STOR UDVIKLINGSKONKURRENCE STORE PRÆMIER
Skal du være med til at bestemme over Danmark’s fremtidige position på det internationale
softwaremarked ???
Commodore Data A/S har udskrevet en stor konkurrence for alle der har lyst til at udvikle
programmer til de nye AMIGA’er.

1. PRÆMIE TIL DET BEDSTE PROGRAM UDVIKLET PÅ AMIGA 2000 :

25 . 000 .2. PRÆMIE TIL DET NÆST BEDSTE PROGRAM UDVIKLET PÅ A 2000 :

5 . 000 .1. PRÆMIE TIL DET BEDSTE PROGRAM UDVIKLET PÅ A S00/A 1000 :

10. 000 .2. PRÆMIE TIL DET NÆST BEDSTE PROGRAM UDVIKLET PÅ A 500/A 1000 :

5 . 000 .3. PRÆMIE ER EN INTERNATIONAL DISTRIBUTION AF PROGRAMMET TIL ALLE
COMMODORE SELSKABER OG DISTRIBUTION AF PROGRAM BESKRIVELSEN TIL
RELEVANTE SOFTWAREHUSE
4. PRÆMIE ER OPTAGELSE I DET KVARTALSVISE AMIGA-SOFTWARE KATALOG,
DER TILSENDES ALLE COMMODORE FORHANDLERE, SOFTWAREHUSE, FAG- OG
DAG-BLADS JOURNALISTER OG SOM SÆLGES TIL ALLE INTERESSEREDE AMIGA
BRUGERE.
DENNE PRÆMIERING TILFALDER ALLE PROGRAMMER, SOM COMMODORE EFTER
TEST FINDER RELEVANTE.
HAR DU LYST TIL AT DELTAGE ???

CE

Commodore

HVORDAN DELTAGER MAN ?
1. INDKØB
Når du køber din AMIGA, skal du huske at sikre dig at netop din forhandler deltager i konkurencen.
2. INDSENDELSE AF DET FÆRDIGE PROGRAM
Når du har fremstillet dit program, og det fungerer fejlfrit, og din dokumentation er i orden, indsendes
programmet til test hos Commodore Data A/S, Jens Juuls Vej 42, 8260 Viby J (se nærmere under
Betingelser)
3. TEST AF PROGRAMMET
Commodore Data A/S foretager løbende test af de indsendte programmer. Vent derfor ikke med at indsende.
Jo hurtigere du indsender, jo før kan du begynde at sælge dit program.
4. 4. PRÆMIE T n . ALLE PROGRAMMER, DER BESTÅR TESTEN
De programmer der gennemgår og består testen, optages i det kvartalsvise AMIGA software katalog, der
kommer til alle Commodores AMIGA forhandlere, softwarehuse, fag- og dagbladsjournalister og som
sælges til alle interesserede brugere. ALLE PROGRAMMER DER BESTÅR TESTEN FÅR ALTSÅ 4.
PRÆMIE. En sådan test og efterfølgende blåstempling er erfaringsmæssigt en god måde at sælge
programmer på.
5. 3. PRÆMIE - INTERNATIONAL PRÆSENTATION
Hvis programmet har international kvalitet og relevans, vil det blive distribueret til alle Commodore
Intemational’s salgs- og marketingchefer, i Europa og USA, og programbeskrivelsen vil blive distribueret til
relevante internationale softwarehuse. Det åbner uanede muligheder, måske med kontakt til nogle af de store
udenlandske programhuse. Her er virkelig store muligheder for eksport. Den internationale præsentation
kræver at du fremstiller en engelsk version med tilhørende beskrivelse, (se under Betingelser).
Commodore er selvfølgelig behjælpelig med prisfastsættelse og salgsforhold.
6. 2. PRÆMIER
Det næst bedste program udviklet på AMIGA 2000 præmiereres med kr. 5.000.-.
Det næst bedste program udviklet på AMIGA 500 eller AMIGA 1000 præmieres med kr. 5.000.7. 1. PRÆMIER
Det bedste program udviklet på AMIGA 2000 præmieres med kr.25.000.Det bedste program udviklet på AMIGA 500 eller AMIGA 1000 præmieres med kr.10.000.8. ALLE PROGRAMMER SKAL VÆRE FÆRDIGE OG AFLEVERET INDEN 1. MARTS 1988.
BETINGELSER:
1. PROGRAMMERNE UDVIKLES PÅ EN AMIGA 2000 ELLER EN AMIGA 500/AMIGA 1000
Programmerne skal udvikles på en AMIGA 2000 eller en AMIGA 500/AMIGA 1000. (Kick-Start 1.2 eller
senere) Købet dokumenteres med fakturakopi eller kvittering fra en autoriseret dansk Commodore forhandler.
Bemærk at alle de anvendte ting skal vane købt hos en autoriseret Commodore forhandler. (CPU, skærm,
add-on's etc.)
Det er vigtigt at være opmærksom på at den indkøbte AMIGA er bestemmende for om du deltager i den ene
eller den anden præmiegruppe.

2. BRUG AF INTUITION OG PULL-DOWN MENUER
Kun ved særlige, og veldokumcnlcrcde tilfælde, må programmet arbejde uden anvendelse af INTUITION.
Ellers er hovedreglen at INTUITION, og den dermed forbundne bruger-interface, skal benyttes. Således bør
der altid anvendes INTUITIONS muse- og tatastur-rutiner, samt pull-down menuer. Skønnes det
uhensigtsmæssigt at basere brugerinterfacen på pull-down menuer, bør der tillige indgå såkaldte tastatur
"short-cuts" (ved f.eks. tekstbehandlings-programmer kan menu styring alene være direkte bruger
"uvenlig"). Den bør dog altid være tilstede, bl.a. for kontinuitetens skyld, men også af hensyn til eventuelle
handicap-interfacer til erstatning af mus og tastatur). løvrigt opfordres konkurrencens deltagere til at udnytte
AMIGAens fulde tegnsæt- og tastatur- muligheder, således at det fra starten kan anvendes internationalt.
3. BRUG AF STANDARD INTERFACES OG SYSTEM BIBLIOTEKER
Som hovedregel lægges der vægt på at AMIGAens standard interfaces benyttes (seriel- og parallel-interface,
mus, joysticks, tastatur, etc.). Det anses som overordentlig vigtigt at al tilgang til standard interfaces foregår
igennem dokumenterede standard system-biblioteker (libraries og devices), og at ingen hardware adresseres
direkte. Kun derved kan programmerne leve sammen i fred og fordragelighed i AMIGAens multitasking
miljø. Ved bedømmelsen lægges der derfor stor vægt på, at reglerne for programmernes sameksistens i
multitasking miljøet er overholdt. Kun meget specielle forhold kan retfærdiggøre at programmet overtager
"hele maskinen".
løvrigt anses det for et ufravigeligt krav, at programmøren i alle forhold har benyttet sig af dokumenterede
systemrutiner, for derved at opnå højst mulig kompatibilitet. Benyttes special hardware (der i øvrigt ikke
indgår i konkurrencen) må adgang ske via drivere skrevet efter AMIGAs specifikationer. Benytter
programmet AMIGA hardware uden samtidig at benytte de dertil hørende libraries og devices, accepteres
dette kun, hvis AMIGA specifikationerne for bruger-definerede libraries og devices er overholdt.
4. AMIGA 2000 PROGRAMMER
PROGRAMMET SKAL KUNNE AFVIKLES PÅ EN STANDARD AMIGA 2000
Programmet skal kunne afvikles fuldt funktionsdygtigt på en AMIGA 2000 i standard konfiguration (1 Mb
RAM). Programmet må ikke kræve, men gerne, udnytte , hukommelse over 1 Mb RAM. Programmet må
ligeledes gerne udnytte Commodore AMIGA add-ons så som: Bridge-Board, SCSI-kontroller, etc. Dette
skal tydeligt specificeres.
5. AMIGA 500 PROGRAMMER
PROGRAMMET SKAL KUNNE AFVIKLES PÅ EN STANDARD AMIGA 500
Programmet skal kunne afvikles fuldt funktionsdygtigt på en AMIGA 500 i standard konfiguration (512 K).
Programmet må ikke kræve, men gerne udnytte, hukommelse over 512 K.
Programmet må ligeledes gerne udnytte div. Commodore AMIGA add-ons. Dette skal tydeligt specificeres.
6. STANDARD RUTINER
Såfremt programmet benytter adgang til diskettestation, skal AMIGA-DOS og standard systemrutiner
lægges til grund for denne adgang. Afleverer programmet data, der på nogen måde kan underlægges
specifikationerne i AMIGA-IFF-standarden (Intcrchange File Format), så skal denne standard benyttes og
overholdes. Kræver programmet ikke harddisk, skal det dog kunne afvikles på en sådan.
7. PROGRAMMERINGS SPROG
Der stilles ingen krav til valg af programmeringssprog: men ved bedømmelsen lægges der vægt på, at det
valgte programmeringssprog ikke har sat grænser for programmets afvikling. Måden og effektiviteten
hvormed den valgte opgave løses, er vigtigere end hastigheden hvormed den løses. Undtagelsen herfor er
naturligvis det tilfælde hvor hastighed er opgavens største krav.
8. COPYRIGHT
Programmerne må ikke indeholde rutiner der er omfattet af copy-right fra anden side.
9. KRAV TIL DOKUMENTATION - AFPRØVNING
Da en programtest omfatter en egentlig kontrol af systemets rigtighed, er det en ufravigelig regel at alle
programmer der indsendes til test overholder følgende krav til dokumentation:

*

Generel systembeskrivelse.

* Krav til minimumskonfiguration.
* Installationsvejledning.
* Beskrivelse a f opstartsprocedure.
* Kontinuerlig gennemgang a f systemets enkelte rutiner med forklaring a f enkelt felters inddataformat.
* Rettelses procedurer.
* Gennemgang a f uddata, evt. med eksempler.
* Indeks.
Hele systemet med delprogrammer afprøves, ligeledes testes samspillet mellem programmer. Der lægges stor
vægt på, at brugervejledningen er udformet på en sådan måde, at systemet hurtigt kan indlæres af uøvede
brugere. Den skriftlige brugervejledning må geme/bør suppleres med hjælpetekster i selve programmet.
Bemærk at Commodore Data A/S ikke kan påtage sig ansvar for eventuelle fejl og mangler i programmer.
Ligeledes kan Commodore Data A/S ikke påtage sig ansvar for eventuelle følger af fejl, mangelfulde
programmer eller mangelfulde manualer. International præsentation kræver engelsk version og manual.
10. HVOR FÅR MAN HJÆLP
Eventuelle spørgsmål rettes til den autoriserede Commodore systemforhandler, hvor udstyret er købt.
11. HJÆLPEVÆRKTØJER
Som programudvikler har du mulighed for at købe den komplette udviklings dokumentation (3000s). Her
findes alle funktioner etc. beskrevet. Ligeledes vil det være muligt at købe/kopiere en række public-domaine
programmer med mange gode rutiner.
I AMIGAudvikler gruppen har du via en specielt oprettet database mulighed for at udveksle ideer og
erfaringer med andre programmører. I samme database er det via en mailboks muligt at stille spørgsmål til
Commodore. Databasen kaldes direkte på 06 28 57 46.
12. HVEM KAN DELTAGE ?
Bemærk ! Kun privatpersoner kan deltage. Grupper af private kan i fællesskab udvikle og indsende prg.
13. PROGRAMMET SKAL VÆRE FÆRDIGT OG AFLEVERET INDEN 1. MARTS1988.
14. DER VIL VÆRE KONTINUERLIG EVALUERING, SÅLEDES AT PROGRAMMER DER ER
TESTET VIL KUNNE PRÆMIERES FØR DENNE FRIST.
Ved bedømmelsen af det vindende program lægges der vægt på: AMIGA-features, hastighed,
brugervenlighed og markedsførings muligheder. Der lægges især vægt på markedets reaktioner på
programmet Commodore Data A/S har eneret og total frihed til at udvælge det vindende program.
Dommerkommiten vil bestå af personer fra Commodore Data A/S, med specialviden om AMIGA på såvel
det programmæssige som det markedsføringsmæssige område.
15. OFFENTLIGGØRELSE
Vinderen får direkte besked fra Commodore Data A/S og offentliggøres samtidig i relevante dag- og fag
blade.
OFFENTLIGGØRELSEN SKER 1. MAJ 1988.
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