEEKL(Adre s s&+48)+4) 
Bitmap& PEEKL(WINDOW ( 8)+ 4) 
tarm$ MKL$ ( MaxY*MaxX /8 * DJ up• l 44 ) 
FOR a = 0 TO Djup-1 

Plane& ( a ) = PEE:KL ( B i tma p &+8 +a*4 ) 
NEXT 
FOR i '\. =0 TO 31 

red= ( PEEK (.Adress& ) AND 1 ~) *16 
green =PEEK ( Adress&•l ) AN D 24 lJ 
blue=(PEEK ( Adress&+l) AN D 15 ! * 16 
cmap$ (i% ) =CHR $ ( red) +CHR$ ( q r ee n ) +CflR$ \ b l ue) 
Adress&=Adress&+2 

NEXT 

OPEN F'ileName$ FOR OUTPUT AS 1 
PRINT#l,"FORM";formS ;"ACBMBMHD" ;MKL.$ (20); 
PRINT#l,MKIS(HaxX);HK I$(Max Y); HKL$( 0) ; 
PRINTil,CHR$(Djup);MKI$( 0) ; CHR$(0); 
PRINT#l,MKI$(0);CHR$(10); CHR$\l l); 

· PRINT#l,MK!$(MaxX);MKI$(Ma xY) ; 
PRINT#l,"CMAP";MKL$ (9 6); 
FOR a% = 0 TO 31:PR!NT#l,cmap$ ( a %); :NEXT 
PRINT#l,"ABIT";MKL$ (MaxY•MaxX*Djup); 
PlSize& =Ma.X/8*MaxY 
FOR p%= 0 TO Djup-1 

FOR bi=O TO PlSize &-1 STEP 4 ' 
PRINT#l,MKL$ ( PEEKL(Plane& ( p%)+b%)); 

NE·XT · ' . 
NEXT 
CLOSE 
END SUB 

• .. ·., 

Listning 4: · 
REM Load-ACBM by Mac Larsson 1988 

. Demobi ld: 
a$="demobild.ACBM" :REM filnamn 
b=2 :REM skärm nr 
c=3 : REM fönster nr 
CALL LoadPicACBM (a$,b,c ) 

Hopp: 
a$=INKEY$:IF a$="" THEN Hopp 
WINDOW CLOSE c 
SCREEN CLOSE b 
END 

SUB LoadPlcACBH(F'lleNameS,Scrr,,Wlnd) STATIC 
OPEN F'ileName$ FOR INPUT ·AS 1 
IF INPIJT$(4,l) <>"FORM" THJ,}N fel 
a$=INPUT$(4,l):IF' INPUT$(8,l) <> "ACBMBMHD" THEN fel 
a$=INPUT$(4,l):WindX=CVI (I NPUT$(2,l)) 
WindY=CVI ( INPUT$(2,1 )) : a$=INPUT$(4,l) 
Dj,up_=ASC ( INPUT$ ( 1, ·1)): a $= 1,NPUT$ < 1, l) 
Comp=ASC J INPU~$(l,l)):a$=INPUT$l S;11 

. MaxX=CVI(INPUT$ \2 ,l)):MaxY=CVI ( INPUT$(2 1) 1 
·IF 1NPUT$(4,l)<>"CMAP" THEN fel • _' 
.Antr'=CVL ( INPUT$ ( 4, 1)): Uppl=l 
IF Maxx > · 320 THEN Uppl=Uppl+l · 
IF MaxY > .2.56 THEN Uppl=Uppl+l 
SCREEN Scrn,MaxX,MaxY,Dj up ,Uppl 
W'INDOW Wind,,,16,Scrn 

. FOR a% =o ··To · An:tF'/3 -1 ' 
FOR b%=0 TO 2 

cmap( b't I = (ASC( INPU'f$ ( 1, l) )AND 240) /240 
. NEXT . 

PALETTE _a%, cmap ( 0), cmåp( 1 I, c map ( ;i1 . 
NEX'f · 
F'OR a=O TO Djup-) 

plane& ( a)=PEEKL(PEEKL (WIN DOW(8) +4)+ R+a *4 ) 
NEX1' 
WHI LE kropp <>4 

IF' IN STR(~ABIT",INPUT$(1 , 1)) THEN kropp=kropp+l ELSE kropp=O 
WEND:a$=INPU1'$(4,l) 

plSize&=MaxX/8*MaxY 
FOR o%=0 TO Djup-I 

ScrData$=INPUT$ ( plSize&,l) 
F'OR i%=1 TO plSize& STEP 4 

POKEL plane&(p%)+i%-l , CVL(MfD$(ScrDataB,i%,4)) 
NEXT 
GOSUB Avbryta 

NEXT 
CLOSE · 
EXIT SUB 

Avbryta: 
a $=INKEY$:IF aS <>"q"THEN RETURN 

fe 1: 

BEEP:CLS:PRINT "Can't load plcture!" 
FOR i =l TO 10000:NEXT 
WINDOW CLOSE Wlnd 
SCREEN CLOSE Scrn 
END 
EN D SUB 

IFF står för lnterchange File 
Format och är något som Ami
gan har men andra datorer 
saknar. 

VadinnebärdålFF.Jo,det 
låter dig helt enkelt skapa en 
bild 
i ett program som du ·sedan 
kan använda i ett annat. 

Den låter dig använda texten sorri du 
h:ir skrivit i ett ordbehandlingsprogram 
åter användas i ett Desk~op Publishing
program, och den låter dig använda 
samma musik-filer för olika musikpro
gram. IFF är en standardisering för lag
ring av data på diskett, och är gjord av 
Commodore och Electronic Arts tillsam
mans. 

Visst låter allt det uppräknade fint. 
Men kan man använda IFF i AmigaBa
sic? Javisst, gör det det! 

På extradisken 

På din Extras-diskett finns bland 
Basic-demona, fyra program som visar 
hur man lagrar och läser IFF-bilder. Men 
de programmen har två stora problem: 
Det första är att de är väldigt långa, och 
man har svårt att få överblick över det. 
Man har även svårt att kunna använda 
dem i praktiken för egna bilder. Det and
ra problemet är att de kräver så kallade 
FD-filer. De är omgjorda C-program som 
används tillsammans med basicen, och 
de måste finnas för att de fyra program
men ska fungera. 

Ja9; ska nu hjälpa dig att spara och 
skriva bilder i enbart AmigaBasic, utan 
hjälp av krångli9' FD-filer. Visserligen 
går det lite lln~mmare, men å andra 
~idan är programmen små och lätta att 
använda. P~ogrammen fungerar för bir
der i alla format och storlekar utom 
H.A.M-bilder. 

Två sätt · 

Det finns två särt att spara bilder i IFF. 
Det ena kallas ILBM (lnterLeaved Bit
Map) och det används av de flesta rit
program (inkluderande Deluxe Paint Il) . 
_Det andra sättet kallas ACBM (Amiga 
Contiguous BitMap) och det laddar in 
bilder mycket snabbare än ILBM om du 
använder demo-programmen, men 
bara något snabbare med mina pro
gram. 

Programlistning 1 innehåller ett pro
gram som sparar en ILBM-bild . Den ri
tar först upp en bild och anropar sen ru
tinen som sparar med ett CALL
kommando. Du se. hur mycket som är 
sparat i vänstra kanten där en vit pelare 
letar sig neråt. . . 

Programlistning 2 innehåller motsva
rande program för att läsa en ILBM-bild. 
Med detta program kan du även läsa in· 

· bilder från DeluxePaint Il. Programmet 
öppnar. automatiskt en skärm och ett 
fönster där bilden placeras, men du 
måste själv ange numret på skärmen 
och fönstret. 

Programlistning 3 innehåller rutinen 
för att·spara-en ACBM-bild. Det går lite 
snabbare än program 1, men har kan du 
inte se hur långt det har hunnit. 

Den sista programlistnirigen innehål
ler rutinen för att läsa en ACBM-bild. Du 
·kan själv konvertera dina favoritbilder till 
ACBM med programmet som finns på 
Extras-disketten. · 

Pressad fil 

Att programlistning 2 är längre än de 
övriga beror på att filen kan ha pressats 
ihop för att ta mindre plats. Programmet 
känner själv av detta och vecklar auto
matiskt ut det igen. 

Om du vill använda programmen i 
dina egna program, så gör så här: Ta 
bort biten med Demobild så att du bara 
får SUS-rutinen kvar. Spara sen pro
grammet i Output-fönstret med SAVE-· 
kommandot, men lägg till ett ,A efter 
kommandot. Det gör att programmet 
sparas som en ASCII-fil. Ladda sen in 
ditt eget program, skriv MERGE "fil
namn" och lägg till en rad i ditt program 
som anropar rutinen, se tabell. Mycket 
nöje! 
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PROFEX SE 2000: 

Extraminnet som är rena fyndet 
Två extra megabyte till sin 
Amiga 500. Och det för fem

. kronan under fyratusen. · 
Ett rent fynd säger Dator

magazins testare. Och sysslar 
ni med programmering kom-. 
mer ni att älska den vackert 
designade lådan. 

PROFEX SE 2000 är en 
minnesexpansions-låda till Amiga 500. · 
Med denna inkopplad så ökas det fria 
minnet med 2 Mb. 

Vi börjar med pekpinnes-avdelninge: 
PROFEX SE 2000 saknar egen 

strömförsörjning. Skulle din nätdel eller 
dator gå sönder så gäller inte garantin . 
Man kan också drabbas av fel som bara 

- · dyker upp ibland, att maskinen kraschar 
och annat obehagligt. 

Detta beror på att Amiga 500:ans nät
del är gjord för att driva en extra floppy
disk och 512Kb extra minne och abso-. 
lut inte ett dugg mer. 

Så rent principiellt är-PROFEX SE . 
2000-expansionen förkastlig utan en 
kraftigare nätdel. DOCK har jag under 
flera veckors tid kört en PROFEX SE 
2000 på en A500 med en drive (utan in
tern 512Kb expansion) utan några som 
helst problem. Man bör dock fundera på 
att skaffa sig en bättre nätdel ifall man 
köper en PROFEX SE 2000. 

Installationen av minnesexpansionen 
är mycket simpel. Man blockar bort den 
lilla lucka på vänstra sidan av maskinen 
som skyddar expansionsbussen. Man 
trycker sedan in expansions-lådan i den
na. Färdigt! Den lilla luckan kan man i 
sin tur sätta på vänstra sidan av minnes
expansionen där den har en fortsätt
nings anslutning. Själv slarvade jag 
omedelbart bort min lilla lucka så det har 

.. 

jag inte kunnat testa. 
Själva minhesexpansionen i övrigt 

finns det inte så mycket att säga om. En 
minnesexpansion är en minnesexpan
sion . Antingen fungerar den eller så 
fungerar den inte. 

PROFEX fungerar. 
Det man kan kolla är om det är riktigt 

FAST MEM. Riktigt FAST MEM lider inte 
av DMA-aktivitet och skall därför vara 

snabbare än CHIP MEM. Dock har det 
varit lite si och så med det där. Den in
terna minnesexpansionen i ASOO t.ex är 
inte riktigt FAST MEM. 

Maskinen tror att det är det, men i själ
va verket så lider det av DMA-aktivitet i 
lika stor utsträckning som CHIP MEM. 
Alla minnesexpansioner som kopplas in 
i luckan på undersidan av en ASOO lider 
av detta. 

En del fuskar 

En del tillverkare fuskar när de gör 
sina externa minnesexpansioner vilket 

~ 

'I' E S '11=;J 
får till följd att dessa blir lika slöa som de 
interna minnesexpansionerna. När jag 
testade PROFEX första gången så visa
de den sig vara långsammare än CHIP 
-MEM. Det var inte mycket, bara 20 ms 
i teste.t_"TimeRam" (Finns på Fishdisk 

96), rhe{) ändå. För att kolla hur det 
egentligen fåg_till så testade jag en gång 
till, fast denna -gång med en massa 
DMA-aktivitet. Denna gång var PRO-

FEX ca 68% snabbare än CHIP MEM, 
vilkettorde bevisa att det trots allt är rik
tigt FAST MEM i PROFEX-enheten . 

För att göra en jämförelse så klocka
de jag mina expansionskort i min 82000. 
Dessa var i test identiska med de jag 
gjort på 500:an hela tiden några procent 
snabbare än CHIP MEM. Skillnaden be
ror troligen på att korten till 2000-
maskinerna är bättre gjorda. 2000-
korten är å andra sidan dyrare, trots att 
ett 2000-kort egentligen är billigare att 
göra än en ASOO-expansion . Man får 
mao vad man betalar för. 

Ren design 

Själva expansionskortet har en gan
. ska "ren" design. Det verkar vara ett 
ganska välgjort kort, men jag har ett stort 
frågetecken. 

Kortet har två "våningar" med 1 Mb 
i varje våning. Den övre våningen är 
mycket lätt att komma åt. RAM-kret
sarna sitter i IC-hållare så att de är lätta 
att plocka ur ifall någon skulle gå sön
der. Dock är den övre våningen ordent
ligt fastlimmad i den undre. Jag undrar 
bara hur tillverkaren hade tänkt sig att 
man skall kunna byta ut eventuella fel
aktiga minneskretsar i den undre 
våningen. Sannolikheten för att man har 
sönder någ_ot ifall man försöker lyfta bort 
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den övre våningen verkar vara ganska 
hög. 

Som jaQ nämnde tidigare så har ex
pansiol]sladan en fortsättningskontakt. 
Detta är mycket viktigt för den som i 
.framtiden vill kunna koppla in t.ex en 
hårddisk. Många expansions-produkter 
till 500:an saknar sån här kontakt och är 
därför på sätt och· vis en återvändsg
ränd. Jag har tyvärr inte kunnattesta att 
denna fortsättningskontakt verkligen 

· fungerar som -den ska, men eftersom 
den iallafall finns så verkar det hoppfullt. 

Övriga finesser: 

Autokonfigureras. Detta innebär att 
man inte behöver köra något "AddMem" 
eller liknande för att Amigan skall förstå 
att det finns en massa extraminne., 

När maskinen startas så identifierar 
kortet sig som en minnesexpansion och 
dess minne läggs till det fria minnet. Helt 
utan att man behöver bry sig det mins
ta. -
.· P.å/Av knapp. Oettåärvad-jag saknar 
på mina expansions-kort till min 82000. 
Dessa kan inte stängas-av, vilket gör att 
vissa dåligt skrivna program inte går att 
köras. 

Egentligen skulle en sån här 
knapp inte behövas, men tills våra 
tyska och engelska vänner lärt sig 
skriva väluppfostrade Amiga-pro
gram så kommer det att vara en 
tillgång. 

PROFEX har en stor och fin avstän!t 
ningsknapp på baksidan. Lätt att na. 
Bara att stänga av 500:an, slå om swit
chen, starta om och boota det där oupp
fostrade programmet. 

Snygg design 

PROFEX SE 2000 ser nästan exakt ut 
som en del av 500:an. Man slipper allt
så en massa avvikande kanter. 

Som en sammanfattning skulle jag vil
ja säga att för 3995:- så är PROFEX SE 
2000 rena fyndet. Sysslar du med pro
grammering kommer du att älska den 
här lilla lådan. Men se upp med nätde
len! 

P.S Hörn i A 1000 ägare? Känner ni er 
överkörda för att det knappt finns någ
ra minnesexpansionertill er maskin? En 
PROFEX SE 2000 borde teoretiskt sett 
gå att koppla in i en A1000. Det lär se fult 
ut som tusan, men det borde fungera. 
Ni har rnitt ord på det dock . .. 

' Björn Knutsson 

Alniga ...... ~ Amigan är en fantastisk dator men en del funktioner kan 
vara· svåra att använda. Amig~ Tricks & Tips är till för 
alla Amiga ägare som vill ta del av Amigans verkliga . 
styrka. Den är en samling av Workbench, CLI och '· 
BASIC programmerings tips och applikations pro
gram. 

}Uriig~ e•~ic lnsi~~ &. c;>ut 
En bok som är bra mycket bättre än n~g9n d_u . 
hittills har sätt. Den här550 sidiga "bibe.in" _gör · 
dig till . en Amiga Basic ~- Amiga Basic 
lnside & Out lär dig Amiga Basic med hjälp av 
lättfattliga programexempel och förklarar språ
ket på ett enkelt och klart sätt. 

Artnr. 00300 Kr 335:-

Amiga for Begi~n-~r~. 
En perfekt bok om äu nyss köpt eller tänker köpa en 
Amigä ·Amiga fof Heginners introducerår dig för 
Amigans grafiska interface, musen och CLI. Denna 
bokförklarar på ett enkelt och lättfattligt sätt hur man 
kan använda sin Amiga. Amiga for Beginners ger 
dig all information du behöver för att kunna köra din 
500, 1000 eller 2000. 

Artnr. 00301 Kr 245:-
Abacus produkterna 

Återförsäljes av 
välsorterade databutiker 

Beställ vår gratis katalog över program och litteratur 
till C-64, 1280, Amiga, Atari ST och IBM PC 

Artnr. 00302 Kr 265:-

Amiga Machine L.ang~age · . : 
Oen optimala guiqen om man vill s.kriva program i ultra 
snabb maskinkcx:I. F;3oken passa~ utmärkt att använda 

·· tmsammans med vårat . pr<>gf'!lfr! ·Amiga AssemPro. 
~m!ga Machine ~nguage år eri heltäck~nde gudie till 
68000 maskinspråksprogramm~ririg. 

Artnr. 00303 Kr 265:-

Tial Trading AB 
Odengatan 24, 113 51 STOCKHOLM 
Öppet mån-tre 10-18, Lunch 13-14 

Ordertelefon dygnet runt 08-34 68 50 
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Amigan ingen Super C64 
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; Föi- att underlätta för alla Amiga- den kompletta minneskartan för Ami-

1 ;programmerare kan vi nu presentera gan. 
- . c~ 

r
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1Amigan är inte en Super 1'r\l.c-I' 

r,~4:a. _ 
- -Må11g~·som bestämmer sig 
Jö.r att byta upp sig .från sin 
nf~4:a,köper en Amiga 500 i 
"Stället; Det är inget fel · med 
Arctett~, men allt för många be-

hiindlar Amigan som om den 
:·y.ore· en Super C64. . . 
;•s Visst. Det är mycket-enklare att stänga 
·-@V multitaskingen och POKE:a direkt i 

hårdvaruregistren. Problemet är bara att 
1,fflan,d.å-inte.utn.yttjar Amigans allambj-
_djghe.ter till fullo. . . , 
!li. ,Det som fascinerar många med Ami- , 
t'§an är dess förmåga att köra flera pro-

gram samtidigt. Visst, grafiken och lju-
1~et ä~_ggms.lsa i mp.onerandedet.också, 
i;qien att titta på stilig.grafik.och lyssna på 
gl,ite musik var inte anledningen till att jag 
• köpte. en dator. . 
:,~ Anledningen var att jag ville program
mera och använda den. Och anledning-

en till att jag köpte en Amiga och inte en 
Atari ST, PC el ler Maclntosh var att Ami
gan hade två stora fördelar: 

Möjligheten att köra flera program 
samtidigt och en överlägsen grafik. 

Vad många europeiska programme
rare (att stänga av multitasking och 
POKE:a direkt verkar inte vara lika po
pulärt i USA) nu gör är att ta bort Ami
gans största finess. 

Både PC och Mac-folket kämpar fe
brilt för att få något som ens liknar mul
titasking på sina maskiner, utan några 
större framgångar. Amigan å andra si
dan har haft fungerande multitasking 
sen 1985. Då känns det tungt att se duk
tiga Amiga-programmerare göra allt de 
kan för att bli av med multitasking._ 

Ibland måste man stänga av multita
skingen för att kunna göra det man vill 
ha gjort. En regel man bör följa då är att 
göra avbrottet i multitaskingen så kort 
som möjligt. 

Och sen har vi då det här med att peta 
direkt i hårdvaruregister. Avde program 
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zo Disketter ZDD 
fOr l.'t't'I:-
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Hös t e ns He tast e Kop ierin9s pro9ra m f AMIGA 

Bäst i t est i T~sKa AMIGA. 1-3 Enhe t e r , All a 
format, 82spår, DisKmonitor, 

Beställ Idag! ! 

· AudioDigitizer 
mm mm mm ... ---. . . I 429:-1 

Ainiga 255:-

Passar olika pr o9r a a , T.e x AUDIOMASTER 
Rudioa aster + l>igit = 7 60 : -

))JA.-1 Omkopplare MUS / Jogstick Etc. 
Passar Alla Ami~a & CBM 64 /128 + ATARI 
Inga onödi ga kontaKtför=- litningar mer - Smart! 

Endast 111:M E:tt m~s-i:e l:lver, fö r- di g ! 

Prolock-HV Video=GenlocK=Ami.9..a 

: Te::d. l( Grafav.mi::-r :med alla prc,c:rr-am.1 · Av en för 
I - • . ' . , 

1 
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jag sett som petat direkt i hårdvarure
gistren så har det i nio fall av tio berott 
på a_tt prowammeraren varit okunnig 
och inte pa att det varit enda sättet. 

Amigan har ett relativt stort operativ
·system som klarar att utfö ra det mesta 
man begär av det. Ofta kan man lösa 
sina problem på två sätt : Dels genom att 
POKE:a direkt, vilket dels gör andra 
program förvirrade och som kan få ma
ski nen att krascha, beroende på vad 
man gjorde innan. Dels kan man ofta be 
operativsystemet att göra det man vi ll. 

Ibland, för att inte säga ofta, så är det 
besvärl igare för programmeraren att 
göra det " rätt ", dvs via OS:et. Belöning
en för ens mödor är dock att ens pro
gram fungerar bättre. 

När vi nu är inne på att få programmen 
att fungera bättre så kan vi ju nämna de 
program som inte fungerar alls. "Inte 
fungerar alls? Vaddå inte fungerar alls? 
Vem släpper ifrån sig program som inte 
fungerar alls?", f rågar sig nån. Tja. på 
det skulle jag vilja svara: Många! 

Den enkla förklaringen är åter igen att 
felk programmerar sin Amiga som om 
den vore en C64. Faran med att POKEia 
vilt och inte använda operativsystemet 
är-att-ens pm§fam BARA fungerar på 
Am igor som är exakt identiska med ens 
egen. 

Det räcker med att skaffa en 512Kb ex
pansion till sin 500:a för att många pro
gram ska börja krascha. 

Tänk sen på det faktum att det finns 
dem som har Amiga 2000 som kommer 
med 1 Mb minne redan från början. Där 
har vi en första punkt där program bör-· 
jar krascha. 

Ett annat vanligt fenomen är program
men som inte fungerar om man har 
extra-drivar inkopplade. Detta KAN vara 
ursäktligt ifall programmen fungerar om 
man har expanderat minne. I så fall så 
beror kravet på att driven skall kopplas 
ur enbart på att det är enda sättet om 
man vill kunna ladda in hela program-
met. · 

Me,:r-rr~g-~ gra~ er att man 
kopplar ur sina extra-drivar oavsett hur 
mycket minne man har. Detta beror på 
ren och skä.r klantighet från programme
rarnas sida. 

Tänk på dem som har en Amiga 2000. 
Där sitter extra-driven fast monterad 
inuti datorn. Det går inte tusan att koppla 
ur den utan att gå in och gräva i maski
nen . 

Dessa två senaste problem är de som 
helt uppenbart beror på att programme
raren antar att alla Amigor ser likadana 
ut. Detta är till stor del sant för C64:an , 
men absolut inte på Amigan . 

Medans vi nu ändå är inne på pro-

, 

blem skapade av att programmerare inte 
använder vare sig huvudet eller OS:et 

, så kan vi ju nämna att Amiga 2000-
. tangentborden inte är ti ll 100 procent 

kompatibla med A500/A1000 tangent-
borden. Detta gör att de som varit "lis
tiga" och kringgått operativsystemet för 
att läsa av tangentbordet ibland får sig 
en rejäl kalldusch. Commodore har sagt 
att tangentbordet läser man av via 
OS:et. 

Anledn ingen t ill detta är att CBM inte 
garanterar att al la tangentbord är exakt 
lika. Detta är för övrigt sant för nästan 
hela Amigan . CBM garanterar inte ens 
att hårdvaruregistren ligger på samma 
ställe i alla Amigor. 

Andra problem som uppstår därför att 
folk antar att alla maskiner ser likadana 
ut är programmen. som bara fungerar 
med t.ex två diskdrivar. Dessa problem 
är ytterst onödiga eftersom det är gan
ska lätt att kolla efter vilka "devices" som 
finns. 

Om alla frågade OS:et eller tittade ef
ter i någon av OS:ets " publika" listor 
skulle vi få fler och bättre program som 
fungerar med allas konfigurationer. Jag 

menar, hur många gånger stöter man 
inte på program som begränsar storle
ken av ett fönster till 640*200 trots att det 
inte hade varit mycket mer arbete att an
passa programmet efter den största stor
leken som användaren kan ha på sin 
skärm. Såna här små anpassningar kan 
göra att man hellre använder ett pro
gram än ett annat. Det är dessutom inte 
så mycket extra arbete at göra. 

Som en slutkläm måste ännu en gång 
rekommendera en bok som jag tycker är 
bland det bästa som kommit till Amigan: 
"The Kickstart Guide to the Amiga" . 

Den är perfekt för dem som bytt upp _ 
sig från en C64 eller nån annan tradi
t ionell mikrodator. Denna bok ger ut
märkta förklaringar och förmaningar 
vad Amiga-programmering anbelangar. 

Det finns en uppsjö av andra böcker 
som i och för sig är bra, men "The Kick
start . .. " är perfekt både för inbitna 
Amiga-programmerare och rena Amiga
noviser. (Nej, jag får INTE provision pe 
såld bok. Jag var t.o.m tvungen att köi:,.~ 
min egen bok själv!) 

Björn Knutsson 
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Basic på Amigan liknar ingenting annat 

. . 

Program 1 

REM Gissa ett ta l 

RANDOXIZE TIMER 
tal= INT<RND(l)*lOO)+l 

PRl'NT" Nu ska du få. gissa vilket tal j ag tänker på. 
PRINT" Talet är mellan 1 och 100 ." 

gissa igen•: 
INPUT "Din' gissning: " gissa 

IF gisså < · tal THEN 
GOSUB • l i-ten 

ELSEIF 'gissa> tal THEN 
stor<giss a) 

ELSE 
PRINT: . PRINT " Det var rätt! ! Hurrar! ! ": END 

END IF 

_ GOTO gissaigen 

liten: 

Just nu är det många som byter upp sig från C64 till. 
Amigan. Och upptäcker att inget är som förr. Inte ens när de 
ska börja knappa in sitt första BASIC-program. 

För er alla - en introduktion till Amigans annorlunda BA
SIC. En BASIC som har både för- och nackdelar, enligt 
DatorMagazins Erik Lundevall. 

Amiga Basic skiljer sig från 64:ans 
BASIC på ganska många områden. 
Inte nog med att det finns många fler 
och annorlunda kommandon, den är 
även annorlunda att använda. 

I 64:an så kan du, direkt när du slår 
på datorn, börja knappa in ett BA-
· sIC-program. Det kan du inte göra på 
Amigan. Det finns ingen inbyggd BA
SIC i Amigan, ·så den får man lov att· 
ladda in ~om e~ vanligt program. 

När man slagit på Amigan så startar 
man med en systemdiskett. Denna in
nehåller en del information Amigan vill 
tia för att komma igång. Först därefter 
kan man ladda in själva BASIC:en,.och 

·program _2 

när det är gjort kan man börja skriva 
på ett BASIC-program. 

När man 5Eldan börjar skriva märker 
man också väsentliga skillnader mel
lan 64:ans och Amigans BASIC:ar. I 
AmigaBasic använder man åtminsto
ne två stycken fönster. (Ett fönster är 
som en egen skärm som man kan 
flytta runt, ändra storlek på, lägga 
ovanpå andra fönster osv). 

l~ga radnumm,r 

Qet ena fönstret ~nvänds för själva 
programlistningen. Här skriver du in 
ditt BASIC-program, och gör alla änd-

REM Detta program scrollar den utskrivna 
RE~ text~n d~agonalt; fönstret. ______ ,, __ .,. - .. 

. PRINT "Detta är ett litet s croll-program'' 

FOR~= 0 TÖ 200 
SCROLL <O +x ,O+x)-(300+x,10+x),1,1 

NEXT x 
. END 

Progran'I 3 

~EM rita · en, grupp med cirklar , flytta dem 
REM diag9nalt 'över . skärmen, och slumpa 

~ REM sedan ut 'en masså· grupper över hela 
·REM .s kärmen . 

DIM pict%<10.00) 

RANDOMIZE TIMER 
FOR radie= 1 TO 10 

CIRCLE (70,'30), 5*radie , INT <RND<1 >*4J,,, . 44 
NEXT radie 

FOR gi = 1 TO 150 

PRINT: PR
0

INT "Xj a, . de v:ar nog lite väl lite .. . ":PRINT 
RETURN 

·PUT <3*<gi-l >, g1-l),pict%,XOR 
PUT (3*gi,gi),pict%,XOR 

NEXT gi . 

RINT:PRINT "Nej,";nummer;"var alldeles för stort! ":PRINT 
SUB l: 
stor<nummer) S;ATIC 

'wHILE 1 
xrand = INT <RND<1>*500 > 
yrand = INT<RND <l l~150l 
PUT Cxrand! yr and ~. p1ct% . XOR 

WEND ·, . . 

Roligaste sättet lära sig skriva -maskin 
lntelliwpe är e.tt maskinskriv
ningsprogram för Amigan. 

Meningen är att man på ett 
roligt och pedagogiskt sätt 
ska lära sig att skriva maskin. 
Det iir sånt · man tyckte sig 
höra under hela skoltiden . . 
Och aldrig blev det mycket ro
ligare för det. 

lntellitype erbjuder två kurser 
i maskinskrivning. 

lntellitype är däremot roligt. Så roligt · 
jag aldrig trodde något så tråkigt som · 
maskinskrivning kunde bli. 

Programmet är upplagt så att man · 
· kan välja hur.lång kurs man vill ha. Man 
kan välja mellan 30 eller 60 dagars kurs. 
30 dagars kursen är då något snabba
re, vilket är givet. Man kan ha en lektion 
om dagen vilken är meningen eller ock- '! 

så kan man ta flera lektioner samma . 
dag. , ! 

Först får man skriva en test för att , 
programmet ska veta hur pass duktig ' 
man är. Men.oberoende av hur dukti~ 
man än ä:r tvingas man ändå börja pa 
första lektionen. Därefter får man skri-

. va ändlösa meningar med bara f, s, d , 
och a i olika variationer efter det att man 
lär sig de olika bokstäverna.Först efter 
lektion fyra får man skriva en hel text. 

f ds 

Det fantastiska är att man hela drivs 
framåt eftersom dator efter varje genom
förd test ger en analys av hur duktig man 
var. När man vid lektionens s!ut ser att 
man har blivit lite bättre blir man riktigt Med de olika menyerna i lntellitype lär man sig skriva maskin 
glad och nöjd. , och får snabbt reda på vad man kan och inte kan och hur bra 

För att kunna följa upp lektionerna skrivningen förbättrats. 
varje dag krävs det att man kopierar 
programmet och gör-en " student dis- na stavningen. Man kan alltså lära pre
kett". Sedan laddar man in både huvud- cis det man vill och därmed bli en per
disketten och arbetsdisketten när man fekt maskinskrivare. 
är redo för dagens lektion. Detta gör att Det enda ~egativa, men som än?.å är 
datorn börjar vid den lektion som man en stor negativ del ~v ~rogra!_Tlm~, ar att 
har kommit fram till så att man inte miss- både manual och ovrnngar ar pa_ engi:_I
. ar något i kursen. ska. Om än en enkel engelska som ar 

Det finns en meny för specialövningar I lättfattlig. Detta gör dock att om man inte 
om man till exempel vill träna sig själv I är bra på att stava engelska ord blir man 
på bara hastigheten eller om man vill trä- , aldrig så snabb som det är meningen att 

man ska bli. Dessutom gör det att man 
aldrig kommer att få träna de svenska 
tecknen . 

Sammanfattningav\~ är lntellitype ~ 
roligt program som gor att ·man lar sig 
med glädje, vad man sedan lär sig är det 
lite si och så med. Man lär sig skriva ma
skin på engelska men inte på svenska. : 

Ingela Palmer 

ringar i det. I det andra fönstret skriver 
du kommandon som RUN, LIST och 
NEW. Alla kommandon som ska utfö
ras direkt skrivs här. 

Anledningen till att man inte kan 
skriva dessa i samma fönster beror på 
att du inte använder några radnummer 
i AmigaBasic. Den kan då inte lista ut 
om ett kommando ska utföras direkt, 
eller om det ingår 1 ett program. Därför 
används två olika fönster. 

Det kan tyckas vara konstigt att 
man inte har radnummer. Hur ska man 
då kunna göra en GOTO eller 
GOSUB? Det har man löst på så sätt 
att man på de ställen man behöver 
något som talar om att man kan hop
pa hit, så stoppar man in ett ord istäl
let. Detta ord kan man då använda för 
att hoppa dit. Ta en liten titt på de små 
exempel på AmigaBasic-prograrp 
som finns med här, så kan du se hur 
det fungerar .. 

Over 200 kommandon 

· Att sitta .och skriva program i Al"(li
gaBasic kan-kännas lite främmande i 
början om ·man ·är van vid 64:ans BA
SIC. Framför allt så kan det kännas 
trQgt pga att texten . i fönstren .rullar 
fram långsamt, och om man flyttar 
fönstren så tar det tid innan · den har 
ritat om skärmen. Att detta går såpass 
långsamt gör d~t. lite jobbigt att an
vända AmigaBasic, vilket är synd. 

I AmigaBasic har du en uppsjö av 
kommandon för att .hantera olika sa
ker, i synnerhet grafik. En bit över 200 
kommandon har du tillgängligt. Sedan 
finns det också möjlighet att göra 
egna "kommandon". Ett sätt är att 
skriva s.k. sub-program, som är unge
fär som en subrutin. Skillnaden är 
dock att du inte behöver använda 
GOSUB, utan det räcker med namnet 
på subprogrammet. 

Det går också att komma åt de ruti
ner som finns i Amigans operativsys
tem, som man normalt använder sig 
av när man skriver i programspråk 
som C och assembler. Dessa kan man 
också använda som kommandon. Det 
finns över 500 rutiner i operativsyste
met, men du kan inte komma åt alliho
pa samtidigt från AmigaBasic (utan en 
massa jobb). 

I den svenska bok om AmigaBasic 
som man får med då man köper Ami
gan, har man lagt ganska stor vikt vid 
att förklara hur man jobbar med Ami
gaBasic. Det är bra, eftersom det är 
stora skillnader jämfört med 64:ans 
BASICt ex. 

Brister hos AmigaBasic 

Tyvärr har man inte lagt lika stor 
vikt vid att förklara hur man kan an
vända alla _ kommandon i AmigaBa
sic:en. Mycket av det som. är speciellt 
för AmigaBasic finns förklarat, _men 
det skulle absolut behövas mer. Dess
utom vore fler programexempel något 
att eftersträva. 

Det finns en del programexempel 
på disketten som AmigaBasic ligger 
på, men dessa är tyvärr alltför dåligt 
dokumenterade. Bara två av program
men tas överhuvudtaget upp i Amiga
Basic-boken. · 

Kommentarerna i programmen är 
ganska sparsamma, så om ·man inte 
kan så mycket BASIC kan man fåpro
blem med att förstå. 

Vad som.skulle behövas är fler och 
roligare programexempel, tillsam
maris med ett häfte som förklarar pr,o~ 
grammen -noggrant. 

Vad som också skulle behövas är 
en närmare förklaring till Amigans fil
system, och allt vad det innebär med 
filer och,directoryn. I AmigaBasic-bo
ken refererar man till "AmigaDOS 
Users Manual". Den boke!9 finns inte 
separat längre! Numera ingår den som 
en del av boken ''The AmigaDOS Ma
nual". I den medföljande introduk
tionsboken kan man hitta lite informa
tion, men det räcker knappast. 

Vad man · kortfattat kan säga om 
AmigaBasic är att den är jobbigare att 
komma igång med än BASIC på 64:an 
eller 128:an. Det gäller både att starta 
den or,h att jobba med den. Man bör 
räkna med att bli tvungen att köpa in 
ytterligare litteratur, i synnerhet om 
man programmerat ganska lite eller 
inget alls innan. 

Erik Lundevall 



Som en moppe, 
bland PorsChar 

Write & File är ett kombine
rat ordbehandlingsprogram 
och registerprogram. 

Det verkar enkelt att använ
da. Men i själva verket är det 
-slött och oprofessionellt ut
format. 

Man konstaterar snabbt att WriJe&File 
är gjort för att vara lättanvänt. Manualen 
är föredömligt lättläst och har en ordent
lig innehållsförteckning så att det är lätt 
att hitta i den. 

per av data, allt från vanlig texttil;bilder: 
och ljud. Man kan även göra en_de~ k?!· 
kyler i fälten , och har ganska bra IT\Öjlig; . 
hetertil_l urval vis sortering och ·i.Jtskri~. · 

. .Moppe mot porsch·~ . · 

M~n att jämföra det med ett fu11fjäd- · 
rat registerprogram är som att jämföra 
en moppe med en Porsche, de; ar irlle. 
riktigt i samma viktklass. Om ma~ bara_ 
hare~ litet adress-register! ex, ~å k_an 

registerbiten ·i Write&File duga, meri inte : 
mer. · . . 

. Write&Fi/e är ett pro9.lilm sorri på 
pappret verkar ganska !ettigl, och 

, som har en det. trevliga finesser. · 
lllienprogramrriet racl(er inte ända 

· fram, och blir snarare jobbigt att 
använda, Det är· dessutom inle 

.. svenskanpassat, · vilket gör det 
ganska oiQtressimt för den-$Vens
ka marknaden. Kort sagt{ ~öp inte 
detta program. _ _ · 

Erik Lundevall 
. 

Roligare än så här blir det inte. Det är ett tröttsamt arbete att 
jobba- med osvenska Write & File · 

"',· Programmer präglas · även det av 
'såmmä i:n:1äa, E;lyttarman ömkfing mus- -
p~kare,:i så . ändras den_tifl el) lite_n ~~ylt , : 
·som talar om vad ae olikatext.kontroller- -
na r'unt känterna· gör. Så gott som allt . 
man kan göra kan väljas från menyerna, 
antingen den vanliga "mus-vägen", el
ler som tangentkommandon . 

. - . . 

,. • • ·Man tiar-även möjlighet att korifigure-

· Write & File lovar my~ket men 
/;lar svårt att hålla det 

·rasitt system i hög grad, och bestämma 
saker somt ex hur mycket minne pro
grammet ska få använda. 

Blanda stilarn~ · 

. Det går även att blanda olika typer av 
fonter och textstiler i sin text. Vid utskrift 
av texten kan man välja om man vi ll ha 
texten utskriven i grafik-läge el.ler text
läge. I det senare läget arivänds endast 
de teckeh som finns i ~krivaren , i grafik
läget får man ut en kopia av skärmens 
utseende. . . , . . , . , 

Det finns även.med ert funktion1ör att 
kolla stavningen. Påen s-epa_i:at diskett . 
finns e_n ordli~a med-ca 100.000 ord lag- • 

: rade. Qessa, liksom ~llt annat , program
. met är döck på engel ska. 

·. · · Write&Files ordbetiandlif}gsfunktio
~ner är d~ man kan begära-av eit ganska 
vettigt or.dbehandlingsprogram: ·· 

1 Kom~inatiönen rried registerprogram- • 
met ger även möjlighet till sådant som 
Mail/Merge,- Vilket inte är helt fel. · 
(Mail/Merge innebär att man kan stop- , ·' ' 
pa in tex namn och adress från ett ad
ressregister och kunna stoppa in d!;!n
na information i ett dokument på valda 
-ställen . Man kan då t ex skriva ut ett 
r"personligt" brev till alla som finns i det
ta register.) 

Låter bra . .. 
. . . 

. Allt detta· låter ju ganska bra, men . 
i praktiken är det -ini:e lika kul. 
Write&File är_ett SLÖTT program. 
Oavsett vad man egentligen gör, 
så känns det som a~ gå i uppförs
backe och motvind. 

: Detta gör det ganska tråkigt att jobba 
med Write&Fife, trots att den har en del 
trevligt att bjuda på i övrigt. Att den inte 
är svenskanpassad heller gör det inte 
bättre. Stavnings'5ontro_llen ville inte ac
ceptera de svenska tecknen f ex . 

Ordbehandlingsbiten är inte så lyckad 
med andra·ord . Hur är då registerbiten? 

Om man ska betrakta registerbiten av 
Write&File som ett separat registerpro
gram så är det inte mycket att hänga i jul-

. gran. Det går bra att lagra åtskilliga ty-. . . 

Program: Write & Flle 
Tillverkare: Softwood Compa
ny 
Systemkrav: minst 1 Mb RAM 
och 2 diskettstationer 

For use with the ____ _ 
Spectrum and Spectrum Plus. 
Spectrum Plus 2 and 3. 
Commodore 64 and 128. 
Amstrad CPC. MSX. 

• The only joystick that 
actually fits your hand. 

• Fire button positioned 
right under your trigger finger. 

• Solid steel shaft and robust 
construction . 

• 12 month guarantee. 

• Twin firebuttons positioned 
right under your trigger finger. 

• Solid steel shaft and robust 
construction. 
• 12 month guarantee. 

. 

For use with the ____ _ 
Spectrum and Spectrurn Plus. 
Spectrum Plus 2 and 3. 
Commodore 64, 128 and VfC20. 
All Atari Computers (inc ST) 
Amiga. Amstrad. MSX. 

• Auto-fire to give instant 
and even firepower (Auto
fire only). 

• Micro-switches allow you 
to not only feel, but hear 
each move of the stick. 

NINTENDO® 
ENTERTAINMENT SYSTEM 

• Auto-fire t o give instant 
and even firepow er. 

• Start and select buttons 
(Nintendo only). 

• Micro-switches allow you to 
not only feel. but hear each 
move of the stick. 

Malmö: COMPRO, Computer Center. Stockholm:· 
Databiten, PUB, Stor & Liten. Norrköping: Data' 
center. Göteborg: Ster & Liten; Westium Data. Hel
singborg: Hefoma. Tågarp:· Tågarps Radio TV. 
Sundsvall: DATABUTIKf;:N. Uppsalii: Stor~ Liten:. 
Täby: Stor &:Liten . Visby: Kontorsvaruh.useLVäx
jö: Radar. Jönköping: Pulsen ; Rosenbergs kame
raverkstad. Borås: Pulsen. Gävle? Leksaksh-uset. 
Karlstad:Leksakshuset. Västerås: Poppis Lek. 
Avesta: Lek & Hobby. Halmstad: Lek-Center. 

rrr,aJ ELECTRONICS . 
lllUJ & SOFTWARE AB 
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Ett snabbt språk med över 
500 kommandon innehållan
de både interpretator och 
kompilator, integrerad as
sembler, avancerad pro
gramtexteditor, sprite-edi
tor, sprite-kommandon, 
ljud-kontroller och därtill ett 
riktigt virtuellt diskinterface 
inklämt på en 16 kilobytes 
cartridge. 

Allt detta till ett rekom
menderat pris av 199 kronor. 
Låter det som ett dåligt 
skämt? Det är det inte, utan 
det är 64 Forth! 

64 Forth från HesWare är en imple
mentation 3V Forth lnterest Groups 
version av Forth (FIG-Forth). Därtill 
kommer kommandon som är speciella 
för 64:an och utnyttjar sprites, ljud, 
Kernalm.m. 

64 Forth kommer på en 16K cartrid
ge tillsammans med en nära 160 si
dors manual i formatet 13 x 18 cm. 
När språket heter Forth är 16K mycket 
minne. I de fyra olika ordförråden 0,lo
cabularys) Forth har finns sammanlagt 
mer än 500 ord. De olika ordförråden 
kan bara användas ett i taget, men det 
utgör ingen begränsning eftersom det 

. är lätt att växla mellan dem. De fyra är: 

• Vocabularyt FORTH 
Innehåller en i det närmaste fullstän
dig implementation av FIG-Forth. I Ap
pendix A finns en tabell som anger 

Inte föråldrad 

För den sakens skull upplevs inte 
PRO 16som primtiv ellerföråldrad. Det 
ganska begränsade formatet bidrar 
nämligen till att göra PRO 16 till en myc
ket lättarbetad och pedagogisk sequen
ser. 

Dessutom är manualen ypperlig. På 
relativ enkel engelska förklarar den allt 
man kan begära, både för den som är 
nybörjare på sequensers och för den 

-

skillnaden mellan 64 Forth och Forth-
79. Dock utgår detta Appendix från 
boken "Starting Forth" som rekom
menderas som lärobok i språket 
Forth. 
• Vocabu/aryt EDITOR 
Innehåller Editor-kommandona. Edi
torn är en typisk Forth-editor med 16 
rader a 64 tecken (vilka tillsammans 
utgör ett Forth-block). De program 
man skriver i editorn kan kompileras, 
editeras igen och sparas på band eller 
disk. Editorn innehåller flera finesser 
som search&replace och fördefiniera
de 
funktionstangenter. 

'l'ES'SJ 
• Vocabularyt ASSEMBLER 
Innehåller en fullständig 6502/6510 
Macro-Assembler. Enligt manualen är 
källkoden till Assemblern bara 96 ra
der lång, vilket säger mycket mer om 
hur otroligt kompakt Forth är än om 
assemblerns begränsningar .... 

Dock är den inte alltför lättanvänd 
för den som vant sig vid "vanliga" 
assemblers. Bl a har den inga fabels 
utan man använder Forth-ord istället. 
Dessutom använder den Forth-nota
tion (liksom allting annat i 64 Forth) 
vilket gör att man inte riktigt känner 
igen sig. Det -man i en vanlig Assemb
ler skriver som: 

som är ovan vid att arbeta med datorer, 
allt på ett mycket överskådligt sätt. 

Den som någon gång arbetat med en 
trum maskin känner snart igen isg i PRO 
16. Man arbetar nämligen med korta 
stycken (sekvenser) som länkas sammn 
till en " SONG ". Desutom kvantiserar se
quensern redan på ingångarna precis 
som en trummaskin , vilket medför att 

ROLA 
LDY #1 
STADATA,X 
ADC (06,)() 
STA (POINT),Y 
JMP (VECTOR) 

bli[) Forths assembler: 

.A ROL, 
1 # LDY, 
DATA.X TA, 
06)() ADC, 
POINT )Y STA, 
VECTOR) JMP, 

• SYSTEM 
Innehåller specifika 64-Forth ord. Det 
första intrycket är att det finns hur 
många kommandon som helst i 64 
Forth. Alla Kernal-rutiner är tillgängliga 
vilket gör det enkelt att hantera disk
drive, printer, modem etc. Förfilhante
ring finns färdiga ord, liksom för user
porten, ljud, sprites, minneshantering 
etc. DUMP ger en minnesdump deci
malt eller i hex. En debugger finns så 
att man kan stega sig igenom program 
och få information om vad de egentli
gen gör. En "decompiler" talar om hur 
ett redan kompilerat ord är uppbyggt. 

En av de mer imponerande finesser
na är det "virtuella diskinterface" som 
utnyttjar 1541 :ans relativa filer. Detta 
innebär att man i en fil kan hämta 
vilket tecken som helst utan att be
höva veta var på disketten det egentli
gen finns genom att ange dess num
mer, precis som med vanligt minne. 
Tar minnet slut för datalagring kan 
man alltså fortsätta på disketten, även 
om det blir lite långsammare då .... 
Däremot är det mycket praktiskt om 
man har en källkod som är 40 kiloby
tes lång, eftersom man inte behöver 
dela upp den i flera trots att inte hela 
får plats i minnet på en gång. 

Orden tar inte slut 

Orden/funktionerna i 64 Forth tar 
inte slut på länge än. Och när de gör 
det behöver man inte börja deppa för 
det. Saknar man något ord är det ofta 
enkelt att skapa det. Anta att vi inte 
gillar de färger Forth använder som 
standard. Då definierar vi helt enkelt 
ordet CC (Change colours): 

: CC D020 C! 0021 C! 286 C! ; (Färg
adressema hexadecimala) 

För att sedan sätta teckenfärg till 
mellangrå, bakgrundsfärgen till svart 
och ramfärgen t ill svart skriver man: 

C O O CC <Retum> 

Tycker man Hex är krångligt kan 
man alltid göra ett ord för omvandling
ar: 

man i förväg måste ställa in vilket ärde 
man vill ha på upplösningarna. 

Detta kan tyckas något krångligt, men 
för den som inte orkar (eller kan) räkna 
ut minsta notvärdet går det bra att prö
va sig fram. Huvudsaken är att sequen
sern klarar av att kvantisera allting kor
rekt så det man spelat in blir 100 procent 
tight. Detta klarar PRO 16 till skillnad 

BTSPRÅK 

: OMVANDLA BASE C@ SWAP DUP 

DECIMAL . HEX . BASE C! ; 

Detta ord skriver ut ett tal i först 
decimalt och därefter hexadecimalt 
samt återställer Forth till den talbas 
man befann sig i när man anropade 
ordet (Forth kan använda vilken talbas 
som helst). Ordet tar i minnet upp 35 
bytes, namnet inräknat. Ska det dess
utom omvandla till binärt och oktalt 
samt mata fram en rad mellan varje 
utskrift tar det upp 65 bytes. Jämför 
det med talbas-utmaningen ... 

Manualen är fullproppad från början 
till slut. De 160 sidorna innehåller 
enormt mycket tydligt framställd infor
mation och väldigt lite "tomt prat", 
men ändå önskar man att den varit 
ännu mer omfattande så att fler saker 
hade kunnat beskrivas utförligare. 
Den är ändå en riktig guldgruva. Ex
empelvis visas hur man får fram direc
toryt från driven eller gör ett enkelt 
terminalprogram. 

Nackdelarna 

Till sist måste ändå ett par nack
delar med 64 Forth påpekas. De pro
gram man skrivit blir inte fristående 
utan måste köras inuti Forth-syste
met. En annan är att Forth inte har 
några färdiga flyttalsrutiner utan nor
malt bara arbetar med heltal (vilka 
dock kan vara upp till 32 bitar och 
därmed kan representera talen -
2147483648 tiil 2147483647). För den 
som vill utnyttja 64:an maximalt vad 
gäller snabbhet är 64 Forth inte heller 
idealet. 

Visserligen är Forth många gånger 
snabbare än Basic men upp till ma
skinkodens hastighet saknas det ändå 
en hel del. Att använda den inbyggda 
Assemblern är bra om bara delar av 
ens program är tidskritiska men ska 
hela programmet ha maskinkodens 
snabbhet är en vanlig Assembler att 
föredra. 

Sammanfattningsvis är ändå Forth 
ett mycket flexibelt och dessutom 
snabbt språk. 64 Forth är en välgjord 
version av Forth och gång på gång 
förundras jag över hur fantastiskt 
mycket finesser HesWare har lyckats 
få in i sin cartridge. Mitt uppriktigaste 
beröm till HesWare för denna produkt, 
för 199 kronor ger den otroligt mycket 
för pengarna. 

Den som programmerat mycket i 
"vanliga" språk som Basic, C eller 
Assembler får säkert svårt i början att 
"tänka om" och göra saker på Forths 
vis, så en nybörjare på datorer kan 
mycket väl ha lättare för Forth än en 
van programmerare. Däremot kan 
Forth av programmeraren kräva lite 
mer än mer strukturerade språk när 
man ska göra större program. Till sist 
ett subjektivt omdöme om 64 
Forth från mig som tycker om att 
programmera: Jag vill ha! 

Harald Fragner 

I dyraste laget 

Priset (runt 2300 kr med det speciel
la Steinberg interface som krävs) verkar 
ha hängt med sedan programmet släpp
tes och är alldeles för högt i förhållande 
till andra sequenserprogram. Men Greg 
Fitz Patrick som är generalagent i Sve
ri!}e arbetar tillsammans med Steinberg 
pa en ny svenskspråkig variant av pro
grammet på den så kallade " C:-.rd 32". 
En cartridge med både progre., nmet och 
midi-interface för ca 1000 kr. 

När den kommer nu i höst lär det bli 
marknadens mest prisvärda sequenser. 

Erik Espmark 
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Vi har tillbehören 

maxell® 
• 

datalagring 
f6r ema säkerhet 

10-pack Maxell Disketter 
dubbelsidiga, 3,5". 

USRpris 199:-

Commodore MPS 1500c 
Färgprinter till AMIGA. Ett 
måste för de n se riöse 
AMIGA-användaren!!. 

Ord.prisµ9S:-

Kampanjpns3.595:- tom30/9-88 

Antal Artikel Datortyp Kass 

I Beställare 

MPS1250 
för C64, ST, Amiga 120cps, 
NLQ 

Ord.pris~-

Kampanjpns2.395:- tom 30/9-88 

Disk 

Tool64 
Mycket kraftfullt cartridge 
med programmerings- och 
buggsökningshjälpmedel, 
nyckelord som underlättar 
skä.rmhan ering samt D05-

ort: (Ri - P . 398;-,). 

nsl49;~ .:. · 

Pris 

BUTIKER 

I Namn .... ...... ........ ............................. ...... ..... ........ ..... .... .... .............. ......... . 

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

Printrar: 
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) 

Printertillhehör: 
Arkrnatare 120D/MPS 1200 
Arkrnatare MPS 2000 
Arkrnatare MPS 2010 
Arkrnatare Epson LX 800 
Fårgband 120D/MPS 1200 
t"argband MPS lSOOC 
t'äll:il>allld DMP 316 
FäJghattd MPS 2000 
PiizgbarldMPS aom 
rargbai)(tEpsorr 
Fårgband C ?3200 

e2 traktormatare 
MPS 2000MPS 2000 

Dubbel traktormatare 
MPS2000 

1:2 .••••• ••••••••••••••••••••••••••. 0~ .. ·.·····················································································································: 

I Klipp ur bestäliningssedeln. lägg den i ett kuvert och skicka den till USR Data, 

Nordstans Köpcentrum 
Lilla Klädpressargatan 19 
Göteborg 

I Box 45085, 104 30 Stockho~ _ _____ _ I Tel: 031-150093/94 

2.456:• 
2.395:-
3.595:-
7.995:-
9.995:-
6.995:-

1.851:• 
3.195:-
4.895:-
1.839:-

95:-

1. 

1.944:-

Enkel traktonnatare 
MPS2010 

Dubbel traktonnatare 
MPS20i0 

Printerkabel Centronics 
Printerpapper 1000 ark trkt. 

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

Maxell.3.S'' MF2DD 
elp.5" MF2Ht> 

MaxeH 5.25" MD2D 
axell 25"MD2HD 

ttbox SO st .25" 
Diskettbox 100 st 5.25" 
Diskettbox 80 st 3.5" 
The Notcher diskettklippare 
Datakassett 
Mouse pad musunderlägg 

Joysticks: 
SlikStik 
Starfighter 
Starfighter PC 
Tac2 
Tac l PC inklusive kort 
Tenninator 
WicoBoss 
Wico Balhand.le 
Wico Redball 
Wico 3-way deluxe 
Euromax Professional 

1.358:-

2.283:-
195:-
149:-

154:-
195:-

2.995:-

4.895:-

245:-
79:-
12:-
89:-

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

KÖPTRYGGHET 
SERVICE 
KUNSKAP []ATA 



~ 4 

'"' 

klia er i skallen och und
ra."Vaffö gi> den så för?" 

Skriv istället till . vår Com
modore Wizard; Kalle An
dersson. Datorm·agazin. Karl
bergs1•ägen 77-81, 113 35 
STOCKHOLM. 

En 
bra bok 
• Hej-! _ 

Kan ni rekommendera någon bra ny
börjarbok om Assembler? Jag h~r läst · 
.om boken "Programmera 6502". Ar den 
bra? 

Mattias Svensson, Grimstorp 

Den här frågan får vi ofta. Och det 
känns alltid lika svårt att besvara den. 

'~ - Vilken bolc ·är bäst? 

Frågar man olika personer får man 
olika svar. "Programmera 6502" har 
fördelen att den är skriven på sven
ska, till skillnad från de flesta andra 
böcker om maskinkod på 64:an. Själv 
· tycker jag ''Machine language for be
ginners" är bra eftersom den utgår 
från att man kan en del Basic och kon
centrerar sig på tänkandet bakom.ma
skinkodsproprammering. Det vikti
. gaste ärända inte vilken bok man kö
per utan hur intresserad man är av att 
lära sig . .. 
HF 

Ett eget 
äventyrsspel 
• Hej, Dm 

Jag håller på att försöka göra ett eget 
äventyrsspel. Och nu undrar jag: Hur 
ska man göra för att kunna spara ett spel 
och sedan kunna ladda in det igen och 
fortsätta. 

Johan Linder, Norsborg 
Det absolut enklaste sättet är att 

spara alla viktiga variabler program
met användet på disk etter band. 

Detta blir enklast att göra om man 
har variablerna i arrayer, dvs om man 
använt DIM för att skapa plats åt sina . 
-variabler. För att öppna en fil till band 
-etter disk använder man kommandot 
OPEN. Därefter skriver man variabler
na med kommandot PRINT# och· 
stänger filen med CLOSE. Kom ihåg 
. att du måste läsa in variablerna i exakt 
samma ordning igen, helst med kom
mandot INPUT#. -
HF 

Gjorde 
-listskydd . 
• Hej DatorMagazin! 

Jag har ett tlps, prova att POKE:a in 
olika tal i adress 2049, det kan leda till 
bra listskydd, t.ex. POKE 2049,99 eller 
POKE 2049,1: POKE 808,225: POKE 
788,52. Om man sedan sätter en Auto
boot på det hela är det ett bra listskydd. 

. V~nliga hälsningar "Max" 

Hej Max! 

Tack för tipset, men tyvärr fungerar 
det inte särskilt bra som listskydd. 
Adress 2049 innehåller nämnligen en 
sk ''link-pointer' ~ dvs en pekare som 
pekar till den adress i minnet där näs
ta rad av Sasicprogrammet börjar. Ge
nom att ändra denna kan man visser
ligen se till att man bara får skräp på 
skärmen när man listar programmet, 
men det är också väldigt lätt att 
oskadliggöra detta skydd. 

Vill du ha ett effektivt listskydd re
kommenderar jag· · DacorMagazins 
eget listskydd som vi publicerade i 
nummer 3/88. · 

Så fuskar 
du i spelen 
• Hur använder man en resetknapp för 
att göra fusk-pokes till spel? 

Anonym 
Den stora svårigheten ligger i att 

man måste förstå vad programmet 
gör, när man tittar på det i en maskin
kodsmonitor. 

Det gäller att komma på var i pro
grammet den instruktion finns som 
räknar ner antalet liv, etter den in
struktion som kollar om man har dött 
eller inte. 

Än svårare är att kunna göra så att 
poängräknaren går snabbare, att man 
inte ramlar ner i farliga hål eller att 
komma till nästa bana genom att tryc
ka en speciell tangent. För·ett spel 
med bara en spelare ser nedräkning
en av antalet liv nästan alltid ut som 
"DEC Sxxxx: BNEIBEQ Sxxxx". En 
metod att hitta sådana "enkla" fusk
pokes är den som Expert cartridge an
vänder. När man har två liv kvar letar 
Expert Igenom minnet efter DEC
instrulctioner som.minskar en adress 
som för tillfället innehåller två. Däref
tere1'ätter Expert dem med ljJIT i stäl
let. En av-dem är ofta den nitta. • 
HF . 

Välj g•mla. 
1541:an 
• Jag är en glad C64-ägare som fun
derar på att kopa en diskdrive, med jag 
vet inte vilken jag ska köpa av C1541 , 

-Excel erator+ eller BlueChip.Vilken är -
bäst, tystast och vilken ger bäst kvalitet? 

Köpa en diskdrive tycker jag abso
lut att du ska göra. Och när det gäller 
valet rekommenderar jag Commodo
res egen 1541. 

Ingen av de drivar jag hört till 64:an 
undantaget 1001 :an har låtit speciellt 
mycket. Vad gäller snabbheten är den 
densamma för alla så länge man inte 
använder speciella program för att 
snabba upp driven. 

Vill du använda sådana är det säk
rast att ha en 1541 :a, eftersom det inte 
är säkert att de fungerar annars. För- . 
sök också att få tag i den gamla mo
dellen av 1541 eftersom 1541C och 
1541-11 inte är 100%-igt kompatibla. 
HF 

• 1) vad finl1$detför "bra'' ~o,,. 
orant? 

IWilken~Gl<a}aghatill min64~ 

3) Vadir ,.~'? 

4) vaci '1 "~·~ QCh * ~* ifent1 . 

h 

För-långt· 
_program 

• 1. Har ni någon möjlighet att publice
ra den där Micromonitorn som ni skrev : 
om i nr.6 av DatorMagazin? 

2. Vilket mer stift än Audio In kopplar 
man ihop för att föra in ljud genom 
AudioNideo porten? 

1. Någon publikation av Micromonitor 
är inte planerad. Dels är programmet 
långt för att publiceras, längre än 
DiscMon i nr.9 och dels finns det upp
hovsrättsliga orsaker. 
2. Det andra stift du behöver är JORD, 
dvs det som sitter i mitten av kontak
ten. Det går bra att ansluta de flesta 
bandspelare, radioapparater, CD
spelare m.m. Skivspelare är dock inte 
lämpliga, och ANSLUT ABSOLUT 
INTE högtalarutgången eller ens hör
lursuttaget från en förstärkare. An
vänd i stället bandspelarutgången 
sc;,m vanligen är märkt "REC"._ 
HF 

Vad är en 
header? 
• Några frågor: 
1. Vad är en "backup" ? 
2. Vad är en " header"? 

PaulJohani,son 
Hej, Paul! 
1. En Backup är en säkerhetskopia, 

dvs en extra kopia man har av t.ex ett 
program. Sackup:er har man därför 
att diskar/kassetter ibland går sönde'z 
tappas bort, raderas osv. Om man da · 
har en backup av programmet så kan 
man ju använda den i stället tör den 
som inte längre går att köra. 

2. Wow! En header kan vara precis 
vad som helst. Ordet betyder att det 
är något som kommer först. På t.ex en 
C64-kassett så kommer det ofta en 
"header" som talar om vad filen he
ter, hur lång den är osv. På Amigan så 
stöter på "header-block" på disken. 
Om man sysslar med ordbehandling 
så kan en ''header'' vara det som står 
överst på dokumentet. 
BK 

-· . ::: . - - . "':. . : . ..... . ' . : . . . : .~ ' - ~ - :. - - .. · - . . ' - ~- . . 

COmm till oss 
för trygga köp 

Samtliga priser inkl. moins. 

-------------------------------- - --- --- . --·-·----
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Så får orden en mening i datorn 
Specialkommandon håller 
bukt på alla olika strängar 
Har du spelat äventyrsspel 
någon gång? Och kanske 
funderat på hur datorn kan 
begripa vad du skriver in. 

mycket användbara specialkoman
don i BASICen. 

Först lite om att addera strängar. 
Det är lätt att lägga ihop två strängar 

till en genom att helt enkelt 'plussa 
ihop' dem. 

är mycket användbart, så glöm det 
inte ... 

Addition är alltså inga problem, men 
däremot går det inte att ta isär 
strängarna igen med subtraktion, men 
det finns förstås andra vägar ... 

LEFT$, MIO$, RIGHT$ 

den skall börja läsa, och X hur många 
tecken som skall läsas/'kopieras'. 

MID$(A$,2,3) ger tecknen "TRÄ" 
tillbaka ur A$ (= "sträng"). Det börjar 
läsa i det andra (2) tecknet från väns
ter, och läser tre (3) tecken framåt. 

Glosprogram 

ett program. Kommer du ihåg att da
torn inte kunde skriva större tal än 
sådana med högst nio siffror? När ta
let är större skrivs det ut med ett stort 
E inblandat. Här är ett litet exempel 
innan vi _ börjar; 4000 skrivs 4E I 3. 
(=4*101' (3. 'Trean står för de tre 
nollorna') . 

Programmet består av 5 mindre 
xogramdelar. Den första frågar efter 
:alet som skall översättas och 'lagrar 
jet i variabeln X$. Den andra (rad 
314-330) läser det första talet tecken 

Då ska du absolut läsa 
detta avsnitt av Bättre Basic 
- som behandlar "ordhante
ring" i Basic. Eller "sträng
hantering" som det egentli
gen kallas. 

Om A$="sträng" och BS= "varia
bel" blir A$ + 8$= "strängvariabel". 
Den enda lilla regel som finns är att de 
inte få bli mer än 255 tecken tillsam
mans. Det lilla problemet är lätt löst 
med kommandot LEN()($), som talar 
om hur många tecken en sträng (t.ex. 
X$) innehåller. 

Låt oss använda kommandona 
LEFT$(A$,X) och RIGHT$(A$,X) som 
läser av de tecken som står till vänster 
(LEFT) respektive till höger (RIGHl) 1 

strängen A$. X står här för det antal 
tecken du vill ha från strängen. 

Med LEFT$, MIO$ och RIGHT$ kan 
du plocka ut precis vad du vill ur en 
sträng. I ett glosprogram kan du t ex 
plocka ut artiklarna (der, das, die, el, 
la, le ... ) eller ändelserna på glosorna 
och be användaren fylla i dem, som 
omväxling till det vanliga översättan
det. 

för tecken (med 8$), och lagrar talet t -
,ariabeln A$. Så fort det stöter på E:et, 
,om talar om att talet är slut, hoppar 

All datainformation måste lagras. I da
torn sker det med hjälp av variabler av 

ågot slag. Det finns sedan många 
lika sätt att hantera variablerna på. 

Det är användbart om du tex inte vill 
att användaren skall svara med mer än 
ett visst antal tecken på en INPUT-frå
ga, (kanske skall du skriva till en fil 
eller ställa upp svaren i en sriygg ko
lumn på skärmen). LEN-kommandot 

I förra numret sorterade vi strängar, 
nu skall det istället handla om att dela 
och lägga till och ta ut delar av ord 
eller annan data. Till hjälp har du några 

1300 · <-
2981 <-

195'+ <-
314 <-
2467 <-
2S1f <-
223S <-
772 <-

300 
305 

310 
314 
315 
320 
325 
330 

' 

REM EXPONENTOMVANDLARE 
PRINT "<CLR,RVS ON> 'SKRIV TIO POTENSTAL ' 
EX; 4E 3 ><8 SPACES,2 DOWN>" 
INPUT "SKRIV HELA TALET";X$:I =1 
REM - - - LÄS FöRSTA TALET 
8$=MID$(X$,I,1l:IF B$="E" THEN 335 
I = I+l:IF 8$ ="." THEN C$ =8$:GOTO 315 
A$ =A$+B$:IF C$=". " THEN C=C+l 
GOTO 315 

Om A$= "STRÄNG" blir 
LEFT$(A$,1) = "S", eftersom " S" är 
det första tecknet till vänster i sträng
en A$, som var "strijng". A$ är fort
farande "sträng" . Datorn 'läser' bara 
tecknen, precis som den läser datafi
ler från disk eller band. Om vi istället 
skrivit LEFT$(A$,2) hade vi fått svaret 
''ST' ' - de två fösta te.cknen i strängen. 

RIGHT$()($,X) fungerar precis lika
dant, men den läser. tecknen från hö
ger istället. 

Men kanske skulle vi stället velat 
veta vilket det andra tecknet från 
vänster var, utan att samtidigt få med 
det allra första tecknet i svaret. Då 
passar kommandot MID$(A$,Y,X) 
bättre än LEFT$. Det fungerar ungefär 
på samma sätt, men 64:an börjar läsa 

Nu behöver du inte längre lagra ar
tiklarna i särskilda strängar, ordningen 
blir bättre och programmet får alla 
önskvärda funktioner samtidigt! 

VAL-STR$ 

Innan vi tittar närmre på ett program 
som använder sig av alla dessa kom
mandon, skall här presenteras två till. 
Det är två 'tvillingkommandon', som 
gör samma sak fast raka motsatsen till 
den andra - nämligen omvandlar 
strängar till numeriska variabler och 
numeriska variabler till strängar. .. 
Det är enklare än det låter. 

jet till nästa programdel. 

Hittar det en punkt (decimaltal!) bil
das en ny variabel, C$, som när det 
innehåller ett decimaltecken talar om 
för varibeln C att räkna antalet deci
maler. Detta för att vi skall veta hur 
många nollor vi skall lägga till senare. 

Variabeln I håller reda på hur många 
ecken som lästs, så att vi skall veta 

1ur många tecken som är kvar. Det blir 
längden på tal nummer två som läses 
av nästa programdel. 

Raderna 339-340 räknar ihop talet, 
eller rättare sagt lägger till rätt antal 
nollor till strängen A$. 

Vi måste lagra det nya talet i en 
sträng, eftersom det ju är alldeles för 
stort för att ry_mmas i en variabel. 

334 <- 334 
32&5 <- 335 

' 

REM - - - LÄS ANDRA TALET <EXPONENTEN> 
B=VALCRIGHT$(X$, <<LEN(X$l-Cil)))):IF SGN 
<B> =- 1 THEN 360 

VAL betyder VALue. Det är det 
kommando som omvandlar en sträng 
till en numerisk variabel (till ett värde, 
som i VALue). 

Om det andra talet råkar vara nega-
-tivt skall talet skrivas ut omvänt och --
det sköter den sista programdelen 

339 <- 3 39 
2349 <- 340 
844 <- 344 
3075 <- 345 

REM - - - RÄKNA IHOP TALET 
FOR !=1 TO ABS<Bl-C:A$=A$+"0":NEXT I 
REM - - - SKRIV TALET, PAUS, BöRJA DM 
PRINT "<3 DOWN >SVAR:<WHITE>"X$" ="A$:PRINT 
"<4 SPACES,5 DOWN,LT. BLU,5 SPACES > 
TRYCK EN TANGENT" 

om. Programmet hoppade ju automa-
tiskt hit när det stötte på det eventuel-
la minustalet på rad 335. 

1552 <- 350 GET M$:IF M$="" THEN 350 
376 <- 355 RUN 

Av Marie Magnusson 

Ett exempel: X$="174LD21" blir 
VAL(X$)= 174. Så fort VAL träffar på 
ett tecken som inte passar in i en 
numerisk variabel slutar det att om
vandla... STR$(x) gör naturligtvis 
tvärtemot, det vill säga om X= 174 blir 
STR$(X)= "174" - just det! - en sträng. 
(Och LEFT$, MIO$ och RIGHT$ kan 
plocka ut tiotal, ental, kronor, ören ... 
ur strängen tex) 

Programdelen börjar med "O." när 
det nu 'räknar ihop' talet, lägger till rätt 
antal nollor och skriver det första talet 
sist. 

360 <- 360 REM - - - RÄKNA IHOP TAL MINDRE ÄN ETT 
eses <- 365 D$ =A$:A$="0.":FOR 1=1 TO (ABS(B)-LEN(D$)+C från något av tecknen i mitten av 

strängen i stället för från någon av 

4E-3 blir 0.004 Eller hur? 
Ja, det var allt för denna gång. LYC

'<A TILL! Vi syns igen om tre veckor. l:A$ =A$+"0":NEXT:A$ =A$+D$ 
9Q!._, < - 370 GOTO 345: REM GA TILLBAKA O_CH SKR I V_ TLET sidorna. _ 

'Y-vi!r.oet'_ tal~r om var. i strängen 
Låt oss nu använda alla dessa nya 

kommandon till något me.r praktiskt - Marie Magnusson . 

· · B1il.1GAsT D1sKETTER~~?J . . . f 

EXTRA-ERBJUDANDE 

Varför köpa Noname-disketter när Ni kan 
få Märkesdisketter till samma pris!.; Vi 

· -säljer Sony, Platinum mfl. 
Prisexempel: 3.5" ... 

20-S0st 50-99st 100-st 

11 :- 10:50 10:-

Introduktions-erbjudande .. 
3.5 11 Amiga kompati.bel Kvalitetsdrive: 

OBS! Begränsat antal 

Dubbelsidiga 
GoldStar-disketter 
ENDAST 12:-

SPIRIT 1.5 MB Internminne 

Kanonpris ... 1895:- (opopulerat} 

2400 bauds Modem 1995:

Diskettboxar 85:-

Driven som har ALLT! Till det bästa priset!! 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Jämför själv ... 
Super- slimline 24mm 
No click - Driven klickar inte när diskett ej är i (går att stänga av/på} . 
On/Off switch - För program som e,j fungerar med extra drive . 
Dammskyddslucka 
9-Volts adapter uttag - Om strömkälla annat än CPU . 
Går att uppgradera till dubbeldrive samt trippeldrive i samma hölje 
om så önskas. 
Genomkopplingsadapter för endast 95:- För dem som vill koppla 
ytterliggare en enke 1drive i stället för att uppgradera. 

Endast 1155:-

Ordertel: 

046- 29 20 67 
Orderadress: 

BOX 156 
23700 BJÄRRED 

·.=t 
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Låt din 128:a ge järnet! 

Du kan snabba upp 
128:ans överföringshastig
het mer än tio gånger om du 
använder burstmode. 

I1 571 :ans manual finns det ett ka
pitel som handlar om BurstMode. 

Men det som står i kapitlet är både 
svårbegripligt och innehåller rena fel- . 
aktigheter. 

Vilka är då fördelarna med Burst 
Mode? Först och främst är det hastig
heten. Du kan i Burst Mode få en 
överföringshastighet av upp till 3800 . 
bytes per sekund mellan datorn och 
diskdriven. 

Jämfört med 1541 :ans ca 350 bytes 
per sekund är det en avsevärd skill
nad. Den andra fördelen är att du ·kan 
läsa, skriva och formattera disketter i 
både Commodores eget (GCR, Group 
Coded Recording) och MFM-format. 
MFM (Modified Frequency Modula
tion). 

Burst Mode används automatiskt av 
BASICens SAVE- och LOAD-kom
mandon i C128-mode, och du har 
bara tillgång till Burst Mode med C128 
i C128-mod och diskdriven 1571. 

När du i vanliga fall öppnar den s.k. 
felkanalen (OPEN 15,8,15), för att 
skicka ett kommando till diskdriven, 
använder du kommandon som 
'nO:namn,id', 's0:filnamn' och så vi-
dare. · 

När du använder Burst Mode börjar 
alltid kommandot med 'u0' följt av 
några parametrar. De flesta av para
metrarna kan inte skrivas ut med van
liga tecken utan man måste då använ
da CHR$0-funktionen. Detta gör att 
du kan skicka Burst Mode-komman
don i BASIC! 

Logga in 

Innan du kan börja läsa eller skriva 
till en diskett måste du logga in den. 

• · Detta gör man enklast med komman
/ dot 'CHR$(4)'. 

Sätt på datorn och logga in en di
skett genom att skriva: 
OPEN 15,8,15,"u0" + chr$(4): CLO
SE 15 
Kommandot 'CHR$(4)' är bara ett av 
de många Burst Mode's kommandon 
som finns uppräknade i tabell 1. Hur 
läser du då tabellen? För varje kom
mando finns först en kort beskrivande 
text, som följs av själva kommando
sekvensen. 

Vi tar ett exempel: Antag att vi vill 
skriva 254 bytes på spår 10, sektor 12; 
då tittar vi under 'Skriv till eri specifik 
sektor' och 'MFM sid 0, eller CGR 

_,-i båda sidor'. Kommandot för detta är 
'66,a,b,c' och förklaringar till a, b och 
c hittar vi 8 rader längre upp i texten . . 
Om vi nu följer vårt exempel kan detta 
Burst Mode-kommando utföras med 
BASIC-kommandona: 

.,. 
_.< 

1_) 

\ 
J 

OPEN 15,8,15 
PRINT #15, "u0" + chr$(66J + 
chr$(10) + chr$(12) + chr$(1) 

Här skickar vi nu de data som ska 
sparas till den bestämda platsen och 
läser av en status-byte från driven, 
enligt In och Ut i tabellen. Det måste 
man emellertid göra i maskinkod. 

Att man kan formattera en diskett 
på ·en mängd olika sätt betyder att du 
kan kopiera disketter från andra dato
rer. Format kommandot skapar dock 
inte något bibliotek eller 8AM (Block 
Availability Map) på den formatterade 
disketten, eftersom det skiljer sig be-

. roende på dator och disk-operativ sy
stem. 

Om du någon gång har följt ett spa
rat program på eh diskett ined hjälp av 
en sk disk-monitor eller med hjälp av 
'C64 DiscPatch'- programmet (som 

ärnet med C 128 

medföljer 1571 :an), har du säkert 
märkt att programmet inte ligger i en 
sammanhängande följd, utan hoppar 
mellan sektorerna i ett spår t ills det är 
fyllt. Hoppet kan du läsa av och ändra 
på med ett av kommandona i tabell 1. 

Läsa i Burst Mode 

När man läser in något program i 
Burst Mode används CIA- kretsarna i 
stället för de tidskrävande KERNAL
rutinerna. Det är fyra enkla punkter 
som krävs för läsning: 
• 1) Inloggning av disketten samt 
meddela diskdriven att man vill skicka 
data till den med ett Burst Mode-kom
mando. 
• 2) Initialisera CIA-kretsarna. 
• 3) Läsa av statusen 
• 4) Läsning av data. (Om du läser 
flera sektorer, upprepa punkt 3-4) 
• 5) Återställa In/Ut-enheterna. 

Eftersom datan skickas med 2200 
bitar/sekund kan BASICen inte hinna 
läsa av och lagra informationen. Där
för innehåller programlisting 1 alla de 
maskinspråksrutiner som krävs för att 
hinna med. Förklaringar t ill rutinerna 
finns i tabell 2. 'Fast Load' rutinen ska 
vi ta som ett praktiskt exempel, när du 
har skrivit in programmet. 

Sätt in en disk i diskdriven med ett 
längre C12.8-prograrri på. Sriv sen 
'OPEN 15,8,15' (return) följt av 
'PRINT #15,"u0" + chr$(10)' för att 
logga in disketten. Med 'PRINT 
#15,"u0" + chr$(159) + ''filnamn" 
+ "*"' meddelar du diskdriven att du 
vill läsa ett program me9 FASTLOAD
kommandot. 

Därefter skriver du 'SYS 5117' för 
att anropa rutinen som läser CIA-kret
sarna och lägger informationen i 
RAM-minnet. Du avslutar med 
'CLOSE 15' och LISTar därefter pro, 
grammet för att se om det gick bra. 

Skriva i Burst Mode 

Att spara ett program i Burst Mode 
är svårare eftersom det saknas ett 
FASTSAVE-kommando. Men att skri
va till enskilda sektorer är ungefär lika 
lätt som att läsa dem. 

För att skicka data i Burst Mode 
krävs sex punkter: 
• 1) Inloggning av disketten samt 
meddela diskdriven att man vill skicka 
data till den med ett Burst Mode-kom
mando. 
• 2) Sätta seriel-porten till snabb ut
mod. 
• 3) Skicka datar,. 
• 4) Återställa seriel-porten. 
• 5) Läsa av statusen. (För skriving av 
flera sektorer, upprepa punkt 2 till 5.) 
• 6) Återställ In/Ut-enheterna. 

För att ändra serielporten använder 
man Kernal-rutinen SPIN/SPOUT. 

När man skickar data till diskdriven i 
Burst Mode går det inte li_ka snabbt 
som att läsa (ungefär dubbelt så 
snabbt som 1541 :an), men du måste 
ändå använda maskinspråk. 

Programlistning 2 innehåller de pro
gram som krävs för skriving, och det 
lägger sig efter läs-rutinerna. Förkla
ringar finns i tabell 3. 

Du kan sen spara båda program
men samtidigt med 'BSAVE "namn", 
p4864 to p5456'. . 

Burst Mode använder man helst 
med maskinkod och assembler. 

Och ·om du är lite händig med det 
kan du kanske göra ett eget disk
operativ-system som använder 
MFM:s möjligheter till större sektor
storlek. Du kan också göra ett eget 
och snabbt kopieringsprogram med 
den informationen som finns i den här 
artikeln. Trtta igenom programmen 
med den inbyggda maskinspråks-mo
nitorn och experimentera. 

Mac Larsson · 

.. 10 REM BURST MODE ( 2) BY MAC LARSSON 
11 FORA= 5200 TO 5444 :READ B:POKE A,B:C=C+B: NEXT 
12 IF C<>33015 THEN PR I NT "FEL I DATA!: END 
13 PRINT "OK!":END 
100 DATA 173,0,221,205 , 0,221 , 208,248,77 , 0,13 , 41,64,240 , 241 , 162 
101 DATA 63,142,0,255 , 177,250 , 162,0,142,0,255,141 , 12,220 , 173 , 0 
102 DATA 13,73,64 , 141,0,13,169,8,44,13,220,240,251,96,24 , 32 
103 DATA 71,255,44,13,220,173 , 0,221,9,16,141,0,221,169,8 , 44 
104 DATA 13 , 220,240,251,173,12,220,141,1,13,173,0,221,41,239,141 
105 DATA 0,221,96,234,134,252,162,0,134,253,169,64,141,0,13,120 
106 DATA 160,0 , 56,32,71,255,32,80,20,200,192 , 128,208,248,32,126 
107 DATA 20,166,253,232,228,252,240,15,134,253,152,24,105,128,133,250 
108 DATA 144,222,230,251,76,176,20,88,32,204,255,96,234,134,252,162 
109 DATA 0,134,253,169,64,141,0,13,120,160,0,56,32,71~ 255,32 
110 DATA 80,20,200,~92,0,208,248,32,126,20,166,253,232,228,252,240 
111 DATA 214,134 , 253,230,251,76,233,20,234,134,252,132,254,132,255,162 
112 DATA 0,134,253,169,64,141,0,13,120,160,0,56,32,71,255,32 
113 DATA 80,20,200,192 , 0,208,248,166,254,202 , 134 , 254,230,251,224,0 
114 DATA 208,237,32,126,20,166,255,134,254,166,253,232,134,253,228,252 

· 115 DATA 208,215 , 76 215 20 

'i 

10 REM BURST MODE (1) BY MAC LARSStt~-

abell 2. 
För • rutiner ~ FASn.<W> 

att du lägger en adr8$$i$fa(ad
~låg) och $1b(adnm-hög)där den ' 

llsta informationen ska lägga$. 

ltutin 1. (8tartaclreu;$1-
lä$a en byte, Använd$ rlät~ 

.-i en$taka byte (status .,i1er hOPP 
mellan sektore,) ska läsas. 

Jtutln(Startadr'ea:$1-
. Lå$ning av flera bytes vid~ 
,v1g av disk-format. 

tlklttA 3. (8tartlldre11« $1387) 
Lä$rting av 128 bytes MFM sekto

rer. X~t måste laddas med an
tal sektorer $om ska Jäsas Innan du 
a,lrOpar Minen. 

i.11utm.c. ~ $13o0) 

1 . Läsning av n*256 byk!e GCR eller 
i MflM sektorer. X·r«!istm måst& Jad.. 
dasmed Mtatet ~som ska fä.. 
-88 och Y~mgfflt med värdet av 
tektor storlek/256, innan du anropar 
Minen. 

11 FORA= 4864 TO 5194:READ B:POKE A,B:C=C+B:NEXT 
12 IF C<>36025 THEN PRINT " FEL I DATA ! :END 
13 PRINT "OK!":END . 
100, DATA 169,8,44,13,220,240,251,173,0,221,73,16,141,0,221,173 
~01 DATA 12,~20,96,234,32,0,19,162,63,142,0,255,145,250,162,0 
102 DATA 142 , 0,255,200,96,234,160 , 0,120,44,13,220,32,7,19,32 
103 DATA 0,19,145,250,88,32,204,255,96,234,160,0,120,44,13,220 
104 DATA 32,7,19,32,0,19,32,130,19,201,2,144,48,41,14,201 
105 DATA 0,208,42,32,0,19,32,130,19,41,14,201,0,208,30,32 
106 DATA 0,19 , 32,130,19,32,0,19,32,130,19,32,0,19,32,130 
107 DATA 19,32,0,19,32,130,19,32,0,19,32,130,19,88! 32,204 , 
108 DATA 255,96,145,250,200,96,234,134,252,162,0,134,253,120,44,13 
109 DATA 220,32,7,19,160,0,32,0,19,41,14,201,0,208,27,32 .· . . 
.1·10 DATA 20, 19,192,128,208,249,166,253,232, 22.8, 252,2.40, 13,134,253,152 
111 DATA 24,1b5,128,144,223,230,251,76,148,19,88,32,204,255,96.234 .. 
112 DATA 134,252,132,254,132,255 , 162,0,134,253 , 120,160,0,44,13,220 
113 DATA 32 1 7,19,32,0,i9,4~,14,201,0,208,222,32,20,19,192 , 
114 D~TA 0,208,249,166,254,202,134 , 254,230,251,224,0,166,255,134,254 
115 DATA 208,234, 1'66, 253,232,228,252,208,218, 76, 186, 19,234, 120, 44, 12 
116 DATA 220,32,7,19,32,Ö,19,32,0,19,133,250,32,0,19,133 
117 DATA 251,160 , 0,32,20,19,192,252,208,249,76,47,20,160,0,32 
118 DATA 0,19,133,252,201,2,176,20,32,20,19,192,254,208,249,152 
119 DATA 24,101,250,133,25q,144,230,230,251,76,29,20,32 , 0,19,133 
120 DATA 252,32,20,19,196,252,208,249,76,186,19 



37 

BASIC 8.0: 

Dröm-BASIC för C128 

Datormagazin har tidigare i 
två artiklar (nr 7 & 8, 1988) re
dogjort för hur enklare grafik 
kan utföras på 128:ans 80-tec
kensskärm. 

De av Commodore helt odo
kumenterade möjligheterna 
att utnyttja 8563-kretsen för 
grafik ställer dock ganska sto
ra krav på kunskaper i as
semblerprogrammering, ef
tersom grafikkommandona i 
Basic 7.0 endast fungerar i 40-
kolumnsläget. Detta pro~lem 
har nu uppmärksammats och 
lösts av Patech Software, som 

· givit ut Basic 8.0, ett grafikpa: 
ket med enorma möjligheter. 

Paketet består av flera delar, varav den 
viktigaste är det egentliga Basic 8, en ut
ökning av 128:ans vanliga Basic. 

och dessa kan ganska lätt bytas ut. Detta 
är dock inte ett jobb att försöka sig på 
själv, eftersom kretsarna är lödda och 
risken att förstöra någonting är ganska 
stor. För en servicefirma borde det dock . 
inte innebära alltför stora problem. 

För den elektroniskt kunnige kan av
slöjas att det handlar om två RAM
l<retsar av typen 4416 eller 4164. Dessa 
är placerade inne i en skärmburk på 
128:ans kretskort, tillsammans med 
8563- och VIG-kretsarna. För att fyr: 
dubbla videominnet ska de båda kret
sarna bytas mot typen 4464. 

Det fin ris för övrigt ytterligare ett sätt 
att lösa problemet. En firma i USA säl
jer en gör-det-själv-modul som enligt ka
talogen ska kunna monteras helt utan 
lödning. Kanske något för en svensk im
portör att titta lite närmare på? Adress 
i faktarutan . 

Basic 8.0 är anpassat för att fungera 
tillsammans med alla de olika tillbehör 
som kan anslutas till en Corrimodore . 
128. 

cirklar, polygoner, lådor, punkter och lin
jer. Alla dessa kommandon arbetar i tre 
dimensioner, vi lket innebär att figurer
na ritas i perspektiv om även en z
koordinat anges. Figurerna kan också 
fyllas med färg, roteras eller expande
ras i olika riktningar. 

· Utöver dessa 3D-figurer, som alla be
stär av linjer, kan något som man kallar 
Rylander-solider skapas på skärmen. 
Dessa är "solida" objekt vilkas tredi
mensionella utseende består i att bilden 
skuggas för att ge ett perspektiv. De 
finns i olika former, som sfärer, cylindrar, 
spolar och toroider. 

Ytterligare kommandon som verkar 
direkt på skärmen finns. T.ex~kan en del 

. av bilden kopieras till ett annat ställe el
ler text skrivas med valfritt typsnitt (font) 
och i olika storlekar. Egna teckenupp
sättningar kan skapas eller konverteras 
från andra program, utöver de som re
dan finns. 

Komplicerat 

· Så långt är det inte några större prob
lem med Basic 8, även om en hel del pa
rametrar behöver anges för att dessa 
kommandon ska utföra det man vill. Men 
det finns också en annan grupp av kom
mandon som på olika sätt manipulerar 
minnet och flyttar data mellan skärm, 
minne (eventuellt även expansionsmin
ne) och disk. 

Och nu börjar det bli ordentligt inveck
lat, flera olika kommandon och en upp
sjö parametrar behövs för varje sak som 
ska utföras. 

· Tilfatt borja med kan delar av 128:ans 

styrs av mus eller joystick. manualen. Visserligen mycket prydlig i 
BasicPri.nt är ett program som kan an- en ringpärm i AS-format, men enormt rö-

vändas för att skapa och sedan skriva rig och svåröverskådlig. De nya kom-
ut tex. inbjudningskort och gratulations- mandona beskrivs kortfattat och med 
kort. Ungefär som Prir:itshop eller Print: väldigt få förklarande exempel. De cir-
master. Aven här används pekare oc.h ka 200 sidorna hade gärna fått vara fler 
mus eller joystick. om det underlättat förståelsen för detta 

BasicWrite är lite svårare att beskriva. mycket nyttiga-tillskott till 128-biblioteket. 
Det är inte en ordbehandlare i egentlig 
mening, men kan användas för att ska- · Basic 8.0 ger alla 128-ägare ett helt 
pa dokument med text i olika stilar och :iytt område att arbeta med och visar lite 
storlekar. fexten' kan oin så önskas skri~ . av mångsidigheten hos denna maskin. 

k Programmet finns än så länge inte att få 
. vas i alumner och bilder kan infogas, tag på i Sverige, men är värt det I il.la be-
t .ex. från BasicPaint. / · sväret att importera själv (se artikel i Da-

Utöver denna ingår fyra program 
skrivna i Basic 8.0, BasicPaint, Basic
Print, BasicWrite och BasicCalc, plus ru
tiner för att kunnå köra program skrivna 
i Basic 8 utan tillgång ti!I själva Basicut
ökningen . . 

Diskdrivar av alla tre modellerna minne avdelas som buffertar för lagring 
(1541, 1571 och 1581), minnesexpansi- · av skärmar, mönster, fonter m.m. Ordi
oner (1700 och 1750), mus (1351) och ett narie RAM-bankar O och 1 kan använ
anta:I av de vanligaste matrisskrivarna. · das för detta, vilket dock betyder att vär
Givetvis krävs också en monitor, helst en · defullt programutrymme går åt. Bäst är 
färgdito av RGB-typ. · att ha någon av Commodores 128k el-

BasicCalc, slutligen, är ett ganska or- tormagazin nr. 9, 1988) . . 
di närt kalky!program, med den skillna-

Det sistnämnda, som man kallar i3a
sic 8.0 Run Time System, är fritt från co
pyright och innebär att program skrivna 
i det nya språket fritt kan säljas eller ges 
bort. 

Till skillnad från 40-kolumnsläget ut
nyttjar BO-kolumnsgrafiken ingenting av 
datorns värdefulla RAM-minne, efter
som 128:an har ett särskilt videominne 
som kan användas endast av grafikkret
sen 8563. Detta minne finns l två olika 
storlekar, vanliga 128:or har 16k, medan 
de nyare 128D liar 64k. 

Lietia ar aen enda egentiiga skill
naden mellan dessa båda maski
ner, ett faktum som nog inte är 
särskilt bekant men som spelar väl 
så stor roll när det gäller att utnytt
ja Basic 8:s möjligheter. 

Basic 8.0 fungerar visserligen allde
les utmärkt även med det mindre video
minnet, men skärmstorlek och antal fär
ger blir ganska kraftigt begränsade jäm
fört med det fyra gånger.större minnet. 

3O-grafik 

Efter denna lilla tekniska utvikning 
åter till huvudämnet, nämligen vad sa:. 
sic 8.0 egentligen är för något. Enkelt ut
tryckt handlar det om en utökning av 
128:ans Basic med 53 nya kommandon, 
som alla på olika sätt ger möjlighet till av
ancerad grafik. Nu är det inte fullt så en
kelt, tvärtom är det ganska knepigt att 
programmera i denna nya Basic .. 

Till att börja med måste önskad 
skärmtyp bestämmas. Här finns fem oli
ka att välja mellan, monokrom plus fyra 
olika färgupplösningar(8x16, 8x8, 8x4el
ler 8x2 pixels per färgcell) . Därefter be
stäms skärmstorleken med ett annat 
kommando. Hela skärmen kan inte an
vändas för färggrafik med högre upplös
ning om endast det mindre videominnet 
finns installerat. Med fulla 64k kan 
bilden till och med göras större än vad 
som får plats på skärmen, och sedan 
~krollas i alla riktningar. 

Men förtvivla inte, det endå som skil- . Sedan kan kommandon ges för att rita 
jer .är två minneskretsar inne i datorn, alla möjliga olika figurer, t.ex. ellipser, 

ler 512k expansionsmoduler inkopplad. 

· Tillgång finns då till två alternativt åtta 
64k-bankar, något.som ger storvalfrihet 
vad gäller lagring och omflyttning av oli
.kå typer av skärmdata. 

· Övrigt som kan utföras är bland annat 
skärmdumpar till skrivare, definiering av 
mönster, förändring av mönster genom 
spegelvändning, vridning eller reverse
ring, skalförändring, öppning och.stäng
ning·av fönster, zoomning och definie
ring av Rylander-solider. 

Fyra nyttoprogram 

Basic 8.0 är mycket mångsidigt, när 
tekniken väl behärskas, vilket kanske 
bäst bevisas av de fyra program som 
medföljer. De är alla skrivna i Basic 8och 
utgör goda exempel på vad som kan ut
föras. 

BasicPaint är ett menystyrt ritprogr;:im 
med vilket man kan skapa bilder av alla 

. storlekar och färger. Bilderna kan spa
ras eller manipuleras på alla tänkbara 
sätt med hjälp av en liten pekare som 

den att utskrift kan fås i form av stc1pel- För den som önskar eri permanent ut-
eller sektordiagram. Programmet arbe- ökning av sin Basic finns det också att 
tar dock ganska l~ngsal'.Tlt och är en köpa i form av en ROM-krets, att plug-
aning komplicerat att s~öta. ga in i den lediga ROM-minneshållare 

som finns på 128:ans kretskort. 

Dålig manual 

Den största bristen med Basic 8.0 är Anders Reuterswärd· 

De nya kommandon som 128:an får med Basic 8.0 
ANGLE ... ........ .-.... ..... . , .. ...... .... ..... ... ...... ............. ....... ...... . Roterar figur 
ARC ..... ......... .... .. .... .... ..... Ritar ellipser, polygoner, cirkelsektorer m.m. 
BOX· ............ .... ......................... ........ ... ..... Ritar "lådor" och rektanglar 
BRUSHPATRN ...... .. ..... .. ..... . Omvandlar del av skärmen till fast mönster 
BUFFER ... ..... ..... : ........... Avgränsar minne för lagring av datastrukturer 
CBRUSH .: ...... ... .... ... .... .... ......... ... ... : ... ... ... ... Förändrar sparat mönster 
CHAR ........ .... .. : ...... ..... ........ .. .. ......... Skriver textsträng med valfri font 
CIRCLE : .. ....... ... ..... .. .. ...... .......... .... ... .. .............. ...... .......... Ritar cirklar 
CLEAR ..... ... ..... ... ... .. .. ....... ..... .... ....... ....... ....... ......... Rensar skärmen 
COLOR ... .. .. ....... ..... .... ..... .... ..... ... .... ............................ .... ...... Färgval 
COPY ............. : ...... .. ................... : ... ......... Kopierar fönster på skärmen 
CYLNDR ..................... , .... . ·: ... ... ...... .... ................. Ritar solida cylindrar 
DIRS ... ........ ... : ... ........ ... ......... .. ... ..... ....... .. ..... .. Läser från diskkatalog 
DISPLAY ... .... ..... ... .. ...... .... ...... .... .... ..... ....... ..... Visa mönster eller bild 
DOT ..... .. .. .... ..... ... .... ....... .... .. ... ........ ....... ... ........... .... ...... .. Ritar punkt 
DRWMOD·· ... . : .. .......... : ....... ....... ..... Definierar grundläggande begr~pp 
FETCH .: ... : ... ....... ... ..... .. ... .. Återkallar lagrad area från minne till skärm 
FLASH ........... .. ... .... ...... . Valfri del av skärmen blinkar i valfri hastighet 
FONT .... ... .......... .... .......... ...... ..... .. ..... ...... .. Laddar in font till skärmen 
GROW ...... ... ....... .. ...... .... .. ......... .. ...... ... ... ... .. Stegvärde för expansion 
HCOPY .... .... .... .. .. ... ... ...... .... ........... .... ...... . Dumpar skärm till skrivare 
LINE .......... ....... ..... ......... .............. ... .. ..... ...... ..... ................. Ritar linje 
LOGO ..... ... ............... .. .. ... ... ... ...... ...... ... Skriver förbestämd textmassa 
LSTRUCT .: ...... ..... .. .... ..... ...... ....... ...... .. ..... Laddar in struktur i minnet 
MODE ····· ··········· ····· ·:····· ···· ·· ....... ....... .... ....... ... ... . Definierar skärmtyp 

MOUSE .......... ............... ... ... .. . Väijer mus eller joystick och ger position 
ORIGIN ·· ····· ······· ·······: ·· ······ ····· ·· ······ ··················· ··········Placerar origo 
PAINT .... .. ......... .... ............... : ....... Fyller en yta med färg eller mönster 
PATTERN ... ..... ............. .. ...... ... ...... ..... ... ... : .. Definierar mönster figurer 
SCRDEF ......... ........ ... : ....... .... : ......... .. ........... ....... .... .. Definierar skärm 
SCREEN ............. .. .... .... ... ...... ... .... . .' ...... ....... ............... .... Väljer skärm 
SCROLL ............ .. : .... ... ................ ...... .............. ... ........... Skrollar area 
SDAT .. ... ..... ...................... ..... .. ..... ... ........ ........... Datasats för struktur 
SEND .. ................. ......... ... ......... ... .. ....................... ..... Slut på struktur 

· SPHERE ....... ........ ........ . : .... ... : .................. .. ....... .. .. ... ... Ritar solid sfär 
SPOOL .. ... .. .... .. ... .. .. : .... ........ ... : .. .. ... .... , ............... Ritar solid spolform 
SSTRUCT ...... ...... .......... .. .... .. .... .... .. ..... ......... .. Sparar struktur till disk 
STASH ........ .. .... .... ... ...... ........ ................ Sparar skärmarea till struktur 
STORE ............... .............. Sparar hel eller del av skärm som "pensel" 
STRUCT .. .... ........ .. ............ ... : ............ .... ... · ...... .... ... . Definierar struktur 
STYLE ........ .......... ........................ ... . Definierar karaktäristik för solider 
TEXT .... ............... .... .. ... ........... Rensar skärmen, återgäng till textläge 
TOROID .. ......... .. .. ..... .... ...... ..... ...... ...... ... ....... ........... Ritar solid toroid 
VIEW ... ... ...... .. .... .. ...... ..... . :.Definierar synvinkel vid parallellperspektiv 
WALRUS .. .. ... .... .. ..... ... : ............. .. ...... . Väljer 16k eller 64k videominne 
WINDOWOPEN ........ .. , ..... ..... .... ......... ... Definierar och öppnar fönster 
WINDOWCLOSE .. .......... .... .. ...... ......... .... .... ........ ..... .. Stänger fönster 
ZOOM Förstorar struktur frän minne till skärm till red. Dollartecken förekom
mer i: 
DIRS .. .. ................ ............... .. .... ....... .... ...... ....... .... ..... .. .... .... .. ...... ..... . 

.J -



• Help-Basic är ett program som ger 
64:an några nya kommandon för att bla. 
ändra färger och läsa directory. 

När du skrivit in och sparat program
met kan du starta programmet som lä
ser in datasatserna med RUN. Efter en 
stund är programmet inläst och du kan 
starta det med SYS 50000 

Följande extra kommandon finns till
gängliga: 

-Bl/ Ändrar ramens färg till det num-
mer du anger instället för //. 

-PI/ Ändrar ramens färg.// = Nummer. 
-0 Directory. 
-0 Old - tar tillbaka NEW:ade pro-

gram. 
:r Om du har RESET:at datorn efter att 

2453 <- 10 FOR 1=50000 TO 51235:READ A:POKE I A:X=X+A: 
NEXT ' 

4268 <- 20 IF X<>117833 THEN PRINT "<CLR,WHITE> 
DATA ERROR<DOWN>":PRINT "X ="X:PRINT 
"X MUST BE= 117833":END 

3037 <- 30 PRINT "<GLR,DOWN,2 SPACES>TO START HELP-BAS 
IG TYPE <P ' 5 ON,WHITE>SYS<RVS OFF> <RVS ON> 
50000<RV~ , FF,JT. BLU>" 

5968 <- 10 DATA 32,99,199,169,94,141,8,3,169,195,141,9, 
3,96,32,115,0,240,4,201,95 

5931 <- 20 DATA 240,3,76,231,167,32,115,0,201,66,240, 
39,201,80,240,44,201,84,240,49 

5844 <- 30 DATA 201,79,240,54,201,83,240,59,201,68,240, 
64,201,72,240,69,201,82,240 

6154 <- 40 DATA 74,201,77,240,79,32,8,175,234,234,234, 
234,32,115,0,32,4,196,76,174 

6637 <- 50 DATA 167,32,115,0,32,14,196,76,174,167,32, 
115,0,32,24,196,76,174,167,32 

6604 <- 60 DATA 115,0,32,40,196,76,174,167,32,115,0,32, 
126,196,76,174,167,32,115,0 

6817 <- 70 DATA 32,186,196,76,174,167,32,115,0,32,45, 
197,76,174,167,32,115,0,32,37 

6240 <- 80 DATA 196,76,174,167,32,115,0,32,247,198,76, 
174,167,160,0,185,249,195,240 

<- 90 DATA 6,32,210,255,200,208,245,76,226,252, 
147,32,17,66,89,69,45,66,89,69 

<- 100 DATA 0,32,158,183,142,254,207,142,32,208, 
96,32,158,183,142,255,207,142 

<- 110 DATA 33,208,96,173,254,207,141,32,208,173, 
255,207,141,33,208,96,76,233 

999 <- 120 DATA 195,234,169,8,141,2,8,32,51,165,24, 
165,34,105,2,133,45,165,35,105 

555 <- 130 DATA 0,133,46,160,0,185,79,196,240,6,32, 
210,255,200,208,245,76,174,167 

910 <- 140 DATA 96,147,17,17,17,32,42,42,32,78,79,87, 
32,89,79,85,82,32,79,76,68,32 

363 <- 150 DATA 80,82,79,71,82,65,77,32,73,83,32,82, 
69,76,79,65,68,69,68,32,42,42 

422 <- 160 DATA 13,13,0,234,160,0,185,177,196,240,6, 
32,210,255,200,208,245,234,234 

841 <- 170 DATA 234,234,234,169,8,32,180,255,169,111, 
32,150,255,32,165,255,32,210 

463 <- 180 DATA 255,72,32,165,255,32,210,255,201,13, 
208,246,32,171,255,76,174,167 

185 <- 190 DATA 13,83,84,65,84,85,83,58,0,169,36,133, 
2,169,1,162,2,160,0,32,189,255 

<- 200 DATA 169,8,170,32,186,255,32,192,255,169,8, 
32,180,255 169,0,32,150,255 

<- 210 DATA 169,0,133,144,160,3,132,143,32,165, 
255,133,195,32,165,255,133,196 

765 <- 220 DATA 164,144,208,53,198,143,208,238,166, 
195,165,196,32,205,189,169,32,32 

258 <- 230 DATA 22,231,32,165,255,166,144,208,30,170, 
208,9,169,13,32,22,231,160,2 

026 <- 240 DATA 208,205,32,22,231,32,228,255,201,0, 
240,227,32,228,255,170,240,250 

095 <- 250 DATA 208,219,169,8,32,195,255,76,126,196, 
160,0,185,61,197,240,6,32,210 

387 <- 260 DATA 255,200,208,245,76,47,198,147,32,32, 
2,32,32,32,32,32,176,195,195 

065 <- 270 ATA 195,195,195,195,195,195,195,195,195, 
195,195,195,195,195,195,195,174 

434 (- 280 DATA 13,32,32,32,32,32,32,32,32,194,32,32, 
32,84,72,69,32,67,79,77,77,65 

297 <- 290 DATA 78,68,83,32,32,32,194,13,32,32,32,32, 
32,32,32,32,173,195,195,195,195 

830 <- 300 DATA 195,195,195,195,195,195,195,195,195, 
195,195,195,195,195,189,13,13 

<- 310 DATA 32,32,32,95,66,61,66,79,82,68,69,82, 
32,67,79,76,79,82,13,13,32,32 

357 <- 320 DATA 32,95,80,61,80,65,80,69,82,32,67,79, 
76,79,82,32,13,13,32,32,32,95 

091 <- 330 DATA 68,61,68,73,82,69 67 1 84, 9,82,89,13, 
13,32,32,32,95,79,61,79,76,68 

<- 340 DATA 13,13,32,32,32,95,83,61,68,73,83,75, 
32,83,84,65,84,85,83,13,13,32 

<- 350 DATA 3J,32,95,72,61,84,72,73,83,32,73,83, 
32,84,72,69,32,72,69,76,80,32 

<- 360 DATA 80,65,71,69,13,13,32,32,32,95,84,61, 
73,70,32,89,7~,85,32,67,72,65 

<- 370 DATA 78,71,69,32,67,79,76,79,82,32,87,73, I 
84,72,32,95,66,32,65,78,0,160 

<- 380 DATA 0,185,64,198,240,7,32,210,255,200,208, 
245,96,76,236,198,68,13,32,32 

<- 390 DATA 32,32,32,32,95,80,32,65 1 78,68,32,72, 
65,86,69,32,84,79,32,82,69,83 

<- 400 DATA 69,84,32,84,72,69,32,67,79,77,80,85, 
84,69,82,32,32,32,32,32,32,32 

<- 410 DATA 87,73,76,76,32,95,84,32,71,73,86,69, 
32,89,79,85,32,84,72,69,32,76 

871 <- 420 DATA 65,83,84,32,67,79,76,79,82,83,32,32, 
32,32,32,32,32,32,66,65,67,75 

106 <- 430 DATA 32,13,13,32,32,32,95,77,44,34,78,65, 
77,69,34,44,68,69,86,73,67,69 

751 <- 440 DATA 32,61,32,77,69,82,71,69,32,13,13,32, 
32,32,95,82,61,82,69,83,69,84 

681 <- 450 DATA 32,67,79,77,80,85,84,69,82,40,78,79, 
32,90,69,82,79,32,70,73,76,76 

031 <- 460 DATA 41,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32, 
32,0,32,204,255,32,228,255,240 

935 <- 470 DATA 251,76,174,167,32,121,0,32,253,174, 
169,0,133,10,32,212,225,165,43 

6557 <- 480 DATA 72,165,44,72,56,165,~S,233,2,133,43, 
165,46,233,0,133,44,169,0,133 

6893 <- 490 DATA 185,166,43,164,44,32,213,255,176,14, 
134,45,132,46,32,51,165,104,133 

7156 <- 500 DATA 44,104,133,43,96,170,201,4,208,5,164, 
186,136,240,206,104,133,44,104 

6772 <- 510 DATA 133,43,24,108,0,3,224,2,176,7,224,1, 
176,1,96,192,64,96,56,138,208 

6987 <- 520 DATA 3,152,201,200,96,105,0,133,46,133,48, 

544 
2298 
2045 
1793 
2060 
2174 
2065 
2571 
23 7 
2115 
2650 
2381 
2176 
2216 
2731 
2240 
1997 
2209 
2951 
2562 
2563 
1991 
2375 
2463 
2718 
2812 
2454 
2561 
2488 
2677 
2406 
2523 
2711 
2066 
2815 
3171 
3157 
3265 
2695 
2834 
2791 
2835 
2639 
2552 
2908 
2739 
2962 
3173 
3029 
3264 
3535 
1187 
2729 
3511 

133,50,96,160,0,185,113,199,240 
<- 530 DATA 6,32,210,2s5,200,·oe,245,95,147,~7,17, 

17,17,32,32,32,32,32,89,79,85 
<- 540 DATA 32,72,65,86,69,32,78,79,87,32,69,7e, 

84,69,82,32,72,69,76,80,45,66 
<- 550 DATA 65,83,73,67,13,13,32,32,32,32,32,32, 

32,84,72,73,83,32,80,82,79,71 
<- 560 DATA 82,65,77,32,87,65,83,32,77,65,68,69, 

32,66,89,13,13,32,32,32,32,32 
<- 570 DATA 32,77,65,71,78,85,83,32,80,69,62,78, 

69,77,65,82,75,32,79,78,32,84 
<- 580 DATA 72,69,32,56,84,72,13,13,32,32,32,32, 

32,32,32,32,32,32,32,32,79,70 
<- 590 DATA 32,65,85,71,85,83,84,32,49,57,56,56, 

13,13,32,32,32,32,32,32,32,69 
<- 600 DATA 78,84,69,82,32,95,72,32,70,79,82,32, 

84,72,69,32,72,69,76,80,32,80 
<- 610 DATA 65,71,69,32,32,32,32,32,0,76,83,195 

<- 0 REM**********~***~•*************** 
<- 1 REM****~**********•~************** 
<- 2 REM** SINUS PROGRAM HADE BY •• 
<- 3 REM•• DR.ANTHIRAX •• 
<- 4 REM** (Cl DELTA 1988-07-30 •• 
<- 5 REM••••••••••••*********•********* 
<- 6 REM•••••••••••••••••************** 
<- 10 PRINT "<GLR>" 
<- 100 A=52736:FOR l=O TO 402:READ At:B=0 
<- 110 FOR J=O TO 1:Q:ASG(MID$(A$,2-J,l))-48 
<- 120 B=B+(Q+7•<Q>9>)•16tJ:NEXT J 
<- 125 POKE A+l,B:C=C+B:PRlNT "<HOME> 

COUNTING TO 402<5 SPACES>'":l:NEXT 
<- 130 GOTO 660 
<- 150 DATA 78,A9,1B,8D,14,03,A9,CE 
<- 160 DATA 8D,15,03,A2,01,8E,1A,DQ 
<- 170 DATA CA,8E,OE,DC,A9,00,8D,12 
<- 180 DATA D0,58,60,20,30,CE,EE,19 
<- 190 DATA D0,4G,31,EA,36,18,A4,40 
<- 200 DATA 11,01,FC,1C,04,02,FE,07 
<- 210 DATA A2,03,BD,24,CE.95,40,CA 
<- 220 DATA 10,F8,A0,00,A6,40,BD,91 
<- 230 DATA CE,4A,85,44,A6,41,BD,91 
<- 240 DATA CE,4A,18,65,44,18,69,2C 
<- 250 DATA 99,00,D0,6E,10,DO,A6,42 
<- 260 DATA BD,91,GE,4A,85,44,A6,43 
<- 270 DATA BD,91,CE,4A,18,65,44,4A 
<- 280 DATA 18,69,33,99,01,DO,A2,03 
<- 290 DATA B5,40,38,FD,28,GE,95,40 
<- 300 DATA CA,10,FS,C8,C8,G0,10,90 
<- 310 DATA BB,A2,03,BD,24,CE,18,7D 
<- 320 DATA 2C,GE,9D,24,CE,GA 10,F3 
<- 330 DATA 60,80,83,86,89,8G,8F,92 
<- 340 DATA 95,98,9C,9F,A2,A5,A8,AB 
<- 350 DATA AE,BO,B3,B6,B9,BG,BF,G1 
<- 360 DATA C4,C7,C9,CC,GF D1,D3,D5 
<- 370 DATA D8,DA,DC,DE,EO,E2,E4,E6 
<- 380 DATA E8,EA,EC,ED,EF,FO,F2,F3 
<- 390 DATA F5,F6,F7,F8,F9,FA,FB,FG 
<- 400 DATA FC,FD,FE,FE,FF,FF,FF,FF 
<- 410 DATA FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FE 
<- 420 DATA FE,FD,FC,FG,FB,FA,F9,F8 
<- 430 DATA F7,F6,FS,F3,F2,FO,EF,ED 
<- 440 DATA EC,EA,E8,E6,E4,E2,EO,DE 
<- 450 DATA DG,DA,D8,D5,D3,D1,GE,CG 
<- 460 DATA G9,C7,C4,G1,BF,BC,B9,B6 
<- 470 DATA B3,B0,AE,AB,A8,A5,A2,9F 
<- 480 DATA 9C,98,95,92 1 8F,8C,89,86 
<- 490 DATA 83,80,7G,79,76,73,70,6D 
<- 500 DATA 6A,67,63,60,5D,5A,57,54 
<- 510 DATA 51,4F,4C,49,46,43,40,3E 
<- 520 DATA 3B,38,36,33,31,2E,2C,2A 
<- 530 DATA 27,25,23,21,1F,1D,1B,19 
<- 540 DATA 17,15,13,12,10,0F,OD,OC 
<- 550 DATA OA,09,08,07,06,05,04,03 
<- 560 DATA 03,02,01,01,00,00,00,00 
<- 570 DATA oo,oo,oo,oo,oo,00,00,01 
<- 580 DATA 01,02,03,03,04,05,06,07 
<- 590 DATA 08,09,0A,OG,OD,OF,10,12 
<- 600 DATA 13,15,17,19,1B,1D,1F,21 
<- 610 DATA 23,25,27 1 2A,2C,2E,31,33 
<- 620 DATA 36,38,38,3E,40,43,46,49 
<- 630 DATA 4C,4F,51,54,57,SA,5D,60 
<- 640 DATA 63,67,6A,6D,70,73,76,79 
<- 650 DATA 7C,OO,OO 
<- 660 POKE 53280,0:?0KE 53281,0:POKE 53269,255 
<- 670 PRINT "<CLR,5 DOWN,YEL,7 SPACES> 

START SINUS WITH 'SYS 52736'" 
3702 <- 680 PRINT "<4 SPACES,RVS ON> SINUS X-ARG 1:POK 

E 52776, (0-255) " 
376Q <- 69..0 P...Rl.NT "<4 SPACES,RYS ON.> SINUS -ARG 2:POK 

E 52777, (0-255) " 
3532 <- 700 PRINT "<4 SPAGES,RVS ON> SINUS Y-ARG 1:POK ' 

E 52778, (0-255) " 
3590 <- 710 PRINT "<4 SPACES,RVS ON> SINUS Y-ARG 2:POK 

E 52779, <0-255) " 
3759 <- 720 PRINT "<4 SPACES,RVS ON?SINUS X-SPEED 1:PO 

KE 52780, <0-255) 
3961 <- 730 PRINT "<4 SPACES,RVS ON>SINUS X-SPEED 2:PO 

KE 52781, <0-255)" 
3781 <- 740 PRINT "<4 SPAGES,RVS ON>SINUS Y-SPEED 1:PO 

KE 52782, (0-255)" 
3983 <- 750 PRINT "<4 SPACES,RVS ON>SINUS Y-SPEED 2:PO 

3370 <- 760 
2537 <- 770 
2776 <- 780 

KE 52783,(0-255)" 
FOR Q=16128 TO 16384:POKE Q,255:NEXT Q 
FOR W:O TO 8:POKE 2040+W,255:NEXT W 
PRINT "<DOWN,9 SPACES>SINUS AREA: SCEOO-$ 
CF92" 

791 <- 790 END 

SKICKA 
D1-N-A 

•• 
BASTA 
TILL 

/ 
REGLER 

(1JDlttbidragslclckasUHO.torma,-zin, 
KarlbergMgen 71-81, 11335 STOCK
HOLM. Mlrlc lwwrtet "PRG.:rlPS' '. 

(2J Progn,mmen l>örhelatinte~ 
100 rader. Hlgon un«. griiM finns Inte. 

(3J ~ fängtein tio rader*'' all· 
tid IJklclcaa In på lcHsett ellM dlslwft. VI 
hinner ha~ ocm knappa fn alla hund
ratals progn,mbJdrag eom sldclcu tiff tid
ningen vatje tnAnad. 

(4) Bifoga alltJd en papper meden förlda· 
ring r1 ditt prog,am prog,am plus V/"'*11 
dator (vi pub#icfllff endast program tör 
C64, Cf28, Pfus4 och Amlga) det är aveett 
tör, samt ditt namn, adress, telefon-nr och 
personnommer (slcattewl'lcet kräver del}. 

(5) Ditt program el,_, tips Mr Inte varit 
publicerat i ann1111 tidning, 11&1111 sig svensk 
elbr utländsk, någon gång. I ditt bnN mis
te du oclcu föl-dlcra att dit fallet, umt att 
du har upphovsrätten till ct.t. 

(6)Programbldrag belönas från 50 k• -
1.000 kr I tonn av presentkolt. Prlssumman 
avgö,s genom en kDmblnatiOn av program
mets Uingd, originalitet och syfte. 

(7) Upptäcker 11/ ettenh att ett bidrag 
·'s tulits .. betalas inget ut, samt att den 
skyldige utestängs för all framtid från Oa 

. tormagazins sidor. 
(8) Vill du ha din kassett/diskett i retur, bl

foga ett färc/igtrankerat och töradresserat 
kuvert. 

(9) Det tar ungefär en månad Innan vi kan 
lämna besked om ditt program p latsar. Vi 
lagrar också för framtida bruk. Så även om 
ditt -program Inte publiceras omedelbart 
kan det komma i framtiden . 

SINUS 64 
• Detta program gör egentl igen ingen
t ing nyttigt, förutom att visa en massa 
sprites som rör sig i en SINUS-lik form 
på skärmen. Spritarnas hastighet och 
bana kan varieras genom att lägga in oli
ka värden i de adresser som skrivs ut när 
programmet startas. 

Skriv in, spara och läs in datasatser
na med RUN. Efter ett tai;i kommer en 
lista på POKE-adresser. Da kan du starta 
programmet med SYS 52736. Program
met arbetar i interrupt vilket gör att du 
samtidigt kan pröva d ig fram med olika 
värden i adresserna. 
Insänt Jonas Eriksson, Oxelösund. 

RÄTTELSE: 
• I vår miniräknarutmaning i förra 
nummret var en del saker oklara. Vi ber 
om ursäkt för det, och '{om mer nu med 
komplettering av kraven . 

Vi skrev att fönstret skulle rymma nio 
siffror. För att klara decimaltal, och ne
gativa tal bli r det alltså 8 siffror plus de
cimalpunkt eller minustecken, eller sju 
siffror för negativa tal med decimaler. 

Om en beräkning resulterar i ett tal 
som inte går att visa i miniräknarens 
fönster, skall det synas ett " E" i fönstret 
och all vidare beräkning spärras til ls fe
let rensas genom tryck på CLR/HOME. 
CLR/HOME fungerar alltså som AC el
ler C på en vanlig räknare. 

I och med detta hoppas jag att alla 
oklarheter är urvärlden, och välkommen 
in med bidragen, senast 22 september. 

Datormagazins redaktion ber om 
överseende för felet i utmaningen. 



tcomProJ -v1 KAN oArA- [tomProJ 
SOMMARPRISER HOS COMPRO 

COMMODORE C--M/C-128 SPEL 

TEL PRIS PRIS 
KASS DISK 

FLINTSTONES 129:- 179:-
OUTRUN 129:- 179:-
NEBULUS 129:- 179:-
IKARI W ARRIORS 129:- 179:-
BUGGY BOY 129:- 179:-
SILENT SERVICE 129:- 179:-
GUN SIHP 129:- 179:-
AIRBORNE RANGER 129:- 179:-

· DEF. OP CROWN 129:- 179:-
CHESS.M 2000 129:- 179:-
PHM PEGASUS 129:- 179:-
LAST NINJA 129:- 179:-
POWER ATT SEA 129:- 179:-
TETRIS 129:- 179:-
WORLD TOUR GOLF 129:- 179:-
IMP. MISSION Il 129:- 179:-
TERRAMEX 129:- 179:-
CHERNOBYL 129:- 179:-
GALACTIC GAMES 129:- 179:-
KNIGHT GAMES Il 129:- 179:-
SUPER HANG ON 129:- 179:-
TAR. RENEGADE 129:- 179:-
BRAVE STARR 129:- 179:-
UNITRAX ""- 129:- 179:-
CAP. AMERICA 129:- 179:-
GAUNTLET Il 129:- 179:-
RIM RUNNER 129:- 179:-
VIXEN 129:- 179:-

- BARBARIAN 129:- 179:-
METROCROSS 129:- 179:-
DRUID Il 129:- 179:-
BLACKLAMP 129:- 179:-
PHANTASIE Il 229:-
STARGLIDER 149:- 179:-
FLIGHT SIM. Il 449:-
BEYOND THE ICEPAL.129:- 179:-
GOTIIlK 129:- 179:-
PACLAND 129:- 179:-
MASK 129:- 179:-
HERCULSS 129:- 179:-
JINKS 129:- 179:-
PHM PEGASUS 129:- 179:-
APOLLO 18 129:- 179:-
TEST DRIVE 129:- 179:-
LEADERBOARD 129:- 179:-
TROLL 129:- 179:-
ICEHOCKEY 129:- 179:-

DATAPROGRAM AMl(;A 

TITEL PRIS 
DISK 

KING OP CIDCAGO 
ROULETTE 
WORLD DARTS 
SCREAMING WINGS 
LARRIE & THE ARDIES 
AAARGH 
DEF. OP THE CROWN 
THESENTINEL 
KIKSTART D 
BAD CAT 
DRUID D 
CRACK 
STARGLIDER 
ROADW~RS 
DIGIPAINT 
TV SHOW 
KARATE KID Il 
MINDPIGHTER 
GEE BEE AIR RALLEY 
ARCTICPOX 
ROLLING THUNDER 
TERRAMEX 
V AMPIRES EMPIRE 
SKYBLASTER 
PINAL MISSION 
SKY POX 
GOGONS RUN"'
THEXDER 
STRIKE PORCE HARRIER 
INSANITY PIGHT 
ECO 
PLINTSTONES 
JINKS 
BLASTABALL 
MACH 111 
CRACK 
UNINVITED 
SINBAD, THRONE PALC. 
s.D.I. 
GETTYSBURG 
AUEN STRIKE 
SHOOTING STAil 
PINBALL WIZARD 
CITY DEPENCE 
EMERALD MINE 
DRUID Il 
GOLDEN PATH 
SECONDS OUT 
WIZBALL 
CHESSMASTER 2000 
GOLDRUNNER 
LEATHERNECK 
MOEBIUS 

399:-
259:-
179:-
179:-
249:-
229:-
399:-
249:-
179:-
249:-
249:-
229:-
249:: 
259:-
899:-

1()1)9:-
269:- -
279:-
269:-
229:-
229:-
269:-
269:-
269:-
269:-
269:-
229:-
229:-
279:-
279:-
279:-
229:-
299:-
129:-
279:-
229:-
299:-
429:-
429:-

DATAPR(X;RAM ATARI ST 

- TITEL PRIS 

NORTHST AR 229:-
PANDORA 329:-
CRASH GARRETT 229:-
QUANTUM PAINT 269:-
GET DEXTER 2 229:-
ROLLING THUNDER 269:-
THE PLINTSTONES 229:-
TERRAMEX 269:-
BEYOND ICE PALACE 269:-
DEP. OP THE CROWN 359:-
GUNSHIP 269:-
PINK PANTER 229:-
ROAi>W ARS 229:-
SOCCER 269:-
DEGAS ELITE 399:-

- S.D.I 269:-
LEATHERNECK 299:-
0BUTERATOR 269:-
CARRIER COMMAND 229:-
GUILD OP THIEVES 239:-
IKARI W ARRIORS 269:-
PHANT ASIE 111 349:-
POUNDATIONS W ASTE 299:-
BATTLE SIDPS 199:-
TRANTOR 229:-
TRIVIAL PUR§!JIT 229:-
0IDS 269:-
W ANDERER 229:-
THE MUSIC STUDIO 379:-
MICRO LEAGUE WREST. 229:-
IMP. MISSION Il 279:-
BARBARIAN 279:-
BAD CAT 249:-
GAUNTLET Il 229:-
ARCADE PORCE 4 329:-
PLATOON 179:-
DEJA VU 279:-
WORLDS GREAT. EPYX 379:-
GOLDRUNNER Il 279:-
ANNALS OP ROME 279:-
T Al P AN 279:-
RANA RAMA 229:-
T.N.T. 279:-
SCRUPLES 239:-
ROCKPORD 239:-
XENON 279:-

MONITOR 1084 
-Extra minne A-500 

l' ,\KI" I !'RIS Crn11111 ndo rc I' \Kl I l'RIS 

Bandstation 1530, joystick, 
svensk manual, 10 st spel. 
Datalära 1, Datalära 2, Data
lära 3, _ 2 ~t Cartridge. 

ALLT DETTA 444•.
FÖR ENDAST 

P \Kl" I PRIS \ vllC \ l' -\KI l PRI S 

Rf modulator 
10 Disketter 444:-
1 Diskettbox 

AMIGA 500 

5.995:-
med svenskt superbra ordbehand
lingsprogram. 

ATARI 1040 ST 
Inkl 10 disketter 

4.995:-

GARFIELD 129:- 179:-
IO 129:- 179:-

G ARRISON 
GARRISON Il 
KAMPPGRUPPE 

299:-
229:-
139:-
229:-
179:-
229:-
229:-
279:-
249:-
229:- -
379:-
329:-
229:-
349:-
329:-
279:-
299:-

Extra Drive Al0l0 (Amiga) 

3395:-
1195:-
1895:-

BEDLAM 129:- 179:-

Hos Compro _får du alltid mest för pengarna 
1541 Il Floppy 

1.895:-

JOYSTICKS BATHANDLE 
Ord.pris 
299:- 199:-

WICO-SVERIGES BÄSTA JOYSTICK 

GÄLLER SA LANGT LAGRET RÄCKER 
ALLA PRISER INKL.MOMS. 

Egen serviceverk.stad 

Commodore 64 

1.995:-
COMMODORE 

C-128D 

3.695:-
Inkl. 10 st Disketter 

COMPRO 

S.Förstadsgatan I I I 

TEL. 040-830 63 714 78 Malmö 

lnkL 10 disketter 

Commodore 128 
DEMO 

Vi hac ett antal 128 demo
maskiner med 12 måoaders 
garanti <fullt genomgänga). 
för ett pris av endast: 

1.995:-
Ett verkligt fyod. 

ATARI520 ST 

Inkl 10 disketter 

3.995:-
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scos spränger alla ramar 

-·-1 

ESCOS. 
För de som upplevt det 

behöver inte mer sägas. När 
man ser en ESCOS-bild för 
första gången blir man im:.. 
ponerad, även om effekten 
tilltar med kunskaperna om 
64:an. 

ESCOS är ett uttryck som uppfanns 
av 1001 Crew och står för "Expanded 
Screen COnstruction Set". 

I praktiken tar man ett kliv utanför 
de grafikmöjligheter 64:ans grafikchip 
normalt erbjuder. Genom att ta bort 
alla ramar kan man konstruera grafik 
över. hela TV-bilden, inte bara i 64:ans 
gamla fyrkantiga ruta. 

ESCOS har hunnit få ett par år på 

Kommentar till Bildhämtaren: 
I 

nacken nu. Men trots att ESCOS är så 
pass häpnadsväckande har den inte 
blivit särskilt vanlig. 

DatorMagazin presenterar här som 
första datortidning sin egen ESCOS. 
Den är fri att användas av vem som 
hel~t för eget bruk. 

Basicloadern innehåller huvudprog
rammet som visar bilden över hela 
skärmen, i formen av 56 förstorade 
sprites intill varandra. 

Med hjälp av konverteringsprog
rammet kan man göra om en högupp
lösningsbi ld till sprite-data som kan 
visas på det här sättet. 

Tack vare ett tips från Jörgen Gus
tavsson i Floda blev den här korta 
.ESCOS-rutinen relativt enkel att för
verkliga. I kommande nummer av Da
torMagazin berättar- han själv om fler 
av sina upptäckter. Bl a avslöjar han i 
nästa nummer hur man kan ha sprites 
i ramen på sidan av skärmen utan att 
förstöra den vanliga grafiken. 

I samma nummer reder han ut hem
ligheterna bakom den kritiska timing 
som behövs för att kontrollera grafik
chipet in i minsta detalj. 

Harald Fragner 

Bildhämtaren läser in en bild från 
diskett och lägger den i minnet pä 
adress $2000. F$ pä rad 10 är nam-· 
net pä den bild som ska läsas. Bild
hämtaren fungerar med bilder från 
ritprogram som Koala Painter, 
Advanced Art Studio m.fl. 

1 REM B ILDHÄMTARE N 
10 POKE 56,32:A=8192:F$="PICCY" 
20 OPEN 2,8,2,F$+",P,R":GET #2,L$,H$ 
30 FOR X=A TO A+7999:GET #2,A$:Y=O 
4 0 IF - A$ () "" THEN Y=ASCCA$) 
50 POKE X,Y:N EXT : CLOSE 2 

Kommentar till konverteraran: 
· ;,· Det här programmet gör om en 
,, högupplösningsbild till det ·sprite-

format ESCOS använder. Högupp
lösningsminnet ska befinna sig i 

1 REM KONVERTERAR.E AV HARALD· FRAGNER '88 
<- 5 POKE 56,32:INPUT "XDIF rn-15 >, YDlF rn - 22) "· 

X,M:SB =7*4096:HB=2*4096+8*X 
<- 6 DIM T(23l,Z(23):FOR X=O TO 23:T(X)=8*X: 

S=INT(X/3):Z(X)=64*S+X-3*S:NEXT:N=M/8 
<~ 7 POKE 56333,127:T=320:F=512:PRINT "<CLR>"; 
<- 8 FOR Y=O TO 146:P=INT(Y/8+N):P=T•P+HB+Y+M-P•8: 

V=INTCY/21 ) :V=F•V+SB+3•CY-V*21l 
- 9 FOR X=O TO 23:POKE V+Z(X) , PEE KCT(Xl+Pl:NEXT: 

PRINT 146 - Y"<LEFT > <HOME >";:NEXT:POKE 
56333,129 

minnet pä adress $2000" (8192). Om 
du vill vara säker pä att bilden ham
nar där kan du an.vända program
met "bildhämtaren". 

När programmet startas trägar 
det efter XDIF och YDIF. Eftersom 
de sprites som visas är förstorade 
tär inte en hel högupplösningsbild 
plats. Genom att ange olika värden 
väljer man olika delar av högupp
lösningsbilden. Att trycka <Re
turn> motsvarar "0,0". Det gör att 
den övre vänstra delen av bilden 
används. 

,--~ . 

Kommentar till Assemblerlistningen: 
Den här texten är en förklaring till 

den här särskilda ESCOS-rutinen 
och riktar sig i första hand till erfar
na programmerare. 

Den som mer allmänt vill lära sig 
om hur man tär bort ramarna hänvi
sas till den utförliga artikeln "Sä 
bryter du ramarna" pä sid 36-37 i nr. 
1/88. 

Det märkvärdiga med denna kor
ta ESCOS är att skärmen hela tiden 

-~ är släckt. Fördelarna med detta är 
__ ,,,.- uppenbart; man behöver inte an

:stränga sig för att att hindra grafik
chipet från att iäsa in teckenpekar
na. Frägan är nu hur man ska fä · 
spritama att synas pä den släckta 
skärme1_1. Det är faktiskt mycket en-

kelt, tack vare ett genialt trick som 
Jörgen Gustavsson har tipsat oss 
om. 

I grafikchipet finns nägon form av 
flagga som häller reda pä när spri
tes tär visas eller inte visas. Om 
man, när rastret befinner sig pä den 
sista textraden, drar ihop skärmen 
ställs flaggan aldrig om. Precis 
samma sak inträffar om man blan
kar ut skärmen samtidigt som man 
krymper den. Flaggan säger att 
sprita;na ska visas, trots att skär
men är blank. 

Blanka skärmen 

Nu behövs det ändä en liten 

aning timing här. 
Skärmen blankas ut endast när 

rastret ska börja rita upp en ny 
skärm om bit 4 i adress $D011 är 
satt till noll. 

Vad som händer med denna· bit 
medan skärmen ritas upp har ingen 
betydelse. Om skärmen var blank 
trän början gär det inte att få några 
sprites på den. Men eftersom biten 
som väljer 24 rader och den som 
blankar skärmen finns i samma ad
ress är det här inget problem. Man 
blankar skärmen samtidigt som 
man drar ihop den första gången. 

I programmet görs det här i slutet 
av initieringen. Loopen 'Wait' väntar 
tills rastret är på rad $FB. Därefter 

-------

2456 <- 1 GOTO 3 :ESCOS - SPRIT ES uVER HE LA BILDEN 
3352 <• 2 >PROGRAMM ERAD AV HARALD FRAGN ER 03-88 < 
9 0 9 (p 3 READ Y: I F Y<O THEN 5 
2652 <- 4 PO~E 4 9 152+X, Y:X =X+l:S=S+ Y:GOTO 3 
1819 <• 5 I F S - ~1 2 37 THEN PRINT "FEL I DATA!":STOP 
1tz <- 6 : 
2243 <• 49152 DATA 120 . 160,0,140,33,208 , 140,18 
230~ <- 49160 DATA 208,140,14,220,169,11,153,0 
2882 <~ 49168 DATA 207,200,208,250,140,250,207,140 
2782 ~- 49176 DATA 251,207,169,61,141,20,3 , 169 
2429 <- 49184 DATA 192,141,21,3,32,239,192,169 
2491 <- 49192 DATA 248;205,18,208,208,251,169,1 
2713 <- 49200 DATA 141,17,208,1 41,26 ,208,141, 25 
2710 <- 49208 DATA 208,88,76,58,192,169,1,141 
2208 <- 49216 DATA 2.5,208,169,2,141,18,208,169 
2535 4- 49224 DATA 85,i41,20,3,88;160,7 , 136 
278~ <- 49232 DATA 2Q8,253,76,112,192 ,169,1,141 
2S41 (- 49240 DATA 25,"208,169,61,141,20,3,169 
2512 t- 49248 DATA 7,133,2,133,2;1 73 ,18,208 
2357 <- 49256 DATA 20·1 ,2,240,0,36;0,160,0 
3262 <- 49264 DATA 234,234,234,234,234,234,234,234 
3270 <- 49272 DATA 234,234,234,234,234,234,234,234 
276A <- 49280 DATA 234,162,40,234,206,22,208,238 
2799 <- 49288 DATA 22,208 , 152,72, 172,18,208,185 
2846 <~ 49296 DATA 0,207,141,17,208,104,168,234 
2945 <• 49304 DATA 234,202,208,231,36,0,206,22 
2842 <- 49312 DATA 208,238,22,208,234,234 , 234,234 
2939 <- 49320 DATA 234,185,225,192,141,1,208,141 
2~6 <- 49328 DATA 3,208, 141, 5 ,208,141, 7 ,208 
2;$9~ '~-- 49336 DATA 141,9,208,206,22,208,238,22 
2'?17 ( !! 49344 DATA 208,141,11,208,141,13,208,141 
2192 (.,. 49352 DATA 15,208,185,232 , 192,141,24,208 
2698 <- 49360 DATA 200,198,2,208,172,142,18,208 
2795 <- 49368 DATA 104,104 , 104,104,104,104 , 76,188 
27$S <~ 49376 DATA 254 ,45,87,129,171,213,255,3 
3014 (- 49384 DATA 96,112,128,144,160,176,80,169 
2617 <- 49392 DATA 7 ,1 60 ,62,1 53 ,192,2,136, 16 
2688 <- 49400 DATA 250,140,21,208,169,11,200,153 
2789 (- 49408 DATA 248,7 , 72 ,1 69,15,153,39 , 208 
300.t <.- 49416 DATA 104,192,7,208,241,169,242,141 
2082 <- 49424 DATA 0,208,169,42,160·, 2 ,1 53 ,0 
2806 <- 49432 DATA 208,24,105 ,48,200, 200,192, 16 
3444 C- 49440 DATA 208,244,169;193,141,16,208,169 
2927 <- 49448 DATA 255 ,141,23,208 ,141,29 ,208,141 
2514 <- 4 9456 DATA 28,208,169,2,141, ·Ö,221,162 
2941 <- 49464 DATA 7,169 ,248,133,251 ,1 69 ,87 , 133 
3258 <- 49472 DATA 252,134,253,162_,192,160,0,138 
3430 <- 49480 DATA 145,251,232,200,192,8,208,247 
33$7 <- 49488 DATA 230 , 252,230,252,230,252,230,252 
3S97 <- 49496 DATA 198,253,208,233,169,216,169,t2 
2996 <- 49504 DATA 141,37,208,169,1,141,38,208 . 
2149 <- 49512 DATA 96,141,21,208,96, - 1 

.. , . 

. 
,! 
.) 

blankar den skärmen samtidigt som 
den drar ihop den och överlämnar 
resten åt interruptet. 

skärmen automatiskt dras ihop var
je gång_ rastret hunnit till sista text
raden. 

lnterruptet börjar med en timing
rutin för att den första viktiga DEC 
$D016 ska hamna rätt. Några initi
eringar görs. Därefter följer en 
nästlad loop, som tar bort ramen på 
sidorna på hela den synliga skär
men. Den yttre loopen gås igenom 
sju gånger, en gång för varje rad av 
sprites som ska visas. Den inre 
lo_open gås igenom ett varv för varje 
raste"ad. 

I den inre loopen hämtas värden 
från en tabell vid $CFOO som läggs 
upp vid initieringen. Den tabellen 
har som enda syfte att se till att 

Efter att den inre loopen gåt(s 
igenom flyttas spritarna ner 42 steg. 
Skärmen (och med den spritepe
karna) flyttas ett steg, genom att 
man ändrar värdet i $D018. De sju 
skärmar som används är de trän 
$5400 till $6FFF. Spritedata hämtas 
från $7000 till $7DFF (spriteblock 
192 till 247), i sju rader om åtta spri
tes vardera. 

Harald Fragner 

- \; - - -
______ "'.""" _____ 

\ 0 - . LI 4., 4, 0 
100 - . BA $COOO 

C02E A901 :300 - LDA # 1 
C030 8D11D0 :310 - STA $D011 · STA 2 

cooo 78 :110 - SE! C033 8D1ADO :320 - STA $001A :530 STA 2 

C001 AOOO : 120 - LDY #0 C036 8D19D0 :330 - STA $D019 C065 AD12D0 :540 LD A $0012 

C003 8C21D0 : 130 - STY $0021 C039 58 :340 - CLI C068 C9"02 :550 CMP #2 

C006 8C12D0 :140 - STY $D012 C03A 4C3ACO :350 -NOE ND JMP NOEND C06A FOOO :560 BECJ. LBL3 

C009 8COEDC :150 - STY $0COE C03D A901 :360 - INTRPT LDA #1 C06C 2400 :570 - LBL3 BI T $00 

cooc A90B ,,: 160 - LDA #$OB · 
COOE 9900CF :170 -LBL1 STA $CFOO,Y 

C03F 8D19D0 . :370 - STA $0019 
C042 A902 :380 - LDA #2 

C06E AOOO :580 LDY #0 
C070 EA :590 - NOP LI NE NO P 

C011 C8 :180 - !NY C044 8D12D0 : 390 - STA $D012 C071 EA :600 NO P 

C012 DOFA :190 - BNE LBL1 C047 A955 :400 - LDA #«I NTRPT2 > C072 EA :610 NOP 

C01_4 8CFACF :200 - ST Y SCFFA 
C017 8CFBCF :210 - STY $CFFB 

·C049 8D1403 :410 - ST A $0314 
,C04C 58 :420 - CLI 

C073 EA :620 NO P 
C074 EA : 630 NOP 

C01A A93D :220 - LDA #<<INTRPTl ·co4o A007 :430 - LDY 117 C075 EA : 640 NOP 

C"OlC 8D1403 :230 - STA $0314 •C04F 88 : 440 -LBL2 DEY C076 EA :650 NOP 

C01F A9CO :240 - LDA #)(!NTRPTl 
C021 8D1503 :250 - STA $0315 
C024 20EFCO :260 - J SR MAKESPRITES 

' C050 DOFD :450 - BNE LBL2 
C052 4C70CO :460 - JMP NOPL!NE 

•co55 A901 :470 - INTRPT2 LDA #1 

C077 EA :660 NOP 
C078 EA : 670 NOP 
C079 EA : 680 NOP 

C027 A9F8 :270 - LDA #$F8 
C029 CD12D0 :280 - IJAIT CMP $D012 
[C02C DOFB :290 - '""JO IJA!T 

C057 8D19D0 :480 - STA $D019 
C05A A93D :490 - LDA #<C I NTRPTl 
C05C 8D1403 :500 ~ STA $0314 

C07A EA :690 NOP 
C07B EA :700 tJOP 
C07C EA :71 0 NOP 

- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -- - - -- . . 



~ 
41 

Så fixar du A, Ä, Ö · strulet 
I datorn representeras varje 
bokstav av en kod. ASCII 
kallas kodsystemet. 

ASCII är tänkt· vara en 
standardkod. Men .så är det 
inte. Det finns dock hopp om 
man vill få olika datorer att 
kommunicera med varand
ra. Med programmet nedan 
kan du få ett "å" på en PC 
att även bli ett "å" på en 
64:a. 

ASCII står för "American Standard 
Gode for lnformåtion lnterchange". 
Översatt till svenska blir det "Ameri
kansk Standard Kod för lnformatfons
utbyte". Med andra ord så är det nå
got som används för att förmedla in
formation. 

ASCII brukar vanligen illustreras 
med en tabell där varje siffra mellan 1 
och 128 motsvarar ett tecken eller ett 
kontrolltecken. Alla tecken under 32 
brukar räknas som kontrolltecken. Ett 
kontrolltecken är ett tecken som är 
" osynligt" för användaren men som 
utför något speciellt som t.ex. ett re
turn, byte av teckenfärg osv. De flesta 
datorer nuförtiden har 256 tecken i 
stället för 128. Detta för att de ska få 
plats med grafiktecken av olika slag. I 
de flesta fall är detta ganska ointres
sant. 

Alla använder ASCH 

I stort sett alla mikrodatorer (även 
hemdatorer) använder ASCII. Tyvärr 
brukar tillverkarna nästan alltid brukar 
fota till någon egen specialvariant som 

. skiljer sig på några få punker och SOf!l 
'gör att det blir problem att kommurn- . 
cera mellan datorerna. _ _ 

Om män anvånder ett modem så 
gäller det att man har ett program som 
klarar av att konvertera (omvandla) 
den ena varianten av ASCII till den 
andra. 

Commodore 64an och 128an an
vänder sig av en variant som kallas 
CBM-ASCII men även Amigan och 
IBM-PC har egna l(arianter. De flesta 
varianter är så pass lika standard 
ASCII att man kan använda dem oför
ändrade mot databaser men CBM
ASCII har en del viktiga skillnader. . 

I 64-basic finns det två stycken 
mycket viktiga funktioner för att an
vända ASCII-tecken. Det ena är 
CHR$(x) som returnerar det tecken 

~ 

st. I CBM 64/1281 Amiqa st. CBM 64/128_1 Amiga 
ASCII / PC I I - I ASCII/ PC I I 

A f ---65--,---97/193--l-~-65-- r ·-;, ----97--l----~--65--1--.-97--
11 l 66 I 98/194 I 66 ! b t . 98 I 66 I 9A 
C I 67 I 99/195 I 6 7 J e 99 I 67 I 99 
D_J 68 I 100/196 I 68 I d . 10 0 I 68 I 100 
V ! 69 I 101/197 1 69 ( e ·I 101 1 69 1 101 
F I 7 0 I 102/198 I 70 f f · 102 I 70 I ·102 
G _ 71 I 103 /199 I 71 ( g ! 103 I 71 I 103 
li j 72 I 1 04/200 I 72 I n J 104 I 72 I 104 
t ) 73 I 1 0 5/201 I 73 I 1 I 105 I 73 I 105 
i1 1 74 I 106/2 0 2 I 14 l :l I 1 06 I 74 I 106 
K 75 I 1_0.]_ /203 7 5 t k I 1 07 I 75 I 107 
t. J 76 I 108/204 76 ! l J 108 I 76 I 108 
M 7 7 I 1 0 9 / 205 77 [ 111 I 109 I 77 I 109 
N 78 I 110 / 206 78 ! n J HO r· 78 I 110 
0 79 I lll/207 79 i o I 111 ·I 79 I 111 
P l 80 I 112 / 208 80 ! p I 112 I 80 I 112 
() ) 81 I 113/209 81 I q j 113 I 81 I 113 
R J 82 I 114/210 82 I T I 114 I 82 I 114 
S I 83 I 115/211 83 I s li 115 I 83 I 115 
T J 84 I 116/212 84 ( t 116 I 84 I 116 
U I 85 I 117/213 85 I u I 117 I 85 I 117 
V ) 86 I 118/214 86 i V j 118 I 86 I 118 
t* J 8 7 I 119/215 87 i w I 119 I 87 I 119 
X l 88 I 120/216 88 \ >t J 120 I 88 I 120 
':C l · 89 I 121/217 89 I y l 121 I 89 I 121 
Z j 90 I 122/218 90 I ~ ) 122 I 90 I 122 
A I 91 I 123 /219 197 I ä J 123 I 9 1 I 229 
1 l 9 3 1 12 5/ 2 21 19 6 1 a 1 12 5 1 9 3 1 2 2 s 
6 ] 92 I 124 /2 2 0 214 [ ~ j 126 I 92 I 246 

som motsvaras av. värdet x. 32 t.ex 
motsvarar ju enligt tabellen ."!" och för 
att få fram det så skriver man 
CHR$(32). (Ex. A$=CHR$(32) el. 
PRINT CHR$(32)) Den andra funktio
nen är ASC("x") vilken returnerar vär
det på ett speciellt tecken. ASC(" ") 
skulle då t.ex returnera 32. Använd 
detta när du är osäker på vad ett tec
ken har för ASCII -kod. 

En programsnutt 

För er som funderar vill veta hur 
man konverterar mellan CBM-ASCII 
och standard ASCII har jag gjort en 
liten programsnutt. Det programmet 
gör är följancle: . 

Rad 1 O dimensionerar två variabler 
så att de rymmer varsin tabell på var
dera 255 tecken. To/o anvands när 
man konverterar FRÅN CBM-ASCII 
TILL standard ASCII. Fo/o använd när 
man konverterar TILL CBM-ASCII 
FRÅN standard ASCII. 

Rad 20 kopierar de vanliga tecknen 
mellan 32 och 64. Det är tecken som 
t.ex !?"01 234567890<>. Dessa lig
ger på precis samma plats i både 
CBM-ASCII och vanlig ASCII. 

Rad 30 kopierar över 13 som är 
return och ändrar 20 till 8 vilket är .,_ 
backspace. Dessa två är de enda 
nödvändiga kontrolltecknen som be
höver användas. 

Rad 40 kopierar tecknen 55· till 93 
(a-ö) och lägger dem på 97-125 ef!er
som CBM-ASCII och standard ASCII 
har omvänd ordning på stora och små 
bokstäver. 

Rad 50 kopierar över te~knena 94 
oc'1 95 vilka ska varB:,precis som de är. 

Rad 60 kopierar tecknen 96 till 125 
(A-Ö) och lägger dem på 65 till 93 
efterssom CBM-ASCII och standard 
ASCII har omvänd ordning på stora 
och små bokstäver 

Rad 70 gö_r precis samma sak som ·_
rad 60 bara att den tar tecknen mellan 
193 och 221 och kopierar dem till 
samma plats. Detta för att stora.bok
stäver ligger på två ställen i CBM
ASCII och då gäller det att vara på den 
säkra sidan. (Men om du gör ett 
r:nodemprogram ·så är endast denna 
rad nödvändig efterssom 64:an vid 
tangentnedtryckningar använder den 
högre talserien) 

Rad 80-100 kopierar hela den modi
fierade listan To/o som nu innehåller 
standard ASCII till· Fo/o som då blir 
m6difierad CBM-ASCII: (Dvs. utan 

· kontrolltecken och annat som kan 
-strula till det.) 

!:-ägg in snutten 

När du nu vill använda dessa om
vandlingar i ditt program så bö~ar du 
med att lägga in denna snutt i början 
av programmet som då sätter upp 
tabellerna. 

Kom ihåg att köra med 64:an i 
lower-case efterssom de stora bok
stäverna annars blir grafiktecken och 
de små blir stora. Detta gör man ge
nom att lägga in ett PRINT CRR$(14) i 
programmet. Vill du sedan stänga av 
möjligheten att-växla mellan upper- __, 

· och lower-case med SHIFT +Commo- "-
dore så ska du skriva PRINT CHR$(8) 

För att omvandla skriver du på 
följande sätt: 
CBM->ASCII: 

A$=CHR$(T%(ASC(A$))) 
ASCll->CBM: 

A$=CHR$(F%(ASC(A$))) 
(Det som i själva verket görs är att 
ASC(A$) tar fram värdet av tecknet 
som sedan omvandlas i tabellen (Fo/o 
eller To/o) och sedan så gör CHR$ ett 
tecken av värdet igen.) 

Johan Pettersson 

Forts. på Assemblelistningen från föregående $ida 

C07D EA : 720 NOP 
C07E EA : 730 NOP 
CQ7f ·EA :740 - f ! nP 

C080 E A. : 750 
C081 A228 .: 76.0 

NOJ:' 
-OUTERLOOP LDX U28 

C083 EA . : 77.0 - !NNERLOOP NOP 
C084: .CE:1'_600 : 780 · 
C0.87 EE1600. . :790 . 
C08A 98 __ : 800· 
C08B 4.8 .- :810 
C08C .AC1200. _:820. 
f:08F B.SOOCF : 830. 

eco~2 äo1100 _: 840 
~C,095 68 : .850. 
"'c~-$6 ~AS '< . . : 860 -
cC;0$7: ·Et. · · -· :870. 
',~Q9.8 EA' • ·· .. : 880 . 
' C099 .. CA. -,.,_ :.89.0 . 
,COSA . DOE1 ~ - •.. : 900 
. eo9c.: 2400 · , : 910--,. 
·c.09,E CEJ:600 :$20 __ .
COA1 EE1600 :930 
COA4 EA :940 
COA5 EA 
COA6 EA 

:950 
:960 

COA7 EA :970 
COA8 EA :980 
COA9 B9E1CO :990 
COAC 8001D0 :1000 -
COAF · 8003D0 :1010 -
COB2 8D05D0 :1020 -
COB5 800700 :1030 -
COBS 800900 :1040 -
COBB ~E1600 :1050 -
COBE EE 1600 : 1060 -
COC 1 8 D0800 :1070 -
COC4 8D0000 :1080 -
COC7 8DOFDO :1090 -

OEO $0016 
: JNC $0016 
.T YA 
P.HA 
LDY $0012 

~ LDA $CFOO,Y . 
STA $D011 

..·. PbA : 1 

. TAY 
NOP 
NOP 

_ OEX 
..BNE I.NNER L_OO.P 
·,3 1-r $00 • 
DEC $00 16 
JNC $0016 
NOP 
NOP 
NOP 
NOP 
NOP 
LDA SPR!TEPOS,Y 
STA $D001 
STA $0003 
STA $0005 
STA $D007 
STA $0009 
OEC $00 16 
! NC $ 0016 
STA $0008 
ST A $0000 
STA $000F 

COCA B9E8CO :1100 - LO A SCRE ENS ,Y C11E C01Q :1480 -
COCO 801800 :1110 - STA $0018 ~120 OOF4 : 1490 -
COOO C8 :1120 !NY C122 A9C1 :1500 -
C001 C602 : 11 30 - OEC $02 C124 801000 :1510 
C003 OOAC :1140 - .· BNE OUTERLOOP C12Z A9FF . :.1 520 -
C005 . 8E1200 ' :1150 - ' STX $0012 C12.9 801700 .. :1530 -

. C008- 68 :t160 -- PLA C12C 801000 .. . :1540 
C009 68 :1i70 . PLA C12F 801CDO . ~1550 
C,O!)A 6~ ·: 1180 PI,-A •C i 32. A902 .. , .. : 1.560 : ~ 
.COD!;l 68 .- : 1,1 ~ 0 PLA .. <::13 4 800000 d570. -
COOC68 :1200 PLA ' C13.7A207 -·:1580 , -'- ,' 
COOD 68 ."-12i o p_(~ C139 . A9F8 . - .. :.1590 .-
CODE .4CBCFE . ~-122.Ö --~ . JMP - .$FEBC :C1'3B. ·6SF · . -, : 1600 .. 7 

-- :' 12.30 . ~SP R I TEPOS ,- . BY . $20 ,-i s7 ,'s e 1 ; $AB ; t-os.:; ·s-FF . 3 : . '.r_: .. 
. ,·_. -·~.1.24Ö : ~sc&EENS } BY ··se2·, $:72, 1ei · '$9 ·. U.2 $82 .$52 .. 

C0EF . A9 07 · ' l l2s0 -l'IÄKESPRJ n::s LiJ~' '17 . C -~ ,;r, . :l.:. :,. 
COF .1· Å03·E : · : 1 2·so ·.,_ .. :, - ·: LDY : #,'$_3e:· :, ''"- ~';" Cl3D~•.i9s~ ~,41 6 1 0 -

. C0~3 9~C002' ~:'1 270 . !.lsL5 ' - • STA ' ·fo·2CQ'; Y" ·:: :•'. ~13F '85FC· }:::.i-620: -
CO'F6. 88 . . i 128'0 . - ' DEY .. - G141 86FD ,._.,;:-163:Q,. -
. C OF7 ' 1ÖFA .. _ -,--1290 - .. BPL .LBL5'_ C143- A'2CÖ .\. - Y 1640- - · 
COF9 -8C150'0"· n 2·trs-·c_ .. STY soo1·5 C145 AOOO_.,; "':: .'165.0' - .LBt.9 ' . 
COFC- '.A90B : 1--300 LOA tSOB G!-47 SA ·,··· ,:'1660 -L-BL8 
COFE ce : 1310 -LBL6 !NY c·143 91FB : 1670 -
COFF 99F807 :1320 . STA ,$07F8,~ C1~A ES 1 1680 
C102 48 : 1330 - P'HA C14B ce : 1690 -
C103 A90F :1340 -
C105 9927D0 :1 350 -
C108 68 :1360 -
Cl?~ C007 
C10B OOF1 

:1370 -
: 1380 -

C10D A9F2 : 1390 -
C10F 8000D0 :1400 -
C112 A92A :1410 -
C114 
C116 
C119 
C11A 
C11C 

A002 : 1420 -
990000 :1430 - LBL7 
18 :1440 -
6930 
C8 

c110 ca 

: 14SO -
:1460 -
: 14 70 -

LDA #15 
ST A $D027.Y . 
PLA 
CPY 17 
BNE LBL6 
LDA UF2 
ST A $0000 
LDA U2A 
LDY 12 
STA $0000 , Y 
CLC 
ADC 1$30 
! NY 
!NY 

C14C C008 
C14E DOF7 
C150 E6FC 
C152 E6FC 
C154 E6FC 
C156 E6FC 
C158 C6FO 

: 1700 -
:1710 -
:1720 -
: 1 730 -
:1 7 40 -
:1750 -
: 1770 

C15A DOE9 : 1780 -
C15C A908 :1790 
C15E A90C :1800 -
C160 802500 :1810 -
C163 A901 : 1820 -
C165 8D2600 : ~ 830 -
C168 60 :1860 -

CPY 11$10 
BNE LBL7 
LDA UC1 
STA $0010 
LDA .#$FF . 

.. ST.Pi $00-17 
STA . $0010 

.... ST.A; . SDOtC· .. 
LDA. ' #2 

. STA ·$0D00 
LDX. 117 

. LO/I. UF8 
. STA _.$fB 

' .... ~ .. 

·.·,LOA 1$ 5 7 .;_ 
-.S.TA SFC ~ 
s.rx .. sF~ .. · ..• 

. .LOX 1f$CÖ-· ·· 
LDY- -~ , 
TXA 
STA (S FB l, Y 
!NX 
!NY 
CPY 118 
BNE LBL8 
INC $FC 
!NC $FC 
I NC t FC 
INC $FC 
DEC $FD 
BNE LBL9 
LDA U08 
LDA #12 
STA $0025 
LOA H 
STA $D026 
RTS 

.J 
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Stacken dåtorns·talriksställ 
Att hantera och manipulera 

data är grunden för all pro
grammering i assembler. 

Men data placerar man inte 
var som helst. En plats i da
torns minne som är extremt 
viktig är stacken. Och kon
sten att hantera stacken är 
ämnet för detta avsnitt av 
assembler-guiden. 

En av de funktioner som är 
inbyggda i mikroprocessorn 
6502 är STACKEN. Här ska vi gå 
igenom hur den fungerar och vad den 
kan användas till. 

'Stack' är engelska, och översätts 
näm~~st ti 'I 'stapel', eller 'hög'. Efter
som ciet i frågan om en välordnad 
hög passar stapel' bättre i det här 
fallet, men ännu vanligare är att man 
använder det engelska ordet 'stack'. 

Stacken är alltså en stapel, närmare 
bestämt en stapel av bytes som kan 
bli upp till 256 bytes hög. Att den är en 
mycket viktig del av mikroprocessorn 
blir klart när .man byg_ger·ett.helt pro: 
grammeringsspi:åk, FORTH, kring oli-
ka stackmanipu!eringar. · _ 

Processorstacken används dock · i 
första hand . när mån prcigramrner.ar 
assembler. · ' _ ' 

Stacken ligger IT)ellan $0100 och · 
$01 FF i minr'fet. STACK-PEKAREN, 
förkortad SP,- innehåller alltid värdet 
för den plats/adress som är den nästa 
lediga på stacken. Stackpekaren 
kommer alltid att innehålla värden från 
$00 till $FF, eftersom den bara inne
håller åtta bitar. För att få den verkliga 
adressen i minnet måste man lägga till 
$100. Det behöver man som tur är inte 
göra själv, utan processorn tar hand 
om det arbetet åt en. 

Upp-och nervänd 

Stacken BÖRJAR längst upp i min
net, d.v.s. vid $01 FF, eller när SP inne
håller $FF. Därefter fylls den på, eller 
om man så vill 'staplar upp värden', 
neråt i minnet mot $0100, eller mot när 
SP innehåller $00. Att den är 'upp
och-ner vänd' i minnet behöver man 
inte bry sig om. Det räcker om man 
tänker sig en stapel som man bygger 
på. De värden man lägger dit hamnar 
längst upp. Hämtar man ett värde där
ifrån får man det som ligger längst 
upp. I praktiken betyder det att de 
värden man lägger dit måste hämtas i 
omvänd ordning. 

Vi antar att stacken innehåller fem 
värden och byggs på åt höger: 

56.78 83 10 23 

Först lägger vi dit värdet 1. Stacken 
ser då ut så här: 

56 78 83 10 23 1 · 

Sedan lägger vi dit värdet 2. Resulta
tet blir: 

56 78 83 10 23 1 2 

Till sist lägger vi dit 17: 

· · • sticken kan liknas vid ett talriksställ av den modell som används på många restauranger. I botten finns en fjäder 
och.hys talrikar kan bara placeras från toppen. Om man lägger en ny talrik i stället sjunker de övriga neråt. Om man 
vit komma åt talriken längst ned måste först alla andra talrikar tas ur stället. 

' på stacken MINSKAS stackpekaren 
automatiskt med 1, för att den ske 
peka på nästa tomma plats. PHA stå 
för 'PusH Accumulator'. 

Instruktionen PLA tar ett värdE , 
FRÅN stacken (som hamnar i A:). IN
NAN värdet tas FRÅN stacken OKAf: 

. stackpekaren automatiskt med 1 , fö 
att den ska peka på först det sis · 
ditlagda värdet, och sedan detta häm 
tats på stackens första lediga plats. 
PLA står för 'Pull Accumulator'. 

Instruktionerna PHP, 'PusH Pro
cessorstatus', och PLP, 'Pull Proces
sorstatus', fungerar på samma sätt. 
Enda skillnaden är att data överförs 
mellan stacken och statusregistret 
(flaggorna), istället för att överföras 
mellan stacken och A (Ackumulatorn). 

Vidare finns instruktionerna TSX 
och TXS tillgängliga. TSX står för 
'Transfer Stackpointer to X' och TXS 
står för 'Transfer X to Stackpointer'. 
Med de här två instruktionerna laddar 
man antingen in Stackpekaren i X eller 
X i Stackpekaren. Det senare ska man 
var mycket fprsiktig med, och aldrig 
använa om man inte vet exakt vad 
man håller på med. Att ändra på 
Stackpekaren ·gör att de data man 
hämtar med PLA inte längre blir de 
samma som man lämnade med PHA! 
För att tömma stacken helt (varning!) 
använder man instruktionerna: 

LDX #$FF; $FF till X 
TXS ; X till SP 

För att lättare åskådliggöra faran 
med att oförståendes ändra på stack
pekaren ska vi titta lite närmare på 
instruktionerna JSR, 'Jump to Sub
Routine', och RTS, 'Return from Sub
Routine'. 

Spara adressen 

till. Närmare bestämt måste man läg
ga till 1, för att få den exakta adressen. 
Om man vill kan man plocka bort re
tur-adressen med två PLA och stoppa 
dit en annan i stället. Kom då ihåg att 
man måste dra ifrån 1 från den adress 
du vill hoppa till. För att 'återvända' till 
t.ex. $3024: 

LDA #$30;HI-Byte 
PHA ;PÅ stacken 
LDA #$23;LO-Byte -1 
PHA ;PÅ stacken 
· RTS ;Återvänd 

Överst ska den 'låga' byten ligga, 
och näst överst den 'höga'. Det här 
sättet är ändå lite klumpigt. Samma 
sak gör man enklare med: 

JMP $3024; JuMP to $3024 . 

Dubbelt RTS 

Ett annat, mycket mer användbart, 
sätt att manipulera retur-adresser på 
stacken är att göra ett 'dubbelt RTS'. 

PLA; LO-Byte från stacken 
PLA; HI-Byte från stacken 
RTS; Återvänd 

Det här ser lite underligt ut. Men 
tänk att man har en subrutin som an
ropar en andra subrutin, Med RTS 
kommer man tillbaka till den första 
subrutinen, men tänk om man vill till
baka dit programmet var före den 

Erbjudandet gäller tom 30 sept. Reservation för slutförsälj
ning. Alla _priser inklusive moms. Frakt ingår! 

POSTORDER 

FÖRSTA subrutinen? Då använder 
man ovanstående tre instruktioner, 
och vips är man tillbaka där program- · 
met var från början. Två Return på en 
gång! 

Som vanligt är det i första hand · 
fantasin som begränsar stackens an
vändningsområden. Men vanligast är · 
att man sparar undan några bytes 
med hjälp av 'PHA' för att senare 
hämta tillbaka dem med 'PLA'. Ännu 
ett exempel på detta är interrupten. 

När man skriver en interruptrutine 
börjar man den i allmänhet med att 
spara A, X, Y och statusregistret på 
stacken. Detta för att i slutet av intera 
ruptet hämta tillbaka dem. Gör man 
det inte kan man inte använda dessa 
register i interruptet utan dem i det 
ordinarie programmet. Något som of-
tast ger fatala följder. :3 

Flytta först till A ;t 

Man kan inte lämna X eller Y direkt 
på stacken utan man måste flytta dem 
till A först: · 

PHA; A på stacken 
TXA; X till A 
PHA; X på stacken (A inne
håller X-värdet nu) 
TYA; V till A 
PHA; Y på stacken (A inne
håller V-värdet nu) 

< lnterruptrutin> 

PLA; Hämta V-värdet från 
stacken 
TAY; Flytta över till Y 
PLA; Hämta X-värdet från · 
stacken. 

Stora datamängd.er måste man allt
så förvara i det vanllga minnet. 

Harald Fragner 

060-12 7110 
Box 847, 851 23 Sundsvall 

L> 56788310231217 

. JSR och RTS fungerar exakt som 
Gosub och Return gör i Basic. Det 
finns en· sak med det här som sällan 
nämns i Basic, men som är desto vikti
gare i assembler. När man använder 
en subrutin, antingen i Basic eller i 
assembler, hamnar man efter anropet 
på exakt det ställe man befann sig på 
innan man anropade subrut!nen. Allt
så måste man spara radnumret/ad
ressen man befann sig på innan man 
hoppar till subrutinen. Och var sparar 
man det? 

BILLIGAST DISKETTER ? 

• 

Hämtar man tillbaka .värden ett i ta
get får man först 17, sedan 2 och 
sedan 1. · 

Stacken används ganska flitigt i as
sembler. 6502 processorn har bara tre 
användbara dataregister, A. X. och V. 
Många operationer kräver fler register 
än dessa tre. Man vill kanske ha ett 
värde som man absolut behöver i A · 
och måste multiplicera X-registret -
med 2. V-registret är också upptaget. 

Multiplikationer kan bara utföras iA, 
så därför måste vi först flytta över X till 
A. Men vi behövde ju det värde som 
fanns i A! Då kan man göra som följer: 

PHA; A på stacken 
TXA; X till A 
ASL; Multiplicera A med 2 
TAX; A till X 
PLA; A tillbaka från stacken 

Jo, på stacken förstås. 
I assembler är det programräknarer 

som lämnas på stacken. Detta gör~ 
automatiskt vid JSR. Vid RTS hämtas 
helt enkelt de två översta värdena frår. 
stacken, eftersom de motsvarar den 
adress programräknaren befann sig 
vid när den kom ,till ett JSR. 

Därför är det viktigt att subrutiner 
inte lämnar något 'skräp' kvar på stac
ken när man ska återvända med RTS. 
Då hamnar man nämligen inte där 
man ska! Samma sak inträffar givetvis 
om man ändrar på stackpekaren på 
annat sätt, förutsatt att man inte exakt 
vet vad den kommer att peka på där
efter. 

Instruktionen PHA lägger ett värde Den adress JSR lämnar på stacken 
_på sta9ken. E"}ER värdet har lämnats är inte exakt den man ska återvända 

Varf6r k6pa Noname-disketter nAr Ni kan fi IIAl'.kesdisketter till samma 
pris! •• VI sAljer Sony, Platinum mll. · 

PRISEXEMPEL! 3.5" -· . 

· 20:-99st 50-99st 100-st 

11:- 10:50 10:-

I II trod Il k t i ons-er/1 j Il d II wie .. 
3.5" Amiga kompatibel Kvalitetsdrive: 
Driven som har ALLT! Till det bästa priset!! Jämför själv ... 
• 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 
• 9-Volts adapter uttag-Om strömkälla annat än CPU. 
• Går att uppgradera till dubbeldrive samt trippeldrive i samma hölje om så önskas. 

Ordertel: 
046-29 20 67 

Orderadress: 
BOX 156 

237 00 B ÄRRED 

• Genomkopplingsadapter för endast 95:- För dem som vill koppla ytterliggare en enkeldrive i stället för att uppgradera. 



Samla dina virus 
Björn Knutssons PD-spalt har 
nu närmast fått kultstatus 
tack vare att han lyckas hitta 
programmen i utländska ba
ser nästan innan programme
rarna loggat ut. 

Dessutom finns de tillgäng
liga i Sverige samtidigt som 
tidningen trycks. 

Och bland den oändliga 
ström av nya program märks 
en ny viruseliminator, ett 
program att definiera om tan
genterna, en editor ett ett 
program som packar ihop 
hela diskar. 

Nya versioner 

Steve Tibbet är en flitig man. Nyligen 
släppte han version 1.6 av sin populära 
virus-eliminator "VirusX". Enda nyhe
ten är att den kan känna igen och utplå
na ytterligare ett virus. (Camelot 24) 

Tidigare i år släpptes en version av 
ARP 1.1.1 denna var en del av filerna inte 
korrekta. Närmare bestämt de man be
'1över ifall man vill använda Arp. library
rutinerna i sina egna C-program. En 
uppdatering har nu släppts som rätar ut 
alla problem utom ett i dessa filer. (Ca
melot 24) 

Tidigare versioner av DMouse hade 
en del proble~ bl.a med Workbench 
och ik . e flesta av dessa problem 
är 1xade i v 1.09. (Camelot 25) 

SetKey 2.0 

Har du också tröttnat på standard key
ap:arna? Det har jag. Den vanliga 

keymap:en använder inte en av 
tangenterna annat än när man håller ner 
ALT-!~"9E;nten samtidigt. Varför ska man 
behova tala sånt? Varför ska man inte 
kunna lägga in lite behändiqa saker på 
funktionstangenterna? Fragorna är 
många. Det är stor synd och skam att 
inte Commodore la in nån sorts keymap
editor på Extras disken. 

Dennamissärdocknumerfixad. Med 
SetKey 2.0 kan du konfigurera om tan
gentbordet bäst tusan du vill. Själv har 
jag alltid föredragit keymap:en "usa0" 
som var den som Kickstart 1.1 använde. 
Med hjälp av SetKey 2.0 har jag nu mo
difierat denna keymap så att jag istället 
har en som passar mig bättre, men fort
farande har alla "usaO"s fördelar. 

Att göra egna keymaps med SetKey 
2.0 är enkelt. Det är bara att starta pro
grammet, trycka in den kombination av 
"qualifiers" + tangent du vill modifiera. 
Exempel på "qualifiers" är SHIFT, ALT 
och AMIGA-tangentrerna. Omvänt kan 
man också trycka in en knapp och få se 
vad alla kombinationer av "qualifiers" 
och denna tangent resulterar i för tec
ken. 

SetKey 2.0 är Public Domain och käll-

koden är inkluderad. 
(Camelot 25) 

Warp 1.1z 

För den som vill spara diskutrymme, 
spara virus eller andra boot-block eller 
skicka kompletta diskar via modem är 
Warp 1.12 ett guld-program. Warp 1.12 

. kan läsa ner upp till en hel diskett, spår 
för spår, till en fil. 

Spåren packas också, vilket gör att 
den slutgiltiga filen blir (ibland mycket) 
mindre än de 880Kb som disketten rym
mer. Själv använder jag primärt pro
grammet för att spara undan och pac
ka ner olika bootblocks virus och liknan
de. Normalt kan man ju bara få ner ett 
enda virus per diskett, men med hjälp 
av Warp1.1z så kan jag spara undan 
många fler per diskett. Visserligen finns 
det andra sätt att göra detta på som skul
le spara mer diskutrymme, men så myc
ket enklare än att använda Warp 1.1z kan 
det knappast bli . 

Jag testade att packa ner hela Extras 
1.2 disken och den blev i packat format 

ca 459Kb. 
(Camelot 18) 

DME 1.30 

DME är en liten (under 50Kb) men 
kraftfull editor speciellt gjord för pro
grammerare. DME har drygt 100 olika 
bas kommandon. 

Med hjälp av dessa kan editorns oli
ka knappar programmeras. Man kan ut
ifrån dessa bas kommandon bygga rätt 
så avancerade macros. På grund av det
ta blir DME en mycket kraftfull editor 
som lätt kan anpassas efter var och ens 
önskemål. 

DME har också andra finesser som 
t.ex att man kan "ikonifiera" dess föns
ter. Detta innebär att fönstret krymper 
ihop till nästan in~enting. Detta är bra på 
flera sätt. Dels sa slipper man sitta och 
bläddra genom en hel massa fönster 
och dels så spar det dyrbart CHIP
minne. Ibland kan man t.ex inte ladda in 
en bild i ett program för att CHIP-minnet 
är slut. Normalt hade detta betytt att 
man varit tvungen att stänga något an-

nat fönster (och ofta därmed oxo pro
grammet som körs i detta fönster). 

Ifall man kör DME räcker det med att 
aktivera "ikonfieringen". DMEs fönster 
krymper då ihop till nästan ingenting och 
en massa CHIP-minne frigörs. När man 
sen är klar med det som tog CHIP-minne 
så kan man klicka till på DME:s lilla föns
ter så växer det till normal storlek igen 
och allt är som det var innan fönstret 
''ikonifierades" . 

Bortsett från att vara en bra och snabb 
editor så understödjer DME 1.30 också 
ARexx - den nya standarden för kom
munikation mell~n olika program. Tack 
vare detta så kan du, om du har ARexx, 
skicka data direkt in i DME och även sty
ra DME från ett annat program. 

DME är Public Domain och inklude
rar källkod. 
(Camelot 20) 

Bästa sättet att få tag i dessa och and
ra PD/ShareWare-program är att gå med 
i en användarförening. Titta på 
Usergroup-sidan för mer infomation. 

Björn Knutsson 

SOMETHING OF INTEREST 

}I ;·11, 7JirFclion.< JiJJ· /tt•lll,t// 011t of 
a :.fi:,1/,/ 7'/fl,"F. 

.--------------::-----=-=-=----------------:-. 
Steve Simpson, Skarpskyttvägen 20 C, Videokamera 

för Amiga 
Många Amiga-ägare vill testa det här 
med digitalisering av bilder, men har 
problem att hitta en videokamera. Där
för har HK Electronics börjat importe
ra en svart/vit videokamera som sägs 
vara utmärkt för digitalisering. Kameran 
är en Hitachi CCTV HV720K med 
600x350 linjers upplösning, försedd 
med zoomlins. 
Konsumentpris: 4.400 kronor. För när
mare information ring: 08-733 92 90 (en
dast ÅF). 

Riddar tra&1Ka 
Amiga-diskar 

Kraschat disketter har säkert de fles
ta Amiga-ägare gjort någon gång. Men 
hur räddar man dem? 

Lösningen kan vara DiskRepair 
V2.00 av Steve Simpson. Programmet 
erbjuder dels en diskeditor (HEX och 
ASCII), sökning av sektorer, m.m. Prog
rammet klarar också att återställa trasi
ga filer, identifiera och eliminera olika vi
rus, kopiera sektorer från en disk till en 
annan, samt lägga in kopieringsskydd. 

DiskRepair kostar 210 kronor inklusi
ve moms och kan beställas direkt från 

~ata 

BOLLNÄS: Dataprodukter 
0278-133 25 • BORÅS: Esselte 
Office 033-1178 30, Data Nord 
033-12 22 11, Konfac 033-
10 85 40 • ENKÖPING: Pro-
gramator PC-system 0171-
201 60 • ESKILSTUNA: Eskils
tuna Data & Elektronik 016-
13 44 66 • FALKÖPING: Digital 
Computech 0515-180 50 • 
GÄVLE: Ericsson City 026-
18 8110, Prestema 026-
11 56 30 • GÖTEBORG: Esselte 
Office 031-83 05 00, Mytech 

S smådatorer 031-22 00 50 • 
HELSINGBORG: Esselte Office 
042-18 36 50, Jansson Data-s system 042-20 10 50 • HÅRNÖ-

· SAND: Esselte Office 0611-
175 45 • KALMAR: ADB Cen
trum 0480-116 88, Kalmar Data
Center 0480-17210 • KARLS
HAMN: Ericsson City 0454-
195 65 • KARLSKRONA: ADB 

22242 Lund. Tel : 046-1233 78. 

Newsroom 
med A, Ä och Ö 

Desktop publishing-program nr 1 för 
C64-ägare, Newsroom, har_ n!J släppts 
i en ny förbättrad version. T1d1gare fick 
man ju lägga in våra svenska tecken, å, 
ä och ö, för hand. I denna nya version 
finns våra svenska tecken färdiga i alla 
olika teckenfonter! 

Ytterligare information kan fås från 
HK Electronics, tel 08-733 92 90 (en-

Satsar på 
Amiga 

Sveriges ledande inom syntmusik 
och datorer, AB Greg FitzPatrick, förbe
reder nu en stenhård satsning på Ami
gan och programmet Dr. Ts Keyboard 
Controlled Sequenser (KCS). 

I ett upprop till landets återförsäljare 
av Amiga erbjuder man nu demos och 
speciella butiksvisningar av Amigans 
mu~ikmöjligheter. Intresserade återför
säljare kan ringa Tel: 08-30 80 70. 

060-11 08 00, 0611-162 00 

SOUND SAMPLER AMIGA 500 

595:-

Billigast i Sverige? 
Mycket bra kvalitet! 

~ 1;:.1=a'------~~~==~--.,,._"--_~-~--:--a=,;-=---:;;----~~ 

Inte nöjd - pengarna .tillbaka. 

Ja tack, sänd mig .... st Sampler a 595:- plus frakt. 

Namn: .....................• _ .......................... . 
Adress: ...................................... . ....... . 

Larsson & Hektar Trading 
Box 514 

243 26 HÖÖR 

MALMÖ: Compro AB 040-
11 82 56, Computer Corner 
040-885 60, Diskett 040-
97 20 26, Domestic Computer
llne 040-1115 70, Esselte Office 
040-740 30, JK Marketing 040-
98 22 90, PC Data 040-97 2215 

(lläiJ OATA 
Stockholm 08-30 46 40, 
Göteborg 031-15 00 94. 

810 70 • STOCKHOLM: Data
Plus 08-23 14 30, Datorbutiken 
i Täby08-792 33 23, Engboms 
Kontorsmaskiner 08-34 91 20, 
Esselte Office 08-24 78 38, J&W 
Officegruppen 08-29 68 89, 
PC-Doktorn 08-61 31 01, Pop
pis Lek 08-75190 45, SKAPA 
Publishing 08-14 01 60, VIC 
Center 08-68 12 75 • UPP
SALA: EsseJte Office 018-
15 75 30, KKS Electronic 018-
13 34 33, • VÄRNAMO: Radar 
0370-149 50 • VÄSTERVIK: 

Daltons Digital 0490-333 22 • 
ADB Centrum 0490-140 50, s Centrum 0455-198 50, Eriks

son City 0455-280 70 • KARL
STAD: Esselte Office 054-
10 20 20, DataCenter i Karlstad 
054-1151 00, Dataland 054-
1110 50, Kontorsutveckllng 
054-11 00 00 • KRISTINE
HAMN: Dataland 0550-822 00 • 
WND: Holm Data 046-495 56, 
Record Radio-TV 046-116 36 • 11 

• NORRKÖPING: Esselte Of
flce 011-10 20 00 • OSKARSm a xe <Bl HAMN: ADB Centrum 0491-

VÅSTERÅS: Data Corner· 021- · 
12 52 44, Ericsson City 021-s . 
11 00 90, Esselte Offlce 021-
13 30 50 • VÄXJÖ: JM Data 
0470-151 21, Radar 0470-
250 90 • ÖREBRO: Data Corner 
019-12 37 77, Dawidssons 
Maskinaffär 019-13 64 50 

MAGNETMEDIAMÄSTAREN 
Box 20094 · 161 20 BROMMA · Telefon: 08-98 36 93 
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Enkelhet 
en.dålig 
ursäkt 

• RS-232 Made Easy riktar sig enligt 
författaren till den nyblivne datorägaren, 
som just har fått upp datorn ur kartongen 
och febrilt försöker att ladda in de med
följande spelen. Detta.är antagligen ur
säkten för att boken är som den är . . . 

Boken består av drygt 200 lim häftade 
sidor, varav nästan hälften upptas av ett 
register över olika datorer, terminaler 
och · annan perferiutrustning och hur 
man kopplar ihop dessa. I nio kapitel för
klaras bl a begrepp som hel och· halv . 
duplex, asynkron och synkron överför
ing, olika signaler som arivänds och hur 
man kopplar noll-modem. 

F9rfattaren har uppenbarligen drab
bats av akut hjärnblödning när han skrev 
den 70 sidor långa förklaringen till vad 
RS-232 egentligen är. I sitt försök att vara 
pedagogisk låter han oss följa med på 
en tågresa med broar, järnvägsstationer 
och godsfinkor. Det leder till att man sit-

, ter och försöker lista ut "hur i hela friden 
menar han att pariteten skall visas av att 
det sitter godsvagnar i slutet?!! ". TIii det
ta kommer alla bilder på gulliga små tåg 
och gubbar som skall illustrera svamlet. 

Liknelserna varvas med förklaringar 
på vad motsvarigheten skulle kallas i 
RS-232-C standarden. Det är bra att för
fattaren för det m'esta försöker hålla isär 
sakerna, så att det inte hela tiden blir 
plattityder som t ex: 
"Dataöverföring sker när tåg färdas på 
spåren"! 

I slutet av varje kapitel finns det ett an
"? tal frågor som skall besvaras. De består 

mestadels av meningar där det saknas 
ord som skall fyll~s i. 

Trots detta menar man att boken även 
kan vara nyttig för mera kunniga läsare, 
som professorer, ekonomer och lä~are, 
som författaren så riktigt pekar ut. I slu
tet har man därför lagt till några bilagor 
med utdrag ur standarden om RS-232-
C och den nyare RS-44.9. De är ganska 
tunglästa, men det är bra att de finns 
med. Vidare har man en lista på olika till
behör man kan köpa till RS-232-
interface, som Break-Out-boxar mm. Det 

känns ganska onödigt och pri'sexemp-· 
tena kanske inte är helt färska med tan
ke på att boken kom ut 1984. 

Man har också tagit med en tabell där 
man ser vad pinnarna heter i ett motsva
rande CCITT V.24jnterface (den inter
nationella standarden). Mycket lowärt. 

Boken är skriven på en relativt enkel 
engelska, men eftersom det finns spe
cialord även för tågen, som används så 
flitigt, så känns den ganska seg att läsa. 
Det är lagom med tabeller som visar hur 
man skall koppla pinnarna mellan de oli
ka enheterna, men för många fåniga 
teckningar med på tåg. 

Sammanfattningsvis kan sägas ·att 
boken säkert är bra för nybörjaren som 
inte kan så mycket, men dock tillräckligt 
för att lyckas tyda ut vad författaren me
nar med sina liknels_er. Det är inte en· re
ferensbok att· räkna med. Men den har 
ett index i slutet som är bra att ha om 
man är i snabbt behov av att veta hur 
man förklarar synkron dataöverföring för 
·sin morbror som jobbar på SJ. 

Lars Rasmusson 

Den tar vid där 
läroböckerna slutar 

Det finns en mängd läroböcker och 
referensböcker för programspråket C. 
Det finns även en del böcker som har för 
avsikt att fortsätta där läroböckerna slu
tade. Advanced C Programming är en 
sådan bok. 

Min reaktion på flera sådana böcker 
har varit ganska blandad. I flera av 
dessa böcker har man tagit upp gene
rella begrepp som länkade listor, binä
ra träd och sorteringsalgoritmer. Man 
har förklarat dessa, och visat hur de kan 
implementeras i C. Det kan ju vara bra 
i sig, men jag tycker inte att man lär sig 
så mycket om just C-programmering på 
detta sätt. Det är inte så svårt att kom
ma igång med C, men det är' ett språk 
som det tar åratal att bemästra. 

Men i just Advanced C Programming 
har man inte gjort på samma sätt. Här 
har man faktiskt gått in mer på själva 
språket C och hur man utnyttjar dess fi
n~sser. De flesta kapitel behandlar be
grepp som man bör känna igen sedan 
tidigare, somt ex strukturer, pekare och 
funktionsbibliotek. 

I boken går man också lite mer på dju
pet än vad många andra läroböcker gör. 
På så sätt ger mån läsaren lite mer för
ståelse för de olika begreppen och hur 
de utnyttjas i C. 

Själva textsto.ffet i boken är ganska 
bra, men boken i sig är inte speciellt lätt
läst. Det är själva layouten som ställer 
till med dessa problem. Det gör boken 
lite trög att l_iisa, även om stoffet är nqg 
så intressant. 

Boken vänder sig främst till dem som 
just har betat av någon lärobok i C och 
vill fortsätta bortom grunderna i C. Det 
är också den kategori läsare som har nå-

gon större nytta av denna bok. De som 
har hållit på ett längre tag med·c kan sä
kert hitta något intressant i boken, men 
inte såpass mycket att ett köp skulle vara 
motiverat. Och om man knappt kan nå
gon C alls kommer denna bok att vara 
mycket jobbig att lära sig något ur, då det 
förutsätts att man kan grunderna i C. 

_ Jag kan därför rekommendera boken 
till dem som tycker att de passar in i den 
kaegori som boken försöker vända sig 
till. Dock med en viss tvekan, eftersom . 
boken kunde ha gjorts mer lättillgäng
lig. 

Den är dock i mitt tycke mer intressant 
än många andra böcker av typen "Av
ancerad C". 

Erik Lundevall 

) 
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Personlig't om 
Jack Tramiel 

lHE 
·HOME 
COMPIRER 
WIRS 

• Home Computer Wars är en mycket 
personlig skildring av Jack Tramiel och 
hans krig på Commodore om hemdator
marknaden. 

Michael S. Tomczyk som var Tramiels 
närmaste· medarbetare under de mest 
hektiska åren fram till 1984 berättar må
lande om hur kriget om hemdatoranvän
darna trappades upp och hur de slutli
gen vann slaget. 

Tomczyk ären initierad och noggrann ; 
iaktagare. Trots hans position i Tramiels 
närhet känns hans beskrivning av his
torien inte överdrivet vinklad . 

Men Höme Computer Wars kanns 
- trots allt som en bok man bör läsa med 

en nypa salt. Många av händelserna 
Tomczyk beskriver känns som grunden 
för en bra middagskonversation. Och 
det skulle inte vara någon överraskning 
om många av citaten hämtats ur liknan
de sammanhang. 

Lennart Nilsson 

'Datormagazins läsar-undersökning! 
Nu vill vi göra Datormagazin ännu mer läsvärd! Men för det 

behöver vi din hjälp. 
· Besvara frågorna i enkäten som följer - du hjälper oss inte 
bara att göra en bättre tidning. Du deltar också i utlottningen 
av presentkort värda totalt 2.000 kronor. . 

Resultatet av enkäten kommer att enbart utnyttjas av redaktionen för att anpas
sa tidningens innehåll. Namn och adressuppgifter stryks vid databearbetning och 
kommer under inga villkor att utnyttjas eller föras vidare. 

Den som vill kan också låta bli att ange namn och adress, men kan då ej delta 
i utlottningen av presentkorten. - _ . 

' ~ Vi lottar ut ett presentkort värt 1.000 kronor samt fem presentkort värda 200 kro
_.-.. nor styck. Vinnare_ av presentkorten presenteras i nummer 16 av Datormagazin . 

" Resultatet av enkäten kommer också att presenteras i tidningen under hösten. 

Jag använder min dator Vilket programspråk anvä_nder du hu-
fill; vudsakligen: 

. (Betygsätt med 1 - 5, där 1 = inte 
- alls, 2 = lite, 3 = ibland, 4 = ganska _,,; ., 

ofta, 5 = enbart.) 

0 Arcadspel -, 

0 Strategispel 
0 Äventyrsspel 
0 Programmering 
0 Grafik 

~ 0 
.r#O 

0 
0 
0 
0 

Video 

Vilken kompilator / programmerings
verktyg föredrar du när du programme
rar? 

DETTA LÄSER JAG I DATOR
MAGAZIN: 
Poängsätt i skala 1 - 5. (Siffran 1 be
tyd~r = aldrig, 2 = endast ibland, 3 
= då och då, 4 = för det mesta, 5 = 
alltid). , 
DEl.TA VILL JAG HA MER AV: 
Sätt också ring kring det du vill ha mer 
av. Stryk det du vill ha bort i tidningen. 

SPEL: 
0 Recensioner arcad 

0 Preview spel O Tester hårdvara O PD-spalten 
0 Game Keys O Bokrecensioner 

D Mässreportage 
0 Insändare 

0
0 

Game Squad Corner ANGE fem saker du skulle vilja se tes-
Kartor tade: 

D User Group 
0 Ledaren 0 

0 
0 
0 

Nya titlar 
Läsarnas topplista 
Hybners hörna 
Reportage om spel och program-

merare. 

SPELRECENSIONERNA ÄR: DÅLIGA 
/ MEDELMÅTTIGA / BRA / MYCKET 
BRA. . 
(Ringa in det du tycker stämmer). 

PROGRAMMERING: 
0 Program~eringsartiklar C64 

0
0 Programmeringsartiklar C128 

Programmeringsartiklar Amiga 
0 Utmaningen 
0 Vinnare i Utmaningen 
0 Programlistningar C64 
0 Programlistningar C128 
0 Programlistningar Amiga 
0 Läsarnas Bästa 
0 Assemblerguiden 
0 Bättre Basic 

PROGRAMMERINGSSPRÅK I ARTIK
LAR OCH LISTNINGAR BÖR VARA 
(fördela 5 poäng) 

BASIC 
PASCAL 
MASKIN KOD 
MODULA2 

C 61FORTH 
ASSEMBLER 

DRACO 
LISP 

1 ..... ... . ....... . 4 .................. . 

2 . . . .... .. .. ... ... 5 . . .. ... .... : . . . . . . 

3 ... . .......... : .. 

ÖVRIGT: 
0 B.BS-listor 
0 Datorböisen 

8 Hot Spot 
Allmänna datornyheter 

0 B·ranschcnyheter 

UTRUSTNING: 

0 Tecknade serier 
0 AnAonser om spel 
0 Annonser om nyttoprogram 
0 Annonser om hårdvara 
0 Annonser om böcker 
0 Annonser om andra datormärkeri 

JAG TYCKER DET ÄR FÖR 
LITE LAGOM 

FÖR MYCKET ANNONSER I DATOR
MAGAZIN (Dra en ring runt det du in
_stämmer i). 

D' C64 0 "1541 " 0 "1571."0 Bandspelare 
0 C1280 "1541"0 "1571"0 TV0 Färgmonitor 
0 · C128DO Printer (ange märke) . ............. . 
0 Amiga 5000 Amiga 10000 Amiga 2000 
0 TVO FärgmonitorO monokrom monitor 
0 Extradrive (ange antal) . ........ . 
0 Extraminne (ange antal kb) . ........ . 
0 XT-kortO Printer ................ . 
0 Modem (ange märke) . ........ ....... . 
Jag planerar att investera ytterligare ........ kronor i datorutrustning det när-
maste året. 
Jag planerar att sälja min dator och köpa en ............ istället det närmaste 
året. · · · • 

Efternamn ................ Förnamn ........................................ ..... ........ . 

Adress ............................ ... ............................................................. · .. . 

Postnr . ..... . Postadress ....... .... .......... ..... ......... ................ ................ .. B 
'r-_1; 0 

Musik/ljud 
Telekommunikation" . 
BBS-system 
Ordbehandling 
Kalkylering 
Dataregister 
Bokföring 
Annat 0 Recensioner strategispel TESTER: 

0 Recensioner äventyrsspel O Tester nyttoprogram Alder . .... Yrke . ....... Studerande (ange typ av skola) ......................... . 

KLIPP UR HELA ENKÄTEN OCH SKICKA DEN TILL DATORMAGAZIN. KARLBERGSVÄGEN 77-81 , 113 35 STOCKHOLM. M.ÄRK KUVERTET ''Enkäten''. \Il M,A c:7 H.A DIT..- S 'AR t::t:N/1 S EN ~C SEP-
: EMBER 1988 FÖR AT~ IJ SKA Kl/NN/J , FL ~ l U L T"" 1. IG · A ' N. 



Välkommen norska use 
Se upp! Alla grupper som inte längre har någon verksamhet 
·skall rensas bort. 

User Group sidan får inte mer utrymme och eftersom sidan 
redan har blivit så pass full måste det ske en uppdatering. Det 
vill säga alla grupper som inte längre finns skall bort och de 

-grupper som existerar får nerkortad version av sin annons. 

sin verksamhet. Ett krav för att vara med på sidan är att man 
skickar och kontinuerlig information om grup
pens verksamhet i form av klubblad/disketter 
eller prislistor. Det har varit lite si och så på den 

. sidan, vissa grupper är mycket duktiga, me
dan andra lever ett mycket anonymt liv. 

Veinge Game Club fick inte tillräckligt med · 
medlemmar för att kunna fortsätta. De med
delar att de att kommer att betala tillbaka 
medlemsavgiften ti ll de medlemmar som 
fanns. 

Till nästa nummer kommer jag därför att gå 
igenom alla grupper och stryka dem som inte 
längre har någon ver-ksamhet. Allt för att lis
tan ska bli så aktuell soi'n möjligt! 

Datormagazin kommer hädanefter att ges 
ut också i Norge, därför vill Norge-redaktionen 
få in information om norska user groups. Skriv 
till: Saxon For/ag als, Darres GT, 0175 Oslo 
1, Norge, eller till den svenska redaktionen , 
så vidarbefordrar jag breven till Norge. 

Dessutom skulle jag meddela er att vi hade 
tänkt att ha en artikelserie om olika user group 
- det vill säga ni! För det behövs det lite tips 
från er om vad v i ska skriva om. Skriv till mig 
och berätta vad det är ni vill veta så får vi sam
tidigt reda påom intressefinns fören dylik se
rie. 

Så då har jag sagt det jag har att säga och 
nu är det dags för klubbarna att säga det de 
vill. 

N~dlagda 
Vi börjar me~'d_e klubbar som har lagt ner 

The ASOO team lägger också ner verksam
heten . 

Det var de grupper som inte finns mer, men 
v i har fått information om en hel del nya klub
bar. 

Nya klubbar 
Arvika Game Club För C64-128 ägare med 

bandspelare och/eller diskdrive. Vi söker 
medlemmar från hel<!. Europa. Vi köper spel, 
demos och program. Ar det något speciellt du 
är ute efter ska jag försöka skaffa det. Skriv till: 
Arne Albertsson, Utblicksv. 28, 671 33 Arvika 
eller ring tel:0570/122 35. 

Comal klubben skrev hit och påpekade att 
jag har skrivit fel nummer. Rätt nummer ska 
vara Tel: 031/877084 och gruppen finns nit: 
turligtvis inte i Mölndahl utan i Mölndal. 

B.A.R.F.F. (Bards Tale Freaks Federati
on).önskar kontakt med alla B.T.-freaks i hela 
landet. Förmedlar tips, svarar på frågor m.m .· 
Medlemsavgift: valfri avgift pa minst tio kro
nor. Spelkartor: 10 kr/spel (kartor endast för 

.. 

Svenska 
databaser 
,., ~ -...;;: . . -'iffl i(b ·:&J. 

·~~~ -.. 
-

· 1. 300 
I 11 

I 
I A.Xmodem 2, 75/ 1200 .., 

3. 1200 =- i B. Kermit C• 

4. 300 75/ 1200 - ~ C Punter 

5. 300 1200 
- . . - rx-, 6. 300 75 / 1200 1200 i ~ ~ Kerm,t 

~ 
7. 300 1200 2400 I E. X-, Y-, 2-modem 

; :! ::;, i .= 
Modem 7, Kernllt, 8. 30075/ 120012002400 I ;j ~ :!;< 

9. 1200 2400 . <::; Seabnk -
BORÅS: Adventure 033/ 843 82 7 X 1A 

,, 

FALKENBERG: Opus.falken BBS 0346/ 84764 .5 X X X X E Endast för döpta 

GÖTEBORG: Discovery 031/571803 8 X X X E 
Kungälvs basen 519098 6 
M egasoft ·493333 9 X X X X X xD 
SAK 302100 8 X X X X X xA 
The Yarn 992358 5 X A 
WWIV 13 82 86 7 

HALMSTAD: Oskarströms BBS 035/ 42784 [ X C 

HANINGE: Eager Beaver 0750/25595 7 Computer Club Sweden 

HOFORS-SlORVIK: H ofors BBS 0290/ 23858 5 X X X E Rakt över disk!!! 

~AKOBSBERG: AUG Stockholm 0753/33312 5 A Annie User Grouo 

JÖNKÖPING-HUSKVARNA: Basens BBS 036/ 129385 1 X C 
ALF 13 59 66 [ X C Har X-modem 

KALMAR: Plutten&Cat's 0480/14302 8 X X X X 1A 

KARLSHAMN-OWFSTRÖM: 
K-Databasen 0454/91710 5 X X X E 

KARLSKOGA: Äpplet 0586/ 57058 5 X X X xA 

l(ARLSTAD: Suncity Fido 054/1 66988 8 X E 

fKISA: lfä~ Monitorn 0494/12997 4x X X \ A 

_KROKOM: Mac Underground 0640/ 109 29 5 A Kräver Mac 

KUNGSBACKA: Tronic BBS 0300/143 90 5 X X X X X 1A 

KUNGÄLV: M eadow of Stenungsund 0303/ 84522 5 Slätten .. . 

LIDKÖPING: The second base 0510/256 25 5 X X X 1A Ons 20-08, sön 06-24 

LINKÖPING: AUGS Förenings BBS 013/ 170660 5 X E Amiga info/ PD 
Deep Thougt 172852 7 X E 

LIT: JAM T Monitorn 0642/10300 8 Även texttelefon 

W ND: Mainframe 046/ 151093 9 X E För mini / stordatorer 
Ditt & Data BBS 129402 9 X X X X E 
Firefy BBS, Sveriges sydligaste Amigatias 250159 8 X X D 

1 rALMÖ: AUGS BBS-IU 048/96 87 87 5 X ~ Mest för Amiga 
DoubleOBBS 545198 8 !( X X X X E I L South S~sb Fido 549189 8 ' ~ E 

NORRKÖPING: Hot Dog 011/239842 1 x X X X X E Tel-kom 
Soft Com 239260 8 B Skapa möten 

NORRTÄIJE: Scheme 0176/17515 8 X D 

NYNÄSHAMNS: Compis-Corner 0752/360 89 1 Öppet 22-07 

SALA-HEBY: Morgongåva Datacentral 0224/60580 4 

SIGTUNA: Blue Bird 0760/87857 . 7 X X xE 

· Marinen på 
bilden, Sela
don Flydde, 
har föga med 
texten att 
göra. Man han 
hälsar gärna 
till sin mor-
bror Kurt-
Astrid Rin-
deblad. · 

medlemmar). Adress: B.A.R.F.F. c/o Jimmy 
Sjöström, Guldbrandsg. 32, 50252 Borås. 

Amiga Sampler Club Vi samplar dina ljud 
bra och bi lligt. Om du går med i klubben får 
du häften över vårt ljudbibliotek allteftersom 
det utökas. Du får också en ljuddiskett inne-· 
hållande 40 ljud gratis. Om du vill ha egna ljud 
samplade så skicka hit dem på ett vanligt 
band så brusfria som möjligt (glöm ej att upp
ge aäress). Samplingstid högst 40 sektljud. I 
klubben finns också möjlighet att byta spel, 
prg m.m. Årsavgift 50 kr. Ring eller skriv till: 
Thomas Holmberg, Dragv. 14, 86030 Sör
berg. Tel:060/579534 

Sundsvalls Commodore Force C64 före
ning för er som har bandspelare. Vi har fina 

. . 
·. 

Sigtuna BBS 

erbjudanden, programmering och __ lite pokes. 
Skriv för mer info: Mikael Rautio, Ornskölds
allen 8,852 37 Sundsvall eller till : Johan Nils
son, Storgatan 57A, 85230 Sundsvall. 

Atari ST Club En nystartad klubb för Atari
ägare. Jag har ett mycket tunt PD.bibliotek. 
Klubbtidning 6 ggr/år. Medlemsavgift 50 kr/år. 
För info ring 08/751 83 71 ·eller skriv till: ASC 
c/o _ Erik Johansson, Köpenhamn·sg. 24, 
16442 Kista. 

Det var alla de nya klubbarna det! 

Har ändrat 
Sedan har v i gamla trogna klubbar som har 

I 
I I 
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52713 5 X X 1A Trevlig Amigabas 

SKELLEFTEÅ: Rathole 0910/ 85425 5 

STOCKHOLM: A .S.B. 08/929432 5 X X 1A 
Allans Kakburk 7520977 7 X 1A 
Alley Cat 7495826 8 X X X X E 
Alpha Complex . 7701665 5 X D 
Anna 20 .öppe~ 21-,94. S.tän_gtil,1 l_sep~ :: 735 79 29. ,9. X " D fraingJör~C .· : '~ 
Archway 661 52 87 5 . - X D 
Camelot " 7514072 7 X E SUGA'S BBS 
Cemury 465584 9 X E Stängt till augusti 
CBM -Base· . 710 Il 16 [ X C 
Downtown 547978 8 X A Förlora väl (?) 

Eastern Lily 194785 8 X X X X E 
EDKX I 7195789 8 X ~· X X X 0 
Fireline 7777155 [ X Bla, bla, bla . . . 

Gnu base 948041 5 X 1A 
lmperial Star . 465404 8 X X E Kl. 20-10+ Helger 
!inges TCL 7450401 5 
Lesson 1 181578 8 X D 
Microchips 86 50 56 1 X KOM på en 64:a!! 
Muche's BBS 7317960 5 X C 
Musik Agathor 47 66 64 Musikinriktad 
Road Runner 7564197 7 X E 
Runtime 7595814 7 X X E Öppet för föreningar 
Syntech BBS 

.. 
7923705 1 

. Target Il 760 55 39 5 
The Krack base 774 33 17 3 X X X A 
The Strapper BBS 7710280 7 X X X D 
WargameBBS 66110 23 9 A Krigsspelare + PBM · 

SUNDSVALL-TIMRÅ: 
K.C.S. Dungeon Masters 060/117257 5 X X X E 
Ågrens BBS 536000 5 X X X X E 

SöOERTÅT.JE: Södertälje Datorförening 0755/14407 8 DIOOel:!L 
Södertälje Datorförening !OS08 8 D lOOel 18 r 
SödertälJe Datorförening 14440 6 D IOOel 180 

SÖLVESBORG-BROMÖLLA: Kantarellen 0456/ 30338 5 X X X E Kväll ar o helger 

TRELLEBORG: Compudog OPU S 0410/27335 7 X X E 

TROLLHÄTTAN: Tekniska huset 0520/74241 5 X X X X A 

TUMBA: Hallunda BBS 0753/761 95 7 XX A 

TÄBY: Cirkus 0762/ 10677 5 Den legendariska . . 

UDDEVALLA: Timeslip 0522/311 97 5 Öppet 22-10 

VARBERG: Colossus, öppet 18- 07 0340/1 7102 7 X X A Seriös Amiga BBS 

~AXHOLM-ÖST,ERÅKER: PermoBas 0764168!80 I 30 el 100 kr/Jnån 
Permobas 20110 4 30 el 100 kr/mån 
WPUG 65265 7 X X X xE 

VÄNERSBORG: GDF/ CCS 0521/ 60689 1 X .c 

VÄRMDÖ: Animal Island 0766/ 54478 9 X E Upp till 9600 Baud 
G.A.B.B.S. 33203 8 X 

Werldskontrollen 54665 5 X X X X E 

VÄSTERÅS: Aros BBS (AUGS) 021/353442 5 X X X X D AUGSBBS 
'NSE' Västerås 352346 8 X X X X X E Stängs l:a oktober 
The first Church 122844 5xx X X 1A kl. 12- 08 

VÄXJÖ:SIX 0470/ 22183 8 X x[A 

ÅTVIDABERG: Poor Man's OPU S .. 0120/10584 8 X X E 

ÖREBRO: Hexagon 019/11 14 41 I j Odenbase 50635 6 

ÖSTERSUND: SOS-M ail 063/10 37 91 5 X A Öppen 12-22 

Datormagazin; Lars Rasmus~on, Sten Svensson. Uppdaterad 880817. 
Skicka gärna info om Din BBS. Märk kuveret "BB S". 

oups 

s lagit sig ihop eller ändräi annonsen ocksä. 
The graphic eqoalizer hackers har nu sla

git s ig ihop med Amiga 500 busters. Vi har 
klubbtidning med ca 20' sid ·recensioner och . 
tips. Vi säljer även band oc!'J diskett~r t ill su
veräna priser. Vi vill ha medlemmar i hela Sve
rige. Medlemsavgift 20 kr/år. Du som har C64 
~ller C128 kan 'ringa Stefan på tel: 
J660/703 54. Du som har Amiga 500 kan rin
ga Robert tel: 0660/513 95.' 

Dataklubben CCC är till för alla spelglada 
Amiga och Atari ST freaks i hela landet. Till 
medlemmarna t illkommer en tidning som vi 
har recensioner i m .m . Medlemsavgift 50 
kr/år. För mer info skriv t ill CC-Data, Skogsv. 
9, 665 00 Kil. Märk kuvertet info. Ange ditt te
lefonnummer så går det fortare. 

Peter Larsson från Commodore Freaks 
Association's C64 sektion skriver och med
delar att hans telefonnummer blev fel i förra 
numret. Det rätta numret är tel: 054/834660. ....._ 

Sweden Commodore club. För alla i nor
den med C64/128. Syftet är att sprida infonna
tion om dessa datorer med tillbehör. Klubben 
5äljertillbehör och PD-diskettertill medlemsp
-iser. Medlemstidni11g utkommer ca 6 nr/år. 
Medlemsavgiften är 40 kr/halvår eller 70 kr/år. 
För mer info skicka frankerat svarskuvert ti ll 
SCC c/o Andreas Eklund, Nygatan 10, 54230 
Mariestad, eller ring tel: 0501/103 49 må-fre 
17-20. 

Hot Soft/Hot Soft Games söker medlem-
·Iar. Vi är en klubb för dig som vill byta spel 
,rtarenheter, spel pokes m.m. Ingen med
., mmsavgift . Krav: Du måste äga en diskdri-
e. Ett modem är heller ingetfel .. DU-som bor 
övriga norden är välkommen till klubben. Om 
i u vill skriva för mer info måste returporto bi-
ogas. Adress: Hot Söft/Hot Sofi Games; Las
·ettsg. 10, 331 30 Värnamo. tel:0370/165 80 el- "'
er 141 86. 

TM Data klubb för alla C64 ägare med \ 
'Jandstation . Medlemstidning 6 ggr/år med 
_Jrg . listningar, tips, annonser och medlem
serbjudanden. Klubblad kommer varje må
nad. Medlemsavgift 50 kr/år. Mer info mot 
svarsporto. TM Dataklubb, Barbrosv. 46, 
781 46 Borlänge. 

The Royal Computer Club i Orrefors skri
ver och meddelar att de inte har någon sekti
on för Atari ST längre. 

Det var allt jag hade att skriva om den här 
. gången.Nästa nummer.blir det den vanliga· 

listan igen. 

Ingela Palmer 

FEL TELEFON
NUMMER! 

1 . 

I nr 7 av Datormag~ins BBS--lista in- c:_ 
träffade ett olyckligt korrekturfel. Sista 
siffran i telefonnumret till Firefly BBS rå-
kade bli O istället för 9. 

Detta felaktiga telefonnummer leder 
till en vanlig telefon hos ett äldre par. Vi 
vädjar till alla som läser denna text 

STRYK tel.nr: 046-25 01 50 från era 
BBS--listor! Det är felaktigt och går INTE <._ 
t ill någon BBS. · ' 

Korrekt nummer till Firefly är: 046-
2501 59! 

Sprid också denna notis vidare till lan
dets BBS:er. Fortfarande ringer många 
till det felaktiga telefonnumret. 

Redaktionen beklagar samtidigt den 
felaktiga publiceringen och vädjar till 
alla - visa hänsyn när ni ringer. Undvik 
att ringa nya oprövade nummer nattetid. 

Datormagazins 
redaktion 
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30 st datortidningar. Värde ca 600 
kr. Pris210 kr. CU, Zzap, Soft m.m. 
Ring Martin mellan 19.00-21.00: 

Tel: 0485/31852 

C128, 1541 , bandstation, 2 st joy
sticks, diskbox, disketter, band, 
handböcker. 1 år gamla. Pris 4000. 
Ring KA efter kl. 17.00. 

Tel: 0382/21381 

Disketter 3.5" japansk toppkvalitet! 
Full garanti DS/DD 135 TPI. Från Fuji 

· och Sony fabrikerna. Pris 11 .50! 
Tel : 0758/35079 

Org. spel C64. Gunship, Bards tale 
och Platoon säljes för halva inköps
priset. Ring Henrik. 

Tel: 054/162555 

Amiga org. prg Ormet Kruper 95 kr, 
Kalaha 45 kr, Matte" 45 kr. 

Tel: 031/87 31 31 

C128D, disketter, bandstation, 2joy
sticks, TFC 111. Pris 4500 kr eller till 
högstbjudande ring Jan . 

Tel: 0370/830 64 

C64, diskdrive Digilog, 2 joysticks, 
spel. Pris 4000 kr. 

Tel: 044/311522 

C64, bandspelare, spel , 2 joysticks. 
Pris 1495 kr. Drive och disketter 1395 
kr. Ny skrivarem. band, papper, 8 stil 
2095 kr. TFC 111 395 kr. Modem 395 
kr. Mus 64349 kr. Box med 100 dis
ketter 395 kr. Paketpris 5495. 

Tel : 031/232695 

Amiga org. prg Matte 3.0 svenskt 
nyttospel för träning av de fyr~ räkne
sätten. Pris 70 kr. 

Tel : 031/8731 31 

Amiga org. prg Bok 1 svenskt bok-
föringsprg . Pris 195 kr. ·. 

Tel: 031/87 31 31 

C128, bandstation, 15 org , Turbo 50, 
datortidn, Prg. 6502, 2 Wico joy
sticks. Bra pris vid snabb affär. Ring 
Anders. 

Tel: 0971/10491 

Commodore 64, .bandspelare, 2 st 
Tac.2, spel. pris 2000 kr. 

" _ _ _____ "_e_I:_0_1_71_15_1_5_0_2 

Amiga 1000 med extra disk, disket
ter i box, joyst, printer kabel, böcker, 
tidningar. Pris 9000 kr eller högstbju
dande. 

Tel: 060/556119 

C64, bandstation, 1 joystick, TFC 111, 
spel. Pris 2600 kr. 

Tel: 0582/10885 

Barabarian SDI original 150 kr/st. 
Tel: 046/1886 36 

Amiga 1000, monitor, extra diskdri-
ve, joystick, program. . 

Tel: 0980/80370 

.... C64, bandspelare, 2joysticks, 2 ma
nualer och spel. Pris 2650 kr. 

f l 1. 

Tel: 0755/68481 

'. printer Epson MX 100 FfTtyp 2, obe
tydligt använd 4000 kr, nypris 10 000 
kr. 

Tel : 0141/51510 

Till C64 Centralskrivare, interface, 
Text. 64 med övningsbok. Pris 1750 
kr. Jan Friberg. 

Tel: 0303/127 40 

C128, 1541, 1530, Quickdisc. div.!itt, 
d isketter, disklåda, d iskettklippare. 

Nypris 8500 kr säljes för 4000 kr. 
Tel : 0503/19037 

Nya C64, bandstation, garanti kvar, 
spel, färg TV, joystick och manualer. 
Pris 2300 kr.Ring llhan. 

Tel: 011 /180519 

C64 , 1541 , bandspelare, Action Rep
lay Mk IV, Epyx fast Load, disketter, 
diskettklippartång, diskettlåda, 
band. Pris 3900 kr. 

Tel: 019/22 21 11 

Commodore 1581 diskdrive, med 20 
disketter i box, 7 mån garanti kvar. 
GEOS original, TFC m manual. Ring 
för rätt pris. 

Tel: 0371/50413 

Modem till C64. Handic 1200/75 -
300/300 + prg. 

Tel: 0523/40295 

Amiga 500 defek1 trafo, program, 2 
st diskboxar (låsbara), rengörings
sats, AF-modulator, 2 st joysticks, 
manualer m.m. Pris 2600 kr. 

Tel: 0523/602 79 

Sublogic scenery disk 7 original. En
dast 150 kr. PC-hårddisk (IBM). En
dast 1500 kr. 

Tel : 0523/60279 

Lite använd MPS 1500c färgpririter, 
passande kabel till Amiga 500, 1000 
lösark. Pris endast 3200 kr. Modem 
1200 BAUD,_kabel till Amiga 500, 3 st 
termprg. Pris 700 kr. Ring Patrik. 

Tel: 0523/60279 

Har din datapryf pajat? Lagar eller 
köper mot en billig penning, ger ga
ranti. Ring Lennart. 

Tel: 0320/39252 

Allt i musik program . Ljuspenna 
med prg. Fastdrive helst disk. Ring 
Lennart. 

Tel: 0320/39252 

Jag köper spel ti11C64 på kassett. 
Ring Ante. 

Tel : 0923/13547 

Amigaprg, spel och nyttoprg köpes 
billigt. Skriv till: Claes Norling, Pol
hemsv. 8, 77800 NORBERG 

C128 med bandstation köpes. Ring 
Fredrik efter kl. 16. 

Tel: 033/858 18 

Amiga spel köpes. Skriv till: Andre
as Kirsebom, B;uong. 11, 25367 
HELSINGBORG 

Manual till The Guild of Thieves kö
pes. Ring Johan! 

Tel : 044/47277 

BYTES 

Org. spel "Marauder" bytes mot din : 
Tac'.2 joystick. Ring Björn. 

. Tel : 060/41020 

macbeth bytes mot Westerngames. 
the Hobbit bytes mot F6otball mana
ger Il. Tir na r:og bytes m"ot.500 CC 
Grand prix. Ring Mikael Svensson . 

Tel: 0491/514·89 

Gauntlet Il eller Captain America by

Rastan org. bytes mot The Last Ni n
ja eller skate or die. (kassett). Ring 
Daniel. 

Tel: 0297/46068 

Flying Shark bytes mot Rampage. 
Tel : 0250/42302 

Jag byter mitt Last Ninja mot ditt 
Thunder Cats. Ring Carl. 

Tel: 063/10 17 73 

Rastan org. bytes mot The Last Nin
ja eller Skate or die. (kassett). Ring 
Daniel. 

Tel: 0297/46068 

Frightmare, Mean Strike m.m mot 
Ace Il & IK+ kassett. Ring Johan . 

tel : 0498/151 71 

Platoon eller Combat school bytes 
mot Defender of the crown eller Rosa 
Pantern. Obs! Allt på kassett. Ring 
Jerry. 

Tel: 042/180968 

C128D, bandspelare, 2 st joysticks, 
några toppenspel. Grundböcker, di
skettlåda med 3 disketter. Allt bytes 
mot synth-keyboards vid värde 3000 

· kr. Skriv till: Richard Klysell, Husen
sjöv. 93C, 25252 HELSINGBORG 

Shoot'em up construction Kit by
tes mot lnfocom äventyr eller the Last 
Ninja (Allt på disk) eller säljes"för 200 , 
kr. 

Tel: 08m60178 

C64 org. spel på kass. Thai Boxning 
resp. Transformers bytes mot lnfiltra
tor Il, Match day Il , Archon Coll . Eller 
Alt. World Games. Båda bytes mot 
Projectstealth Fighter. Skrivtill: Pat
rik andersson, Namsosplan 5, 1 tr, 
82400 HUDIKSVALL 

Jag byter The Last Ninja mot Out 
Run eller Combat School. 

Tel: 042/1244 70 

Skate or die eller Netiulus bytes mot 
del. of the crown Super hang on el
ler The Games. Org. kass C64/128. 

Tel: 019/81063 

Org. kass C64. Game over, 1943 och 
Star Paws bytes mot Action rep.IV · 
Prof. eller Action Rep.V och disk spe
let The last ninja eller s_äljes. 
Ring Johan. 

tel: 0515/28029 

IBM-PC-drivar 5 st 3.5" drivar 400 
kr/st. 3 st5.25" drivar 300 kr/st. Ring 
Patrik. · 

Tel: 0523/60279 

c12s, 1571, TFC 111, joystick, org. 
spel, disketter, 2 diskboxar, 80-
90 datatidningar. Massor av 
programmeringsböcker, rengö-' 
ringsset(ej använt). Pris5600 kr. 
Ring Peter. 

Tel: 046/733545 

1571 diskdrive TFC 111, diskett1er, 3 
st diskboxar, 3 st ML-böcker. Ring 
Lars. · 

Tel: 063/125126 

Tr-,kt GEOS 64 org. Obs! Ej använd. 
Pris 400 kr. 

Tel: 040/9319 52 

tes mot Bankok knights. Ring Matti- : C64 med diverse tillbehör. Säljes till 

as. tel: 0380/31295 högstbjudande. 

Amigaorg. KingofChicago, Balan
ce of power, SDI bytes mot Kampfg
ruppe, Defenderofthecrown, Battle 
Group eller rit/musik.prg . Ring Ste
fan. 

Tel : 0911/66384 

Tel: 0320/11286 

C128, 1581 (6 mån gar kvar), disket
ter, Pfis 3500 kr, kan disk. Ring Hen
rik. 

Tel: 0392/11254 

C64. diskdrive 1541, Expertcärt, TFC 
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111, bands!, disketter, org. spel , ördbe
handlingsprg, printer. Pris 4000 kr. 

Tel: 040/930638 

C64, diskdrive 1541C, bandspelare 
1530, joystick, disketter och band. 
Pris 3500 kr. Ring Thomas. 

Tel: 0515/1 8609 

C64, diskdrive, spel , böcker, expert 
cart säljes för 4000 kr. Kan bytas mot 
Amiga500. 

Tel: 0455/282 07 

C64, bandstation 1530, TFC 111 , 2 st 
joystick, org. spel. Pris 3000 kr. 

Tel: 040/931952 

Diskettbox passar både 5.25" och 
3.5" . Med lås. Rymmer ca 100 5.25" 
eller ca 3.5" . 125 kr. Diskettklippare 
45 kr. Båda för 160 kr. Skriv till: Mar
tin Karlsson , Skärsjödalsv. 13A, 
28500 MARKARYD 

C128, bandspelare, joystick, böcker, 
tidn. kass. pris2500 kr. Ring efter kl. 
16.00. 

Tel: 036/138301 

Star 1601 passar Amiga och IBM
komp. 3 mån garanti kvar. Ring Lars 
Göran. 

Tel: 042/224012 

Diskdrive 1541G med disketter, och 
klippare. Pris 2200 kr garanti kvar. 
Ring efter kl. 17.30. 

Tel: 046/7331 55 

TFC III säljes för ca 390 kr. Ring • 
-Johnny. 

Tel: 08/975449 

Synth.till C64 med tillbehör. Snabb 
köp inom en månad 1500 kr efter · 
1600 kr. Ny.skick 5[1Jån gar kvar. 

Tel: 031/27 47 38 

C128, 1571, 2 st joysticks, mus, TFC 
111, 50 st disketter, spel och nyttoprg. 
Pris 4000 kr. Ring Anders. 
- Tel : 0322/701 07 eller 31424 

c128, 1531, joystick, spel , böcker, 
dammskydd. Nypris ca 4800 kr säl
jes för endast 3500 kr. 

Tel: 0223/15794 

C64, 1541-11, 2 joystick, 23 band, 70 
disketter, spel , 1531, Azimuth , mas
sor av böcker och tidningar, 8 mån 
gar. Pris 3500 kr eller byta mot ST 
. 520. 

Tel: 08/7687310 

Calc Result Easy till C64 svensk. 
169 kr. Hunt for Red Octobre diskett 
+ manualer69kr. Skriv till: Michael 
Aradi, Melong. 43,421 56 V. Frölunda 

Monitor, monokrom Philips. Använd 
till Amigan. Pris 900 kr. Ring Claes 

· 17-21. 
tel : 0500/19389 

Cf?4 org. spel The Last Ninja och 
-Skate or Die 90 kr/st. Kassett. 

Tel: 0173/14041 

S1541 diskdrive säljes billigt + mo
dem. 

Tel : 0528/11621 

C64 med tillbehör säljes. Ring för 
info. · · 

Tel : 031/21 06 92 

Expert cart 300 kr. Gau ntlet 60 krorg 
. kass. lnfiltrator 60 kr org kass. Dest

royer 100 kr org. disk. Allt är till 
C64/128. . 

Tel: 054/24754 

Expert cart 200 kr. CP/M Kit 150 kr. 
Böcker: Mapping C128, Mapping 
C64, Anatomy of 1541, Compute first 
book of C64, C128 machine langua-
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ge, 128 programmers ref. guide. 120 
kr/st. 

Tel: 0760/190 16 

C128, 1571 , monitor 1901, skrivare 
MPS 801 , bandsp 1530, joystick, dis
ketter. Komplett 6500 kr eller i delar. 

Tel: 0760/19016 

Disketter 5.25" för 6 kr/st. Ring Inge
mar efter kl . 17.00. 

Tel : 0611/13262 

Välvårdad C64, bandspelare 1530, 2 -
joysticks, spel , org. förpackning . Pris 
2000 kr. · 

Tel: 0303/50631 

Soundsampler till Amiga.Hög kva
litet, kabel till Amiga, Garanti. Pris 
695 kr. ' 

Tel: 0500/50076 

Super Expander 64 cart. 200 kr. 
Screen Editor 64 disk 125 kr. Smart 
Start 64 disk 150 kr. Assembler 64 
disk 175 kr. C128 Cannon disk 225 kr. 
Oxford Pascal C128 disk 350 kr. Alla 
är alldeles nya. Ring Janne. 

Tel: 0612/30701 

C641530och sspel säljes. Skriv till : 
Marcus Ohlsson, Ekdalen PL 207, 
19063 ÖRSUNDSBRO 

C128, bandspelare, spel, 2 joystick 
m.m. Pris 2700 kr. Ring efter kl. 17. 

Tel: 0978/550 42 

Basic 7.0 lnternals C128, Cassette 
Book C64, Tricks and Tips C64, The 
Graphics Book C64, the Advanced 
ML Book C64. Allt är i nyskick och 
säljes. Ring Janne. 

Tel: 0612/30701 

C128, 1571, Gemini-160, nytto, spel , 
böcker, disketter, Wico joystick, säl
jes i delarna eller allt fra.ktfritt för 9500-
kr. Ring Patrik efter kl. 16.00. 

Tel: 0472/137 49 

C64, bandspelare, joystick, TFC 111, 
11 org. spel, böcker. Fint skick. Pris 
3000 kr. 

Tel: 0502/411 75 

C64, org. spel på kass säljes. Super 
Huey Il och Twin Tornado 100 kr för 
båda. · 

Tel : 031/31 21 90 

Original spel på kassett till C64 säl
jes. card Shark och W.C. Leaderbo
ard. 100 kr/st eller 180 lir för båda. 

Tel : 031/31 21 90 

C64, 1541-11, 1531, spel, joystick, färg 
TV. Pris 4500 kr. · 

Tel: 08/7544389 

Amiga org. Sherlock och Moonmist 
säljes för 150 kr/st eller bytes mot an
dra amigaspel. 

Tel: 019/240589 

m 

_....,._.,. 

l.}.1c..A-"2.E ~~R ~ ~ttl)~At- ~j..l"\~R... 
;,.v ~~ I!,,\,~~ f>~ ~\Ol.Oql ... \<A 
"3,'<::,~ "'l."'-k "-OM.~C. .... Tr ~\:.W" ....... "'~ 
ii,r- ~w-,w-~ AiN' ~•i.r""' "'-UcCU>~~ U~. 
riÅNw:r -"""t>a.A- ~~{y-lt ,._'< 'I> .... ~ 
'J.lz,.. ~Åt>M- - 'M~J.S ~K~ be- NN,f>N'S. 11'1 
~ 1..1~ 5'CR-~ liO'h TA\-11:'.t-N .... _ 

C128, 1570, 1531, 2 wico joysticks, 
notcher, ljuspenna (hemmabygge), 
disketter, band, 2 diskettboxar. Pris 
5000 kr. · 

Tel: 0300/29642 

Org. spel till C64 Solid Gold (k) 100 
kr, Gunship (d) 150 kr. 

Tel: 0647/107 82 

C64, bandspelare, 3 joysticks, 5 böc-
· ker, tidn , spel säljes. 

Tel: 0481/17061 

C64, diskdrive 1541, bandspelare, 2 
joysticks och spel säljes. Ring Niklas. 

Tel : 035/101514 

Football Manager 2 till Amiga oan
vänt. 170 kr + postförskott. 

Tel: 0150/60956 

C64, diskdrive, printer, Quickdisc, 
org. spel, disketter m.m. LÅGT PRIS. 
Ring Peter för mer info. 

Tel: 0496/401 62 

Bra 1541 diskdrive pris 1500 kr. Prin
ter MPS 801 pris 1500 kr kan disku
teras. Ring Tony. 

Tel: 0500/571 02 

c128D 6 mån, TFC 111, bandsp, joy
stick, disketter med låda och band. 
Pris 6000. 

Tel: 019/60320 

C128, 1901, 1571, bandspelare, 2 st 
joysticks Quickdisc+ , 30 tom diskar, 
Superbas 128, Vizastar 128, några 
spel ,böcker. Ny pris ca '7000. Pris 
9000 kr. Ring efter k/. 16.00 . 

Tel: 0589/12207 

Amiga 500 med RF-mod, \oystick, 
disketter, diskettbox och mus. 

Tel: 0511/17638 

C128, 1571 m. tillbehör. Pris 5000 kr 
kan disk. Kan även säljas i delar. Ga
ranti kvar. Ring Krister. 

· Tel : 0371/17362 

C64 med åäö, 1541-1/, Af{ Ak 4 prot; 
disketter i boxar, bandsp, band, disk 
och band org, diskklippare och joys
tick säljes 4300 kr. Monitor 1702 säl-

. jes 1000 kr. Paketpris 5500 kr. Ev. 
byte mot Amiga. Ring Johan_. 

Tel: 0346/20525 

Synt Korg Poly 800 + Midi interface 
till Amiga 500 för endast 4700 kr. 
Mats. 

Tel: 0381/105 22 

C64 med drive, diskettbox, disketter 
m prg. Pris 3500 kr . 

.Tel: 031/22 19 78 

C64, 1530, joyboard, spel, 20 datatid
ningar. Endast 1500 kr. 

Tel: 013/296290 

Pirates mcit Skate or die, Explcring 
fist mot Handbal! Maradona, Sher
lock Holmes mot G.Linekers S. Soc
cer. På kassett. 

Tel: 0491/514 89 

Atari 520 ST mm. + mellanskillnad 
bytes moi Amiga 500 eller 1000. Ring 
Pär. 

Tel: 0521/17387 

TFC-3 med svensk manual bytes 
mot Freeze machine. Anders. 
. Tel: 0300/62097 

C64, bandstation, Wicc joystick. cart 
AR Mk IV, 5 mån garanti , spel. Pris 
2400 kr. · 

Tel : 0554/14415 

1541, TFC 111, diskettklippare, diskett
box m disketter. Endast 3000 kr. 

Tel: 013/29 62 90 

C64, 1541, skrivare SP-180VC, 2 joy
stick, cart, spel, nyttoprg, litteratur 
m.m. Ring efter kl. 17.30 till Leif. 

Tel: 0243/38655 

Vip Term XL disk 98 kr, Expert cart 
69 kr, King Size disk 119 kr. Ring Len-. 
nart. 

Tel: 0320/39252 

Bankok Knights och Ace 2 säljes för 
70 kr/st. · 

Tel: 0953/10939 



C64 or på d·sk, SOi d Gold Epy 
Eptx 100 kr 

Tel 040/43 7635 

Org. spel till C64. Solo Hight 70 kr, 
World Games 100 kr R-rng Johan. 

Tel 0522/300 48 

Org. spel till C64 Gunship 120 kr, 
Strike Fleet 100 kr. Ring Johan. 

Tel: 0522/30048 

ario Bros 90 kr, A.D. Mission 50 kr. 
Båda for 119 kr. Ring Lennart 

Tel : 0320/392 52 

"Joystick" Band 6186-1/87 250 kr på 
disk 350 kr. "Joystick" tidningar 
nrS/86-2/87. Endast 75 kr. Köp allt för 
550 kr. Ring Lennart. 

Tel: 0320/392 52 

innesexp. Spirit lnboard till Amiga 
1000 utan minneskapslar saljes för 
1500 kr (nypns ca 2200 kr) Oanvänt. 

tel : 0418/11548 

Freeze achine 250 kr, Joystick Ter
minator 150 kr, Six Pack Hit Pack 70 
kr, Zzap Sisslers 70 kr. Ring Martin. 

Tel: 0522/331 35 

C64, 1541-11, 2 st 1530 bandspelare, 
TFC 111, 3 st joy, disketter, band, da
tatidningar m.m. Pris 4500 kr Ring 
Johan . 

Tel: 0522/30048 

Org. spel till Amiga 500 Starfl~t I 
och Ports of call. 150 rist. Rt g Ro
bert . 

Tel : 08/758 63 91 

Diskdrive 1541-11 disketter Pris 1500 
kr. 

Tel: 0278/150 79 

C64, bandspelare Oigilog, böcker, 
spel, joystick, Datels soundsampler. 
Pris 1800 kr. 

Tel: 0278115079 

Atari 850 nterface obe • beg + pa
rallelllkab ttl skriv. It 750 r. 

Tel : 0302/40636 

Amlga 2000 med hårdrsk PC-kort, 
4.25" och 3.5" diskettstationer m .m. 
Endast anvånd tvl veckor. Pris 
15500 kr. Ring Fredrik. 

Tel: 0470/48566 

C84, diskdrive 1541, bandspelare 
1530. joystick, disketter, diskettbox, 
massor av spel litt. Vllvlråad 3900 
kr. 

C1280, Tas word, Mtcrobase d1:s et
ter, org. spel, diskettbox, diskettklip
pare, litteratur. Pris 6000 kr. 

Tel : 0451n52 04 

Simon cart 200 kr, Modem 
75/1200 300 kr, PrinterGP-100VC 500 
kr. 

Tel : 042/54051 

Org. spel på diskett till C64. P1rates, 
Silent rvic , Gunship, Cru ade in 
Europe. Pns 400 kr. 

Tel · 036179639 

I. P s 

Tel : 0651/61008 

Org. p I på kassett till C64. Sabo
teur 50 kr, Sub hunt 25 kr. Ring Pat
rik. 

Tel: 0758/544 52 

C64 gar ntI , 2 bandspelar , spel , 
böcker och tIdnrngar. pn 3200 r. 

Ter: 0680/1 o 79 

Tel: 0573/220 '51 

C64 med ÅAÖ, 1541, bandstatlon, 
1oyst1ck, 10 org. spel, Tool 64 diskett
ficka, 10 disketter, litteratur ~ch ma
nual. Pns 4300 kr. Ring Mats mellan 
18-20. 

Tel: 031/24 55 14 

Till C64. Str SSG + extra scendis 
Russ1a, B ttl rn normandy. pris 125 
kr/st. Ring Jan. 

Tel: 0303/127 40 

C64, band atron, joystick 9 data
böcker spel. Al ör 2200 r. 

Tel: 04705/51 '5180 

C128 m B-sp & Joystick 1500 kr, 
1571 1500 kr, Amiga 500 komp! m RF-

el 711 98 43 
(kvall) 

Sega TV-spel + 3 spel bla Out Run 
säljes billigt. Som nytt Ring Stefan 

Tel : 0491/838 32 

C128, diskdrive 1541, bandspelare 
50 disketter. disk.box, joyst. pris 4500 
kr. Ring Mattias 

Tel; 0490/145 56 

c128, bandstation, 2 st JQYSticks, free
ze frame, kalender 64, spel. Pris 
3900 kr. Ring efter kl. 17. 

Tel: 0586/28312 

c64, spel, band, bandspelare, joy
·stick . Pris 5400 kr. Ring Lennart. 

Tel: 016111 5680 

C128, 14" TV-monitor, 1571, 1530, 
modem. 4 st cart. litteratur, band, dis
ketter, 1 stor och två små diskettbox
ar. Vrakpns 10 000 kr. Ring Martin 1 

Staffanstorp for rnstallation och 
igångkormng. 

Tel: 046/25 67 42 el. 0450/523 79 

BREVKOMPISAR 

Jag söker kontakter m C64/128 + 
diskdrive för byte av demos prg, t ips 
m .m. S riv till: Dan,el Hovberg, Uar-

dav F·257, 223 71 LUND 

Amiga , mpI rsökes.S rivt I: 
Mikael ~.oharin son, Lundbyg. 22, 
703 58 OREBRO 

Brevkompisar med C64/128 och 
bandspelare sökes. Skriv till : Jonny 
Johansson Magstensg. 1C, 561 34 
HUSKVARNA 

Brevkompl Commodore 64 brev
kompis sökes for att byta erfarenhe
ter, tips, spel m.m. Skriv till Johan 
B~ard, lindvallsv. 4, 37024 
NATTRABY 

Brevkompis med Amiga sökes för 
byte av program, tips, ideer m.m. 
Skriv till: Peter Carlsson, Kyrkv. 10, 
454 00 BRASTAD 

Brevkompis med C64 och diskclnve 
sökes av 12-årig ktlle, för spelbyten 
m.m. SkrivtJII: Johan Skarp, Solg. 13, 
28060BROBY 

Amiga brevis sokes tör byte av spel 
och tips. Kent Persson, Gårdtveten, 
672 00 ÅRJÄNG 

Hej! Jag är en kille på 11 år som skul
le vilja ha en brevis med C64 och 
bandstation i åldern 9-15 år. Jens 
Ribbholm, Kulla, 575 96 EKSJÖ 

Brevkompisar med C64 sökes. Jag 
har bandspelare och diskdrve Skriv 

Jag sök r brevkomp, ar med Am1-
ga. For byte av prg , PD, erfarenhet 
m .m.m Skriv till: Andreas Sundin , 
Rödhakev. 26A, 756 52 UPPSALA 

Brevkompisar sökes. Jag har en 
C64 med diskdrive. Skriv till: Håkan 
Fälby, Atmosfärg. 27, 415 21 GÖ-
TEBORG · 

Brevko pi Söker brevkompis med 
C641128 och diskdrive. Skriv till : Tho
mas Klavestad, Navestadv. 127, 1740 
Borgenhaugen, NORGE 

Amlga brevvänner sökes. Johan 
Karlsson, Havsörnsg. 151, 55270 
JÖNKÖPING 

C-641128 brevkompisar önskas. Med 
bandstation eller drive. Jag skall för
söka att svara på samtliga bf8v Skriv 
till: 
Reine Pedersen, ortgränd 23, 
951 45 Luleå. 

Brevkomp sar med C64 oxh band
spelare sökes. Skriv till : Daniel 
Krantz, Runhällsg. 39, 423 48 
TORSLANDA 

Amiga brevkompis sökes för byte av 
kunskaper och prg. Skriv till : Claes 
Norhng, Polhemsv 8, 778 00 
NORBERG 

ANNONS 
På grund av den stora tillstromningen av 
annonser till Datorbörsen måste vi bör
Ja ta betalt. En annons kostar i fortsätt-
ningen tio kronor. 

Pengarna skickas till Pg 11 75 47-0, 

47 
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Brevkompis med C-64 och disk. sö
kes för utbyte av spelerfarenheter. 
Skriv till: 
Patrik listeniu , Slalomvägen 5a. 
633 57 Eskilstuna. 

Brevkompisar m . C-64, bandsp. 
och/el. diskdrive. Själv har Jag en 
bandsp. Skriv till · 
Henr k Palm, Blekekullsvägen 27, 

23030Oxie. 

COMMODORE 64 
DELUXE PAKET 

TILLBEHÖR 
JOYSTICKS 

PRIS 
AMIGA HARDWARE EF. . 369 
AMIGA PROGRAM ERSGUDE 239 AnadlVG 119 
AMIGA PAOOR:S HAND 800K 295 
INSIDE AMIGA GRAPHICS 245 

Anac:kVG200 
ttac:k VG 505 

A~clcVG600 HI! AMIGOS ... 
W1ao Balhandle A500 MINNESEXP ANSION 1195 
Wico Ergo RF-MODULA TOR 275 
Wico Threeway MPS 1500C FÅRGPAINTER 3295 
TAC-2 SP-1200 A1 PRINTER 2795 

DISKETTER (10 stlfOrp) PHILIPS FÅAGMONITOR 3295 
Goldstar 5114· osoo 99 Arets absolut bästa joystick... MIDI-INTERFACE 995 
BASF5114·Dsoo 179 AMIGA SPEL ~ Commodore 64 (Ny modall av ) Goldstar 3 1 /2" osoo 199 Metallskaft, 5 mikr0SW1tchar, 

~ Bandstation (vård 275) BASF 31/2" DSOO 299 a tofi och ARMY OVES 329 
CARmlDGE TU 64/128 U re sugproppar BARBARIAN - PSYGNOSIS 299 

~ The Flllal Carlridge 111 (Vård 495) The Fi Cartridge J+VG 119 495 Pris endast 179:- BLACK LAMP 299 

: ~~ (~ 
129

) k n Replay M IV 495 t---------------' :~,ci gg~MANDO 
299 

-Cc 1:~11kari W~rriors ~:ärd ~:~ o~~fc~ftrofessional 5
: AMIGA 500 BERMUDA PROJEKT :~ 

<A, 1 spel Oeathscape (vård 149) AZIMUTH JUSTERINGSBAND 79 DELUXE P-AKET BEYOND THE ICEPALACE 329 
RENGÖRINGSDISKETT 5114• 99 BOMBJACK 299 

~ 1 spel Oogfi ht 2187 ( å(d 149) REPIIGÖtFUN(~~o, KETT 3 1 /2" 129 <A, Amiga 500 (värd 5995) CORRUPTION 349 
.:=:::::=::::::~;;l ~ntm1s OAS 2295.•• LOAD-tr·GöR DET SJÅLV- 169 -Cl RF-moclulak>r (Vård 275) CARRIER COMMAND 349 

LOAD-IT BANDSTATION 549 ~ Joystick VG 200 (Vård 195) DARK CASTLE 349 
a-LÅ--:-G_P_R_I_SS_P_E_L_TI_LL_C_64_/1_2_8"""' ~~6TTh~ CE 64 : <A, 1 spel (Vård 279) 8~~ R OF 11-E CROWN : 

IOOSETT BLACING PADOLES 64) 395 ~ Kindwot'd (sv. ordbeh.) (Vård 995 FJlE & FORGET 349 
MASTER 49 DIGITAL so o ~-L__C ... 64 595 PRIS ENDAST 

5995 
:• FOOTBAl..l GER Il 299 

FORCE O 49 EOS MUS 495 GREAT G A $ISTERS 295 
rBALL 49 LIS MATTA {BRA KVALITET} 195 t-------------1 GEE BEE AIR RALl Y 299 
~~~Jilt~GENT 49 t---......;. ___ _..:,_ __ --1 NYTTOPROGRAM TILL AMIGA ~~5~~R (STRATEGQ 395 

BACK TO THE FUTURE !~ LITTERATUR TILL C64/128 PRIS KING OF CHICAGO :~ 
OLLIE Lis COMMODORE 64 PRIS AUOIOMASTER 595 MIND FIGHT Å 

& SA 49 CREA TING ADVENTURE ON C 64 79 AMIBOK ER ( VENTYA) 349 
ROCK & WRESTLE 49 MACHINE LANG. FOR BEGINNERS 225 DELUXE VIDEO 1.2 2995 OBLITERATOR 299 
MERMAID MADNESS 49 PROGRA.,MERA 6502 21 O 1095 PORTS OF CALL 395 
HERO 49 m DIGIPAINT (begränsat lager) 495 PANDORA 299 
SUPER ROBI HOOD 59 SECONO BOOK OF MACHI E LANG.240 VIP PROFESSIONAL (LOTUS t-2·3) 2195 PHANT ASIE 111 299 
G p S ULA TOR 59 TH D 800K OF C 64 ES 210 LA TTICE C 4.0 1995 STRIPPOKER Il PLUS 199 
B X S ULATOR 59 USI G E SROOM 245 VIDEOSCAPE 30 1795 STREETAGHTER 349 
ATV s ULATOR 59 C0 DORE 128 PUBUSHER PLUS (DTP) 995 su R Ol PIAD 329 
ARKANOID 79 C-128 ACH E LANG. FOR BEG. 240 FORTRAN 2995 TEARORPOOS 299 
PRESIDENT 79 C-128 PROGRAMMER'S GUIDE 245 PASCAL 1095 THE THREE STOOGES 349 
ACROJET 79 MAPP G THE C-128 255 PHOTON PAINT 895 THE BARDS TALE 2 349 

COMMODORE 1541-11 NITTOPROGRAM TILL C64/128 ~usix~TUOIO 
1~~ ~~SNOERCATS ~~ 

DELUXE PAKET ADV. OCP ART STUDIO ~f9SD~~ LITTERATUR TILL AMIGA WOALD GAMES 299 
<A, 1541-11 diskdrive (värd 1995) ~~~iROOM 695 PRIS AMIGA 1010 DELUXE PAKET 
~10stDSODdis eter (värd99) Ö 475 1001THI GS .•• AMIGA 175 ~1010disdrive (värd1995) 

( d 450 
BOK 128 BOKF RI G 

6
995

19 
ADVANCED A IGA SA.SIC 245 ~ 5 st disketter (värd 99) 

~ 3 st vår ) OXFORD PASCAL 128 A IGA APPUCATIONS 240 ~ 3 s spel (Vård 450) 

P~-=- DAS~_1995:.:__ __ fu~~6428 ____ ~-- ~~EA:.~~-PROGA 1: PRIS ENDAST 1995:• 
6 I DATU 7 .... 

fr---;---------------L-_J ~N _ __________ li 
I r--;------------------l-__J ADRESS ____________ _ I ~ 
I r----r-----------------J---1 POSTNR ____ ORT _______ _ I ~ 

I 
r---t-----------------1--.J TELENR ___ / _ ________ _ , ~ 

I 
Beställ d" eld genom vår ordertelefon eller genom att fyla i I :o~ 
kupongen och ~ ut den och oppa ned 

I ----------------------..:1...-.....I den i ett fr rat kuvert och • na den I g 
J h närmsta brevlåda. I I ag ar en _ _____ dator, och jag vill ha Våradress är: ~ 

I spelen på 0 kass, isk, O cartridge. Lq-DqTq 
I Målsmans underskrift 

om du är under 16 år--- ---- -------

BOX66 
n1 01 LUDVIKA 

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



I nästa nummer· 

STYR EN 
STORDATOR 
MED 64:an 

SÅ STOPPAR 
DU ALLA 
Load Error 

Missa inte 
starten på 
C-SKOLAN! 

Sanningen 
om 
VÅLDI 
SPELEN 

Nr 12 

u 
22 

SEPT 

MISSA INTE DATORMAGAZIN 
- VAR 3:e VECKA! 

• Datormagazin är nyhetstidningen Nr 1 för svenska Commodore-ägare. 
Var 3:e vecka kommer vi med med rykande aktuella reportage, intervjuer, tester och mycket 

annat från Commodore-världen. 
Missa aldrig ett nummer - ta en prenumeration. Du tjänar 53 kronor på en helårsprenume

ration jämfört med att köpa lösnummer. Och du deltar dessutom i utlottningen av 20 ex av The 
Great Giana Sister - höstens hetaste spel både för C64 och Amiga. 

Alla som beställer en ny eller förnyar sin gamla prenumeration deltar i utlottningen. 
Skicka in kupongen nedan, eller ring tel 08-743 2777 - före den 15 september 1988. 

VINN ETT 
DATASPEL 

Commodore 64-Amiga-Atari ST-IBM PC 


