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NORSK DATA MAGASIN 

Og så var v! her igjen, da .... 
Vi har når d�tte skri
ves ikke fått så mange 
reaksjoner på Norsk 
Data Magasin nummer 
1 .  Årsaken er at vi på 
grunn av påskehøy
tiden var nødt å få 
dette nummeret ferdig 
før forrige utgave 
nesten var kommet på 
markedet. 
Men de få reaksjoner 
vi har fått, har til stor 
del vært meget posi
tive. Alle som en er 
meget g lade for at det 
igjen finnes et norsk 
magasin for hackers. 
Det er jo ganske utro
lig at man i Sverige og 
Danmark har flere 
slike magasin, mens 
man her i Norge ikke 
har kunnet lese et 
hjemmedatablad på 
sitt eget språk! Så 
trege er ikke nordmenn 
at de ikke fortjener et 
eget blad. 
Noen har vært litt 
skuffet over at bladet 

har inneholdt for lite 
",,,nonser, og det kan vi 
være enige i. Pro
blemet har vært at de 
al ler fleste av våre 
(kommende?) annon
sører ikke har kjent 
til vår eksistens 
hvi l ket vi går uti fra at 
de gjør nå! Noen ville 
også se første num
meret før de kastet 
seg over vårt glim
rende annonsemedia 
for hjemme
datamarke
det. 
T i l  dette 
n u m m e r e t  
av NDM ble 
noen av våre 
annonsører 
for sene t i l  
toget fordi 
påsken kut
tet ned vår 
d e a d l i n e  
med over en 
uke. Til dem 
vil vi gj.erne 
si at neste 

nummer av Norsk 
Data Magasin kommer 
ut den 15. mai. 
Deadline for annon
ser, artikl er, nyheter 
og rykter er 1. mai 
1990. 

Så hold dere våkne. 
Da kommer toget 
igjen "to a station 
near you"! 

Arnfinn Forness 

Se våre tilbud! 
AMIGA 500 f ø r  kr . 6 4 00,00 

COMMODORE 64 (BATMAN) 
m/spill, kassettspi lle r ,  20 s p i l l  og 
j o y s t i c k  

1541 D ISKSTASJON TIL C B M  64 
( O r i g inalet!) 

ST0VDEKSEL til CBM 64 
( r ø kfarvet p l ast)  

ST0VDEKSEL t il  AMIGA 500 

DAN-JOY joystick 
(1 års ful l g a ranti!) 

AMSTRAD La 3500 fø r k r .  5 4 90,00 
(24 nåler, for AMIGA, ATARI ST 
og PC-kompat ib le ,  inkl. kabel) 

AMSTRAD DMP 4000 f ø r  kr. 4 9 9 0,00 
(bred valse, 9 nåler, for AMIGA, 
ATARI ST, P C ,  inkl. kabel) 

PROFEX disketter 3.5" DS D D  
(for AMIGA, ATARI ST, PC, 
MACINTOSH etc. 1 MB) 

PROFEX disketter 5.25" DS DD 
( fo r  C B M  64, P C  etc.) 

MUSMA HE (se prisen!) 

NÅ' kr. 4490,00 

NÅ kr.  2390,00 

NÅ kr. 17 90,00 

NÅ kr. 138,00 

NÅ kr. 1 68,00 

NÅ kr . 245,00 

NÅ k r .  2990,00 

NÅ k r. 2990,00 

NÅ kr. 15,00 

NÅ kr. 8,50 

NÅ kr . 75,00 

MEPH ISTO SJAKK-COMP UTERE! 
P r i s e r  fra kr.  1690,00 t i l  4290,00 ( R i n g fo r info r m a sj o n )  

OBS! Alle priser er inklusive moms! 
Ring eller skriv til vår data-avdeling! VI SENDER OVER HELE LANDET! 
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Postboks 220 
6401 MOLDE 
Telefon 072-55 699 
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1 un erer e ! 

Hvis du har en lommebok som ikke protesterer hver 
gang den skal ut med noen hundrelapper, så kan du 

Å tegne et pent bilde på en 
datamaskin er for de aller fleste 
en tidkrevende og vanskelig sak, 
men heldigvis finnes det en 
lettere løsning. Med en 
"digitizer" kan et bilde gjøres 
om til digital fonn og vises fram 
på skjermen. 

Det finnes flere forskjellige 
typer av disse. Felles for dem 
alle er at de gjør om et vanlig 
videosignal til digital form. 
Dette blir så lest inn i f.eks. en 
Amiga og gjon om til grafikk
data. Selv bruker jeg en 
"digitizer" som heter DigiWiew. 
Den er forholdsvis enkel som 
konstruksjon. og jeg skal her si 
litt om hvordan den virker og 
hvilke problemer som kan 
oppstå når man bruker den. En 
stor del av dette gjelder for alle 
typer digitizere. 

En slik "digitizer" virker ved 
at den måler den elektriske 
spenningen på videosignalet og 
gjør om dette til tall. Høy 
spenning på signalet betyr et lyst 
punkt på skjermen og lav 
spenning betyr et mørkt punkt. 
Dette er ikke spesielt vanskelig 
å utføre. Når det allikevel gir 
problemer er det fordi hastig
heten må være hØy. 

Ved et vanlig videosignal får 
vi et nytt bilde for hvert 
femtiende-dels sekund, og et 
bilde består av 312 linjer. Det vil 
si at hver linje tar 1/15625 
sekund. Hvis vi så ønsker å måle 
den elektriske spenningen på 
640 punkter på en linje, må dette 
ikke ta lengre tid enn 1/640 av 
tiden det tar å tegne opp en hel 
linje. "Digitizeren" kan derfor 
ikke bruke lengre tid på å gjøre 
om spenningsnivået til et tall 
enn 0.0000001 sekund (et 
timilliondels sekund!). På grunn 
av at det tar så kort tid å tegne 
opp en linje, er det ikke mulig å 
lese inn i Amiga tallverdien for 
hvert punkt like fort som linjen 
blir tegnet opp. Her må det altså 
trikses litt. 

For å få ut alle verdiene kan 
det brukes to forskjellige 
teknikker. Den ene går ut på at 
tallene blir lagret i selve 
"digitizeren" elter hvert som 
bildet blir tegnet opp og deretter 
overført til maskinen via 
parallell porten. Dette krever at 
"digitizeren" må inneholde flere 
hundre kilobytes med minne -
og det blir derfor en dyr løsning. 
Det har dog den fordelen at vi 
kan klare videobilder med 
bevegelse i. 

Den andre løsningen er den 
som er brukt i Digiview. Her 
hentes ut en verdi for det første 
punktet i hver linje - som så 
overføres til datamaskinen. 
Derener tar man neste bi Ide og 
overfører verdien for punkt 

nummer to i hver linje. Slik 
holder man på lil man har en 
verdi for alle punktene. Hvis alle 
bildene var helt like, så har vi nå 
fått et riktig bilde. Men hvis det 
har vært den aller minste 
bevegelse i bildet, vil resultatet 
bli dårlig. Bilder ulen noen 
bevegelse i blir med denne 
teknikken like bra som ved den 
første teknikken. 

Når vi først skal "digitalisere" 
et bilde, er det nødvendig med et 

stØdig stativ til videokameraet 
for å unngå bevegelse i bildet. 
Det kameraet som skal brukes 
kan heller ikke være hva som 
helst - det må være et sort/hvin 
videokamera. Grunnen til dette 
finner vi i videosignalet som 
kameraet gir. Fargeinformasjon i 
et vanlig videosignal er, akkurat 
som lysstyrkeinfonnasjonen, 
variasjoner den elektriske 
spenningen. Forskjellen ligger i 
at frek vensen er høyere for 
fargeinforrn3sjonen, og det vil si 
at raske variasjoner i spenningen 
forteller om fargen mens de mer 
langsomme foneller om 
lysstyrken. En "digitizer" som 
DigiView er ikke i stand til å 
skille mellom de raske 
variasjonene som forteller om 
fargen, og de mer langsomme 
som informerer om lysstyrken. 
Detle gjør at den ikke klarer å få 
korrekte verdier for lysstyrken i 
de enkelte punktene når vi gir 
den et videosignal med fargein
formasjon. 

På skjennen gjør det seg 
gjeldende som striper på skrå 
over hele bildet. Hvis vi fjerner 
de raske variasjonene med et 
elektrisk filler som kun slipper 
gjennom de laveste frekvensene 
opp til cirka 3 MHz, så kan 
signalet brukes. Problemet er da 
at bildet blir en tanke uskarpt. 
Når vi har et sort/hvitt 
videosignal kan vi bruke det som 
det er og få et skarpt bilde. 

Ved digitalisering bruker vi 
derfor tre fargefiltre i grunn
fargene rødt, grønt og blått. Vi 
digitaliserer en gang med hvert 
av de tre filtrene foran kameraet 
for å få ut andelen av rødt, grønt 

skaffe utrustningen som lar deg overføre bilder til din 
datamaskin. NDM's ekspert forteller deg hvordan. 

og blått. For hvert punkt får vi da 
ut et tall fra O til 127 for hver av 
de tre fargene. Detre gir oss 
teoretisk (128 x 128 xI28), eller 
2097152 farger. 

D i g i  rali  serings pro grammet 
overfører så disse til Amigaens 
mer begrensede fargevalg. For å 
få et best mulig resultat kan vi 
justere kontrast. lysstyrke, 
fordelingen mellom de ulike 
fargene - og så videre. 

Så mange fargenyanser som 

DigiView gir, tar også en hel del 
plass i minnet. Vi kan regne ut at 
et 64Ox512 pixeIs stort 
fargebilde vil trenge 983 kB med 
minne bare til de data som blir 
lest inn fra "digitizeren". Ekstra 
minne er derfor en forutsetning 
for å kunne bruke alle de 
forskjellige opplØsninger på 
skjennen vi har muligheten til å 
velge. 

Fargefiltrene, som er satt 
sammen til et hjul, bør monteres 
fast til kameraet for å hindre at 
vinkelen mellom filteret og 
kameraet blir forskjellig for de 
ulike fargene. Hvis det blir stor 
forskjell på vinkelen, kan det 
føre til feil i overgangen mellom 
fargene. Vi må også unngå at det 
faller lys direkte fra lampene på 
filleret fordi riper og støv på da 
trer fram. 

Enkelte overvåkningskameraer 
er følsomme for infrarødt lys i 
tillegg til de synlige fargene. 

Dette er utvilsomt bra hvis det 
skal brukes til overvåkning, men 
det skaper problemer hvis 
kamerael skal brukes til 
digitalisering. Da må det brukes 
et tilleggsfilter som fjerner den 
infrarøde delen av spekteret for å 
få korrekte farger. Dene fordi det 
fillerhjulet - som følger med 
DigiView - slipper igjennom 
infrarødt lys uhindret enten du 
bruker rødt, blått eller grønt 
filter. 

Akkurat som Amigaen har 
interlace. så finnes det også 
kamera som har interlace for å 
forbedre oppløsningen vertikalt. 
Hvis du bruker den vanlige 
digitaliseringen, vil du se at de 
horisontale linjene i bildet får 
små hakk som hver har en høyde 
tilsvarende en rasterlinje. 
Løsningen på dette problemet er 
å velge den langsomste 
digitaliseringen fra digitali
seringsprogrammel. Det fører til 
at programmet leser hvert punkt 
flere ganger og regner ut en 
gjennomsnittsverdi. Dette fjerner 
både støy og hakk fra bildet og 
gir et riktig bra resultat. Hvis det 
er mulig å slå av interlace på 
kameraet, løser også dette 
problemet. 

Lyset er viktig for å få et bra 
resultat. Hvis lyset ikke er sterkt 
nok, gir kameraet mye støy, og 
bildene blir dårlige. Lyset må 
også være mest mulig jevnt 
fordelt, for selv om du kan foreta 
mange forskjellige justeringer 
etter at bildet er digitalisert, kan 
du ikke korrigere for en ujevn 
lysfordeling. 

Det er mulig å lage et program 
som korrigerer for en ujevn 
lysfordeling i et bilde hvis man 
har et annet bilde med en helt 
jevn overflate. Hvis lysfor
holdene ellers var like på de to 
bildene, kan man finne ut fra 
bildet med den jevne overflalen 
hvordan lyset faller og bruke 
dette for å justere lysnivået i det 
første bildet. Jeg vet ikke om noe 
program som gjør dene, men det 
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høres da ut som en god ide . 
Til slutt vil jeg ønske alle som 

har (eller har tenkt å skaffe seg) 
en "digitizer" lykke til. En 
"digitizer" kan være til stor hjelp 
når det gjelder å lage grafikk på 
datamaskiner. Den kan også 
brukes til å overføre skisser og 
utkast som er utført på papir. 
Deretter kan det bearbeides 
videre med et tegneprogram for 
å gi et endelig resultat. 

GJD 

BATMAN-PAKKE 
Commodore 64 - Kassettspiller 
Tekst - Database - Regneark 

- og Grafikkprogram 
Joystick og 20 Spill + Batman 

kun kr 2250.-

AMIGA 500 
Mus og opplæringsprogram 

Al-ÆGA500 
Velg blant følgende pakker: 

STANDARD·PAKKE 4490 
START-PAKKE 4990 
KJEMPE-PAKKE 5990 
SUPER-PAKKE 9990 

AMIGA 500 
Amiga - Tilbehør 

PRINTER 1990 
FARGEMONITOR 2990 
DISK DRIVE 1390 
RAM EXPANSION 1390 
20Mb HARD DISK 4790 

Commodore PC·er 
12Jll 
20 III 
30 III 

fra kr eks.mva 

TOSHIBA 
Bærbare PC· er 

�SE f!!!i!1n T1200H�!\�.'L &;g' ''CVJ�/ 
fra kr 6990.- .k:"mva 

SENDER OVER HELE LANDETI 

HER OG NÅ FINANSIERli'lG 
O - KONTANT 

Du finner oss I følgende byer 
MOSS 

PIA SENTERET·SENTRUM 
TELEFON/FAX 09·257005 

OSLO 
THERESESGT.52·BISLET 
02-698003 FAX 02·695859 

SARPSBORG 
PELL YGT.52 • STRØKET 
TELEFON/FAX 09-153912 

TØNSBERG 
ø. LANGGT.51 • TORGET 
TELEFON/FAX 033·19433 

Software City 
- en kjede I vekst 
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NYE SPILL 
Hvis d u  fulgte med på hje m m e d atamarkedet i 1984, h u sker d u  
sikkert Monty Mole .  H ele fire m eget pop ulære 8-bits spill ble laget 
med Monty i hoved rollen. 
N å  e r  h an klar til å gjø re sin entre på 16-bits-fronten m e d  
I MPOSSAMOLE, fra Gre mlin Software .  Program m et e r  nå under  
utvikling av Core Design som laget R I C K  DAN GEROUS. Spillet vil ha 
ove r  200 ulike skje r m e r  ford elt på fem nivåer og skal være ute 
ette r påske . 
Cinemaware e r  på farten igjen, og d e res neste p rod uksjon skal 
kom m e  ut til som m e ren .  Spillet har fått tittelen W I N GS og e r  en 
slags flysim ulator. Den tar utgangs punkt i fø rste ve rdenskrig og 
56th Aerosq u ad ron base rt i Frankrike. 
Spillet love r m asse r av fantastisk grafikk og lu ftka m p e r  uten 
side stykke. I motsetning til and re sim ulatorer  p å  m arked et, bø r d u  
ikke forvente å finne Sid ewind e r-raketter under vingene dine d enne 
gangen. H e r  er  d et flyferdigh etene og en gam mel kules p røyte som 
skal gjø r e  jobben. Vi vente r spent p å  d et ferdige resultatet. 

KREDITTKORTSMINNE 
Minne i et kredittkort? N ei ,  m e n kreditt
kortsstø r relse p å  et 512kB til A miga. Det 
e r  4 cm bredt - d et minste p å  m arkedet 
h evd e r  tilvirkeren Mem ory Expansion 
System i England (tel :  095-44-51-236-
0480) . 

Og d et tror vi så gje rne . Det e r  bare en 
s m ule stø r r e  enn et kredittkort. Til 
kortet m edfølge r en 1 MB-d emo p å  
disk ett. 

Kilde: AMIGA Format nr. 9. 

Kilde: The One CygnusED PRO 2.0 
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Amiga A1500? Alle programmerere som har vært utsatt for Commodore's ED vet at en skikkelig 
editor er en nødvendighet. ASDG kom for en tid til bake ut med sin CygnusED som hadde 
nesten alt som er ø n skelig i en editor. Nå har neste versjon kommet, og den tilbyr en 
rekke forbedringer. 

V i skulle vel alle likt å ha en A M I GA 
A2000 f r e m for en vanlig A500. 
Dessver re e r  det slik at de n koste r 

for mye for d e  fleste av oss . 
Men om ikke altfor lenge, s e r  det ut som 

om A M I GA A500-eie re skal kunne få noen 
av sine d r ø m m e r  op pfylt. Ch eckmate 
System i England utvikler  nå et syste m 
som skal gjø re d et m u I ig å ta k r ets kortet 
i en A M I GA A500 og flytte det ove r i en 
annen boks. Samtidig får du noe som de 
fleste A M I GA-eie r e  savne r sårt - et løst 
tastatu r. 

Diskettstasjonen bli r ogs å flyttet til 
boksens frontsid e . I tillegg finnes d et 
plass for ytte rlige re en h alvhøydes 3,5" 
stasjon. Hvis d u  bruker  A M I GA til video-og 
m u sikk-p rod uksjon, så kan det jo være en 
fordel at d e n  nye boksen tillate r  m ontasje 
i et standard 19" rack. I følge Ch eckm ate 
Syste ms har de fått .mange henvend else r 
bare p.g.a.  denne fordelen. 

Hvis ikke det nye utse endet skulle være 
nok for d eg, så har d et engelske firmaet 
m e r  å tilby. Det har også en A2000-
ko m p atibel kortplass for godbite r som 
NewTech's VI DEO TOASTER og MicroWay's 
Flicker Fixer .  De vil også kunne forse deg 
m e d  et inte rnt fu llutviklet M I D I grense
sn itt. 

Hvis d u  er ute ette r m u ligh ete r til å 
bygge ut din A M I GA A 1500 enda m e r, så 
kjø per  d u  også C h eckm ate 's ekspansjons 
boks. Den kobles direkte til selve 
hovedboksen og legges oppå denne. Da får 
d u  tiligang til t re  nye kortplass e r  for 
A2000-kort; f . eks. et akselerasjonskort. 
Slik sett m ener C h eckm ate Syste m at d u  
til og m e d  får  et bedre system enn A2000. 
Skulle d u  ha behov for enda flere 
kortplasser,  så koble r d u  bare til en 
eks pansjonsboks til. 

Så snart vi får  kloa i en slik boks, skal vi 
bygge om vår A500 og kom m e  m ed en 
utfø rlig rapport. 

For de som vil und e rsøke m uligh eten til å 
im porte re  d ette til N orge - hvis ikke noen 
alle rede gjø r det - så kan Ch eckm ate 
Syste m s  treffes p å  telefon 095-44-1-
923 -06 5 8 .  

Kilde: AMIGA FORMAT 

Den t i l byr kraftigere og raskere makroer. Ful l  støtte for A R EXX. Utbyttbare 
skjermfonter og sp esie l l  støtte for Mod u l a  2-bru kere. For utvikle re av program er 
et  eget filerequester-b ib l iotek t i lgjengelig. Editoren virker også i H i res og har e n  
v e l d i g  rask "s earch- & r e p l a ce-fu nksjon".  M e r  i nfo rmasjon fra: 
ASDG Inc. 
925 Stewart Street 
Madison,  W I  53713 

Tlf : 095 1 (608) 27 3 -6585 
Pris: $99.50 

Kilde: Amiga User Int ernational 

Amiga _500 PC 
D e som eier en A miga 2000 kan kjø re  MS- DOS så mye de 

orke r hvis de bare vil betale prisen. Har du d e rimot en 
A m iga 500, så har  PC - e m u lato ren vært eneste alte rnativ 

til nå. Og de som har brukt den, vet at den ikke akku rat e r  
fantastisk å arbeide me d. Men nå h a r  Holland ske K C S  kom met 
med en løsning. 

De har  nemlig utviklet et kom plett PC -kort med 1 MByte RAM og 
software - til und e r  300 pund .  Hva d et vil koste h e r  h je m m e  e r  
for tidlig å si. Utrolig nok kan kortet, som har fått navnet "PC 
POW E R BOA R O", plugges rett inn i Ram - utvidelse porten på 
u nd e rsid en av Amiga 500. Denne porten h ar tidlige re ikke vært 
tiltenkt noe annet enn dynamiske minneskretser .  

Kortet som e r  6"x3" stort inne hold e r  en N E C V30 p rosessor, en 
spesial-krets, 1 MB og klokke .  Prossesoren e r  en 16-bite rs 8086 
klone m ed en klokkefrekvens p å  7 .14 Mhz, samt Phoenix B I OS 
(Basic Input Output Syste m), so m er stand aren innenfor MS-DOS
verdenen. Og hvis du ikke skal kjø re PC-em ulasjon, kan minnet 
br ukes til Amiga i stedet. H e r  får m an både i pose og sekk. 

Kortet kan e m ulere CGA og MOA grafikkad aptere, men båd e EGA 
og VGA er und e r  planlegging. N atu rlig nok kan d u  ikke koble til 
PC-kort, men Microsoft m u s, joysticks, modem og p rintere e r  
m ulig å bruke. A miga's inte rne diskstasjon kan brukes, m en både 
3 . 5" og 5 .25" stasjoner  kan kobles til. Støtte for harddisk e r  
und e r  utvikling, og en A590 d rive r  vil kom m e  fø rst. 

Mere I nform asjon får du f ra: 
Bitcon Devices 
88 Bewick Rd 
Gatesh ead N E8 1 RS 
ENGLAND 

Kilde: Amiga Format 
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o Del 2 
�'�e� � ,"':�m",,";'!.� 

� � linjenummer i det hele latt. 

ro 
Der skriver man bare inn en ny 

(;) etter PRlNT-Iinjen i forrige 
artikkel? Da fIkk du se at istedet 
for å få "God Jul" skrevet ut som 

en spalte til venstre, så ble det 
skrevet ut over hele skjermen. 
Forklaringen er enkel. Når du 
bruker PRlNT-kommandoen i 
BASIC, så utfører maskinen et 

linjeskift helt automatisk. Hvis 
du setter et semikolon etter det 
du vil ha skrevet ut, så blir ikke 
dette gjon. 

Når du nå starter programmet 
(ved å skrive RUN), vil du få 
skrevet ut alle tre ordene på 
samme linje - slik: 

Norsk Data Magasin 

Legg merke til at alt som står 
mellom anførselstegnene behan
dles som et tegn - også mellom

rommet. Eksempelet viser deg 
hvordan semikolonet fungerer i 

BASIC. Rent praktisk hadde det 

naturligvis vært enklest å skrive 
programmet slik: 

linje akkurat der hvor man vil ha 

O� 
den. Det kan man for så vidt 

.... gjøre på ARCHIMEDES også, 
men av gammel vane bruker vi 

� 

dem allikevel . 
Erfarne programmerere vil 

La oss studere dette nærmere. 
Det er nemlig en funksjon du får 
bruk for veldig ofte. Skriv inn 
følgende lille eksempel akkurat 
som det står her nedenfor. 

De fleste større helst ikke skrive GOTO når de 

� 
BASIC-dialekter har en programmerer. De foretrekker å 

<Q 
kommando som løser slike gi det stedet i programmet som 

problemer, nemlig REN (eller de vil hoppe til et navn - en 
RENUM eller RENUMBER). såkalt LABEL (merkelapp). 
Hvis man bruker den, vil Hvis en liten del av programmet 

100 PRlNT "Norsk" 

J 20 PRINT " Data" 
140 PRlNT" Magasin" 

100 PRINT "Norsk Data 
Magasin u 

Til slutt skal vi vise dere 
hvordan man renser skjermen i 

BASIC. I de fleste BASIC
dialekter skriver man CLS 
(CLear Screen). I noen skriver 
man HOME. På CBM 64 kan 

Fikk du med deg 
artikkelen BASIC for 

nybegynnere i NDM nummer 
l? Vi håper at du gjorde det, og 
vil her fortsette vår artikkelserie. 

For sikkerhets skyld tar vi med 
programmet en gang til: 

l PRINT "God Jul" 

2 GOTO I 

Så langt burde jo alt være i sin 

skjØnneste orden. Som du ser så 
har vi nummerert programlinjene 
fortløpende. Dette er ikke så lurt 
når det gjelder' CBM 64. 
Årsaken er at du da ikke kan få 
satt inn en ny linje mellom de to 
som nå utgjør programmet. Man 
kan ikke - som du sikkert 
allerede har forstått - gi en linje 
et nummer som 1,25 eller 1,8. 

programmet bli omnummerert henter inn en figur som skal ut 
slik at første programlinje får på skjermen, så vil de helst kalle 
nummer !O, neste nummer 20 - den programdelen for "hentfig". 
og så videre til alle linjene i Dermed kan de i f.eks. AMIGA 
programmet har fått nye BASIC skrive "GOTO henrfig". 
nummer. På den måten kan man Da er det enkelt å forstå hva 
alltid gjøre plass til nye linjer. programdelen urfører, samt 

lettere å huske enn at det er på 
linje 530 at figuren hentes. Hvis 
du så omnummerer (renum
mererer) programmet, så må du 
jo gå igjennom det for å se 
hvilket nytt nummer linje 530 
har fått. Dette er veldig tungvint 
å gjøre for hver gang kom
mandoen REN (RENUMBER) 
blir brukt. 

Men vi skal her benytte oss av 
GOTO. I de små programek
semplene vi bruker i denne 
artikkelserien vil vi ikke miste 
oversikten allikevel. 

Prøvde du å sette et semikolon 

Legg merke til mellomrommet 
foran "DATA" og foran "MA
GASIN". Hvis du kjØrer dette 
programmet, så får du følgende 
ut på skjermen: 

Norsk 
Data 
Magasin 

Programmet har altså skrevet 

ut det som står mellom anfør
selstegnene i de tre program
linjene. Skriv nå programmet 

slik isteden og legg merke til 
semikolonet ener linje l 00 og 
120: 

100 PRINT "Norsk"; 
120 PRINT " Data"; 
140 PRINT" Magasin" 

man skrive følgende 

linje (som oftest 
programmet): 

PRlNT CHR$(147) 

program
først 

Det finnes en annen måte 
også, men den er så spesiell for 

CBM 64 at vi vil ta den med i en 
annen sammenheng. 

Nåvel, her slutter vi denne 
·gangen. Neste gang skal vi 
studere begrepene variabler og 
løkker. Det er meget imeressante 

emner. 
Vi sees! 

AF 

CBM 64 har ikke denne 
kommandoen. Det er derfor 

nØdvendig å forutse at du kan
skje vil sette inn flere linjer 
imellom to eksisterende linjer. 

Derfor må du gi hver pro
gramlinje et tall som er minst 

"10 nummer større" enn 

foregående linje. Begynn med å 
gi første programlinje tallet 100. 
Og så forhøyer du hver kom

mende linje med !O slik at 
tallrekken blir 100,_ ilO, 120, 
130 o.S.V. Hvis man ser fornuftig 
på det, så kan det være smart å la 
intervallet mellom hver linje 

være enda større. Vi bruker ofte 
å nummerere ifra 100 og så 

fortsette med 120, 140, 160 o.s.v. Suksess i NORGE, SVERIGE og DANMARK! 

SKOLEPROGRAM Lær deg programmere 

AMIGA i MASKINKODE og C! D et har lenge vært et savn 

for våre undervisningsin

stitusjoner at det ikke har 

funnets rene undervisningspro

gram til Amiga. Vi tenker på 

program i matematikk, fysikk, 

kjemi, geografi, 0.5. v. 
Forhandlere har mange ganger 

måttet riste beklagende på hodet 

når foreldre kommer inn l 
forretningen og vil ha et "skole
program" til sine barn. De synes 
det er for galt at barna ikke skal 

kunne bruke datamaskinen til noe 
nyttig. Et system til flerfoldige 

tusenlapper må da kunne brukes til 

noe annet enn bare å spille på? 
Tekstbehandling er det naturlig

vis mange som har, men etter 12 
stiler og 20 labrapporter, så har 

man allikevel ikke lært noe - hvis 

du forstår hva jeg mener. 

Et geografiprogram eIJer glose

program kan man tross alt bruke til 

å lære seg noe med. Og på en 

og Atlantis har lagt ut en trever for 

å se om de kan få igang en dialog 

med utviklerne der. 

Vi ser fram til å få se 

"skoleprogram" i bruk landet over. 

Dermed får også forhandlerne et 

godt argument til foreldre som 

ønsker at datamaskinen skal være 

noe mer enn et rent leketøy. 

Som en hilsen til Atlantis, kan 

NDM avsløre at også vi er med på 

et hjørne. Vi holder for tiden på å 

skrive et gloseprogram til Amiga. 

Med dette skal du kunne skrive 

inn gloser på forskjellige språk 

med tilhørende oversettelse. 

Deretter kan du la maskinen 

vise deg glosene i rekkefølge. i 
omvendt rekkefølge eller i tilfeldig 

rekkefølge. Vil du ha glosene 

servert på norsk for at du skal 

kunne gi f.eks. den engelske 
oversettelsen? Eller foretrekker du 

det den andre veien? Ja, det kan du 

bestemme selv. I gloselisten kan 

datamaskin blir innlæringsproses· du legge til nye gloser eller ta bort 

sen så meget artigere. 

Forhåpentligvis blir det en end

ring på dette problemet nå. I 

samarbeid med lærere forbereder 

Atlantis Informasjonssystemer i 

Bodø et felnog inn på skole

markedet. De vil bruke program

meringsspråket CanDo og utvikle 

nettopp de programmene vi her 

etterlyser. 

I Sverige er et lite antall slike 

program allerede ute på markedet, 

ganlie. Det blir naturligvis også 

mulig å lagre listen på diskett. Har 

du en printer? Da kan du "hive" 

listen ut til den også. 

Vi skal komme tilbake til vårt 
gloseprogram senere. Ring oss nå 

ikke ned for å prøve å få kloen i 

det med en gang. Det tar oss en 
stund å få det helt ferdig. Vi skal 
som sagt si ifra i god tid. 

AF 

Nå kan du ta et brevkurs i hvordan man programmerer AMIGA! Hvert kurs består av 12 meget 
lettfattelige og ytterst informasjonsrike brev, samt 2 disketter med programeksempel. Fprste 

disketten dekker BREV I til XI; den andre dekker BREV XII - det såkalte "TIPS & TRICKS"
brevet. 

Kurset gir deg aH grunnleggende kunnskap for å kunne utnytte AMIGAens grafikk. lyd og hastighet 
maksimalt. Lett og ledig innføres du i DMA-KANALER, HEX, BINÆRT, COPPER, BUTTER, 
OVERSCAN, BOBS, SPRITES, SCROLLS, INTERLACE, INTERR1JPTS, HAM, med mye mer. 

Du avslutter kurset når du selv ønsker det. Ved forskuddsbetaling sendes 
kursmateriellet portofritt. 

Hvert brev koster kr. 1 45,00 + kr. 25,00 i oppkravsgebyr. 
Hver diskett koster kr. 95,00 + Kr. 25,00 i oppkravsgebyr. 

Ring eller skriv til: 

ARCUS Postboks 336 6401 MOLDE tel: 072-15 298 

Postgirokonto MC-kurs: 4 60 05 99 - Postgirokonto C-kurs: 2 83 51 55 
I Danmark: Ring DATASKOLEN 04224 96 57 I Sverige: Ring RADOX 0340-53277 

r----------------------------------------------------------------, 

MC kurs 
C kurs 
Oppkrav 

Forskudd 

o 
o 
o 
o 

Navn 

Adr. 

Postadr. 

Tlf.: 

I 
I 
I 
l 
l 
l 
l 
l 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

---------------- -- ----- -- ---------------------- ----- ---- -------- � 
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D enne gangen skal vi se 
litt nænnere på hvordan 
et C-prograrq er bygd 

opp. Et program er bygd opp av 
en eller flere smådeler - såkalte 
MODULER. Vi refererer ofte til 
dem som funksjoner. Rekke
følgen funksjonene har i pro
grammet er av underordnet 
betydning. 

Forrige gang laget du din 
første C-program, og det så slik 
ut: 

mai nO 
{ 

printf('''nDette er min første 
C-program\n"); 

l 

opp (anropt) av mainO, vil sørge 
for at programutføringen hopper 
tilbake til det punktet hvor 
anropet ble gjort. 

Programdelen i dene første 
eksempelet består kun av en linje 
som skriver ut en tekst på 
skjennen. Dette gjøres ved hjelp 
av et kall til funksjonen 
"printfO". Denne funksjonen 
finner du ikke definert l 
eksempelet fordi den er en fer
digkompilert system funksjon 
som ligger i et system bibliotek -
et såkalt LIBRARY. Du skal i 
løpet av denne artikkelserien få 
en grundig innføring i bruk av 
denne funksjonen. 

Helt i slutten av programlinjen 
"printf( ..... );" finner du et semi-

NORSK DATA MAGASIN 

er den vanligste feilen 
nybegynnere gjør, og 
dene resulterer i lange 
lister med 
feilmeldinger fra 
KOMPILATORen. 

Variabler i C. 
l nesten alle C

programmer er det 
behov for å lagre ver
dier, tekst ener andre 
former for data. Dette 
gjøres ved hjelp av 
variabler. Den mest 
vanlige variabeltypen 
er INTEGER, eller på 
norsk HELTALL. På 
AMIGA kan tall 
mellom minus 2 147 

Programmering i 
Dette eksempelet består av en 

spesiell funksjon som kalles 
"mainO". Denne funksjonen må 
være med i alle C-programmer. 
KOMPllATORen får beskjed 
om at det er her programmet skal 
starte. Du kan bare ha en mainO
funksjon i hvert program. 

Rett under main() - og også 
som avslutning i dette eksem
pelet - har vi brukt klamme
parenteser. Disse er av spesiell 
betydning. Venstreklammen "{" 
betegner starten, og høyre
klammen "l" betegner slutten på 
funksjonen "main()". De linjene 
som befinner seg mellom disse 
to klammene er programlinjene 
som funksjonen består av. Disse 
blir utført i rekkefølgen ovenfra 
og nedover når programmet 
startes - altså i den rekkefølge de 
står. 

Selve klammeparentesenes 
posisjon er av underordnet be
tydning. For tydelighetens skyld 
har vi plassert dem på linje under 
hverandre. Dette gjøres for å øke 
lesbarheten i programmet. I store 
program - som ofte har mange 
funksjoner vil dene gi en bedre 
oversikt - som i sin tur gjør det 
enklere å finne feil. 

Generelt vil en funksjon i C se 
slik ut: 

mainO<- Funksjonens navn 
{ <- Startklamme 

<-Programdel 
<. Sluttklamme 

Sluttklammen i mainO-funk
sjonen sørger for å stoppe ditt C
program og overlate kontrollen 
til systemet. En sluttklamme i en 
annen funksjon - som blir kalt 

kolon (;). Semikolon brukes i C 
til .. å avslutte hver enkelt 
programlinje' (med et par unntak 
som vi skal komme nænnere inn 
på senere). Å glemme semikolon 

/* E K S E M P E L  1 */ 

int a; 

m ain() 
( 
int b; 

a=5;b=10; 

483647 og pluss 2 147483648 
lagres i denne variabeltypen. 
Hvis den deklareres som 
UNSIGNED (norsk: usignert), 
kan verdier mellom O og 4 294 

printf("Variabelen a=%d og 
b=%d\n",a,b); 
gangeO; 

} 

gangeO 
( 
int c=O; 

c=5*a; 
printf ("Variabelen a=%d og 

c=%d\n" ,a,c); 
} 

/* A l l  tekst som stå r  m e l lom d ele og 
stjernetegnet på begynnelsen og slutten 
av d enne linjen er kom m entare r og blir 
d e r for ignore rt av kom pilato ren */ 

987 295 lagres. 
Deklarasjon av variabler i et 

C-program kan skje på ulike 
steder. Alt avhenger av hva den 
deklarerte variabelen skal brukes 
til. Studer eksempel 1 på denne 
siden: 

Her deklareres integer-
variabler på tre ulike steder i 
programmet. øverst finner du 
INTEGER "a" - som ligger 
utenfor både "mainO"- og 
"testO"-funksjonene. Dette 
betyr at variabelen "a" her er en 
GLOBAL variabel. Slike GLO
BALE variabler kan benynes av 
alle funksjoner i lJwgrammet. 

Inne i funksjonen "mainO" 
deklarerer vi variabelen "b" før 
vi begynner med selve 
programdelen. All deklarering av 
variabler inne i en funksjon må 
gjøres før første programlinje. 
Variabler som blir deklarert 
innenfor en funksjon kalles 
LOKALE variabler. l vårt 
eksempel kan derfor variabelen 
"b" kun brukes av "mainO"
funksjonen. Variabelen "c" som 
er deklarert i "gangeO"
funksjonen er derfor LOKAL for 
denne. 

Variabler tildeles verdier med 
operatoren "er lik" (=). Program
linjen "a�5; b�lO;" i "mainO"
funksjonen setter den 
GLOBALE variabelen "a" til 
verdien 5, og den LOKALE 

6 

variabelen "b" gis la 
som verdi. Til å skrive 
ut dene på skjennen 
kaller vi opp 
funksjonen "printfO". 
Ved hopp (eller kall) til 
andre funksjoner må vi 
enkelte ganger gi 
overføre verdiene på de 
variabler som skal 
behandles. 

Fu n k s j o n e n  
"printfO" vil ha 
parametre overført på 
denne måten: 

printf(  teks ts treng, 
argument l, argument2, 

.... ). Tekststrengen 
inneholder her den 

De12 
tekst og de kontrolltegn som 
forteller "printfO"-funksjonen 
hvor du vil ha svarene utskrevet. 

Hva er nå kontrolltegn for noe 
rart, da? Ser du nærmere på 
"printfO"-kallet 1 "mainO"
funksjonen, finner du at tegnet 
"%d" dukker opp to steder. Dette 
er kontrolltegn som forteller 
funksjonen at det er to 
heltallsverdier (INTEGER), som 
skal skrives ut på de steder hvor 
"%d" står. Variablene "a" og "b" 
blir da argumentene til 
"printfO"-kallet. De blir som 
nevnt skrevet ut der kontroll
tegnet "%d" står. 

Neste linje er et kall til 
funksjonen "gangeO". Alle 
LOKALE variabler blir 'da 
foreløbig glemt. l vårt eksempel 
er variabelen "b" LOKAL for 
"main()"-funksjonen, og pro
grammet hopper til start
klemmen til funksjonen "gan
geO". Når programmet kommer 
til sluttklemmen der, vil den 
returnere tilbake til "mainO". 
Først da vil den "huske" verdien 
til variabelen "b" igjen. 

Dene eksempelet brukte 
regneoperatoren ">i<" i "gangeO"
funksjonen. Til neste gang kan 
du jo forsøke å lage en funksjon 
for hver av disse operatorene: 
"r, "+" og "-". Eksperimenter 
også med bruken av LOKALE 
og GLOBALE variabler. 

OAS 

r----------------------------------------------------------------, 

VI REPARER DIN CBM 64! 
Send din CBM 64 til oss hvis den trenger en overhaling. Den vil bli reparert snarest mulig og returnert til deg i oppkrav. Våre priser er 
meget humane. Prøv oss og bli fornøyd! 

Priser: Reparasjon av CBM 64 ............................... ....... kr. 350,00 
Kostnad for reservedeler og frakt tilkommer. 

ARCADE - Postboks 336 - 6401 MOLDE - Telefon 072-1 5298 

L ________________________________________________________________ � 
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ANNUAL DEMO CONTEST 
Hvem lager årets beste demo? Delta i NDM's store DEMO-konkurranse! 

I slutten av året vil NDM velge ut den beste blant innsendte demoer. Hver måned vil vi offentliggjøre en rankingliste som viser de beste for 
hver maskin. 

Konkurransen blir delt opp i fire klasser: CBM 64/128, ARCHIMEDES, ATARI ST og AMIGA. Demoen kan være som du selv vil, 
naturligvis, men den må ikke være publisert tidligere. Den må videre få plass på en diskett og ikke være lengre enn to minutter. Demoen må 
ha innlagt en pausefunksjon - vi vil jo gjeme kunne fotografere den. 

Og premiene, da? Tja, det har vi ikke riktig bestemt. Vi kan bare love at førstepremien i hver klasse skal bli noe gjevt. De neste plassene på 
listen vil bli premiert med NDM's fine T-skjorte. 

Jnnsendte bidrag returneres ikke. NDM forbeholder seg publikasjonsretten til innsendte bidrag. 

Her er gode råd dyre! Hiv deg over maskinen! Bli med i NDM's store ANNUAL DEMO CONTESTl 

Merk konvolutten "DEMOKONKURRANSE", og send ditt bidrag til: 

Postboks 250 - 6401 MOLDE Telefon: 072-16 880 

Bygg din egen AUTOFIRE 
CMl \ 1234,/ J 6789 \ 

SWl 
Cl 5 �� 

C2 6 3 

�b
7 IC 1 2 

� � 
R2 

CM2 
• / 54321 

• • 98 76 
'--

I denne lille artikkelen skal vi 

vise hvordan du kan lage en 

egen AUTOFIRE-funksjon til 
din joystick. AUTOFIRE er en 

elektronisk oppkobling som 

genererer "skyte-pulser". Du 

slipper altså å trykke hele tiden 

når du f.eks. spiller et ACfION

spill. Alt du behøver å gjøre er å 

koble inn AUTOFlRE'n - og så 
holde skyteknappen nede. 

Denne konstruksjonen (se 

figur) er beregnet på å sitte 

mellom joysticken og data

maskinen, og den kan kobles inn 

og ut ved hjelp av en bryter. 

Funksjonsmåten for AUTO

FIRE'n er slik at når bryteren er 

lukket, fungerer joysticken som 

normalt. Når bryteren er åpen og 

du trykker på skyte-knappen, vil 

AUTOFIRE'n pøse ut "skyte

pulser" for deg. 

Vi har ikke laget noe print-

utkast for dette bygget. Det må 

du altså lage selv. Dette skulle 

ikke være noe stort problem i 

og med at hele konstruksjonen 

er veldig enkel. 

Når du skal lage printet, kan 

det være lurt å legge print

banene slik at du kan kile 

printet fast mellom pinnene 

bak på kontaktene. Kontaktene 

skal da være snudd slik at 

pinnene 6 til 9 ligger på den 

andre siden som print-banene 

ligger. Du har da tilgang til 

både FIRE pinnen, 5V og jord 

- direke til print-banene. Print

kortet kan være omtrent 3 cm x 
3 cm. Resten skulle være 

enkelt og greit. Vær sikker på 

at du gjør alt ren. Vi kan ikke 

påta oss noe ansvar for skade 

på din maskin eller tilbehør. 
Lykke til! 

NAH 

KOMPONENTLISTE 

R 1 1 kQ motstand 
R2 1 kQ motstand 
R3 10 kQ motstand 
Cl 0.1 JlF kondensator 
C2 0.1 JlF kondensator 
ICl NE555 Timer 
CNl 9-pins HU N-kontakt 
CN2 9-pins HAN-kontakt 
'SWl l-pol bryter 

�-
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ST NETTVERK 
For de som måtte ha behov for å kjø re Atari ST i nett, har 
B A T H  B B S  kommet med en rimelig løsning. Ved å bruke mas
kinens innebygde M I D I-port kan opptil 32 maskiner tilknyttes. 
Disse kan så bruke felles ressurser som f.eks. harddisker og 
skrivere. 

For å unngå problemer med sletting eller oppdatering av 
andres brukerfiler, følger fileserver-programvare med. Denne 
lar en terminal være master med alle privilegier på nettet. Det 
blir da opp til denne terminalen å avgjøre hva de andre 
brukerene kan få lov til. 
Mere informasjon får du fra: 
BAT H BBS 
095-44-0225-8361 82 
Pris: 5:145.95 for startpakken. 

Kilde: ATARI ST Format 

Zip 
Stik 

8 

JOYSTICK 
En spilltesters 

viktigste hjelpe-
middel (utenom en 
kald pils) er joy
stieken . Så da vi 
alltid er på jakt 
etter den beste joy
stieken på markedet, 
tester vi med glede 
alle forskjellige 
modeller. Zipstick 
har vært på det 
norske markedet en 
god stund, og er 
ganske populær. 

Joysticken er solid 
utført, og i de ukene 
jeg har hatt den til 
utprøving, har den 
fungert problem
fritt. For de som 
liker å spille uten å 
ha joysticken klis
tret fast til bordet 
passer Zipstick fint 
i hånden. Man slipper 
unna de store suge
koppene som mange 
andre har. Om dette 
er en fordel eller 
ulempe får hver en
kelt vurdere da smak 
og behag er for
skjellig. 

Den finnes både 
med og uten auto
fire, og prisene lig
ger mellom kr. 250, 
til kr. 300,-. God 
kontroll i alle st yre
retninger gjør at vi 
kan anbefale Zip
stick på det varmes
te. Leveres av Mi
crom Data. OAS 

I dag har også 
ZipStik fått suge
kopper. 

Reds.anm . 

• 



under mikroskopet 
H er skal vi ta for oss 

AMIGA 500 under 
lupen. På bildet ser 

du hvordan en AMIGA ser ut 
innvendig. Tabellen viser hva 
de forskjellige delene heter. 

For at en datamaskin skal 
kunne-fungere, må den ha en 
CPU. Forkortelsen CPU står 
for CENTRAL PROCES
SING UNIT, eller på norst: 
HOVEDPROSESSOR. I 
A..MIGA sitter en MC68000 
hovedprosessor (ru. 1) .  Det er 
denne som gjør det "logiske" 
arbeidet i en datamaskin. 
Selv om hovedprosessoren er 
en dyktig liten skapning, må 
den programmeres før den 
kan utføre noe som helst. 

Når du programmerer en 
datamaskin, må programmet 
befinne seg et sted i 
maskinen. Programmet blir 
ikke liggende i selve hoved
prosessoren, men legges i et 
ytre "lager". Dette lageret 
kalles RA..M. Forkortelsen 
RAM står for RANDOM 
ACCESS MEMORY, eller: 

+LE8BART OG SKRIV-
BART MINNE. Du kan altså 
både hente og lagre 
informasjon i denne typen 
rrunne. 

I AMIGA finnes 5 12kB 
RAM (ru. 22). Forkortelsen 
"kB" betyr kilo-BYTE. I en 
BYTE kan det lagres ett tegn, 
mens det i en kilo-BYTE 
lagres 1 024 tegn. Vi kan da 
regne ut at i AMIGA finnes 
det 5 1 2  x 1 024 = 524288 
BYTEs (elleltegn) med 
minne (RAM). 

Kickstart 

Operativsystemet i AMI
GA, som ofte kalles 
KICKSTART, ligger også i et 
minne. Dette minnet kan du 
se som ru. 2 på bildet. 
Forskjellen på denne type 
minne og RAM-minnet, er at 
dette minnet kan man ikke 
lagre ny informasjon i. Dette 
minnnet blir da kalt ROM, 
som betyr READ ONLY 
MEMORY. Dette kan 
oversettes til KUN 
LESBART MINNE. Infor
masjonen i dette minnet er 
altså fast innlagt fra fabrik
ken. Denne brikken (CHIP
en) inneholder 256kB, eller 
256 x 1024 = 262144 
BYTEs. 

Brikkene ru. 3,4 og 5 på 
bildet kalles henholdsvis FAT 
AGNUS, PAULA OG 
DENISE. Disse CHIPene 
(brikkene) håndterer blant 
annet grafikk, lyd animasjon, 
diskhåndtering og mus/joy
stick. FAT AGNUS inne-

holder en funksjon som kalles 
BUTTER. BUTTERen 
brukes til å flytte store 
mengder data rundt omkring i 
minnet veldig raskt. Det fine 
med denne BLlTTERen er at 
den kan arbeide selvstendig, 
slik-a! hovedprosessoren kan 
arbeide med en annen 
oppgave på samme tid. Når 
du ser noe som beveger seg 
på skjermen, er det ofte 
BLlTTERen som utfører 
dette. 

Lyden på en AMIGA blir 
også håndtert av denne 
"trioen" (FAT AGNUS, 
PAULA OG DENISE). Tek
nikken med å fremkalle lyd 
på AMIGA kalles SAMP
LING. En SAMPLE er en 
digitalt lagret lydbølge. Ved 
hjelp av en SAMPLER kan 
du "spille inn" en lyd, lagre 
den på diskett og spille den 
tilbake en annen gang. 
Ulempen med å benytte 
SAMPLING er at-det krever 
'Ilye minne. En 5 sekunders 
SAMPLE i maksimal kvalitet 

:ar ca. 140 kB (over 143000 
tegn). 

Når det gjelder grafikk på 
AMIGA, så finnes det mange 
muligheter. Vi kan begynne 
med å fortelle at det fmnes 
4096 mulige farger (farge
kombinasjoner). Oppløsnin
gen på skjermen kan velges 
ifra 320 x 256 punkter, til 640 
x 5 1 2  punkter. 

I laveste oppløsning (320 x 
256) kan det vises 32 farger 
på en gang (mange flere med 
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litt triksing). Disse 32 fargene 
kan velges ut ifra de 4096 far
gene som finnes i AMIGA. 
Du kan med andre ord velge 
f.eks. 32 forskjellige rød
farger. i Høyeste oppløsning 
(640 x 5 1 2) kan du ha 1 6  
forskjellige farger på en gang. 

Det finnes også en spesiell 
modus som kalles HAM 
(HOLD AND MODIFY). I 
dette modus kan du bruke alle 
4096 fargene på en gang. En 
annen spesiell ting er at du 
kan utvide skjermbildet slik at 
det strekker seg bak "plast
kanten" på monitoren. Denne 
metoden kalles OVERSCAN. 
Du kan oppnå en oppløsning 
på 704 x 560 punkter eller 
mer ved hjelp av denne 
metoden. 

CIA-CHiPene 

cHiPene nr. 15 og 16 kalles 
ClA-CHIPer. Forkortelsen 
ClA står for COMPLEX 
INTERFACE ADAPTER, el
ler på norsk: AVANSERT 
GRENSESNITT ENHET. 
Disse CHIPene blir også kalt 
Inn/Ut-CHIPer. De kontrol
lerer en del av det som går inn 
og ut av maskinen. CHIPene 
er med på å styre blant annet 
disk, serie-port, parallell-port 
og mus/joystick-portene. For 
artighets skyld kan vi nevne at 
det er en av disse CHIPene 
som slår POWER-lampen av 
og på. 

Av andre nevneverdige ting 

1 MC68000 C P U  
2 KickStart ROM 
3 FAT AGNUS 
4 PAU LA 
5 DEN ISE 
6 V ideo Hybrid 
7 Sort/ hv i tt v i d e o-utgang  
8 R G B-utgang 
9 POWE R-in ngang 

1 0  Parallell-port 
1 1  Se r iell-port 
1 2  D i s k -port 
1 3  Lyd utgang (ste reo) 
1 4  M u s/joyst i c k - porter  
1 5 C I A-A (ODD C I A) 
1 6 C I A-B (EVEN C I A) 
1 7  KEYBOAR D-kontakt 
1 8  D I S K-kontakt ( intern) 
1 9  GARY 
2 O CRYSTAL 
2 1  EXPANSION-port ( innvendig) 
22 RAM 
2 3  EXPANSI ON-port (utvend ig) 

TAB E LL TI L B ILD ET N E D E N F O R  
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video-signalene som kommer 
ut fra AMIGAen. Nummer 7 
er utgangen for sort/hvitt 
video signal (bilde-signal). 

Ved hjelp av den store porten 
(nr. 23) kan du utvide 
AMIGAen med harddisk, 

Monitor-utgangen er nr. 8, 
og POWER-inngangen (for 
strømforsyning) er ru. 9. 

ekstra minne osv. 
Port nununer 21  er spesielt 

laget for å sette inn 512  kB 
ekstra minne i AMIGAen. 

AMIGA 500 -kretskort. 

i AMIGAen kan vi nevne 
CHIPen GARY (nr. 1 9) som 
er med på å holde orden på 
dataene som overføres mellom 
hoved prosessoren, minnet og 
"trio"-CHIPene 8FAT 
AGNUS, PAULA OG 
DENISE). Nummer 20 på 
bildet viser krystallet (svinge
kretsen) som generer takt
pulser for de ulike delene i 
AMIGA. 

Nummer 6 viser den CHI
Pen som blant annet generer 

Parallell-porten (nr. 10) bru
kes for å koble til printer, 
mens serie-porten (nr. 1 1) 
benyttes blant annet for 
tilkobling av modem. 

Ekstra diskettstasjoner 
(maksimalt 3 stykker) kobles 
til port ru. 12. Hvis du vil 
kjøre lyden over et stereo
anlegg, benyttes lyd-utgan
gene (stereo) som er merket 
nummer 13 .  

Portene nr. 14 benyttes for å 
koble til mus og joysticks. 

Denne utvidelsen blir da 
liggende inne i maskinen, og 
stjeler ikke noe utvendig 
plass. Til kontakten merket 
med nr. 17 blir tastaturet 
tilkoblet, og til kontakt nr. 18 
tilkobles den interne diskett
stasjonen. 

Vi har nå fortalt litt løst og 
fast om hvordan AMIGAen 
fungerer og er oppbygd. 

NAH 
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Manchester United 
D ette er, i følge bruks

anvisningen, verdens 
mest berømte fotballag. 

Spillet ligger på to disketter. Det 
utnytter din ekstra diskettstasjon 
hvis du har en tilkoblet (det ser 
heldigvis ut til å være standard 
på mange nye spill nå!). Men du 
klarer deg lenge med en 520 ST 
og bare en diskettstasjon. 

Din oppgave er å lede klubben 
til ligaseier. Som manager er det 
din oppgave å kjøpe inn nye 
spillere. Gamle spillere kan 
selges, og det kan finansiere 
nykjøp. Du kan dermed forbedre 
spilJerstaben din og kanskje heve 
moralen i laget med en seier. 

Alle spillerne har karakterer 
fra O til 10 i 7 forskjellige egen
skaper. Det er hastighet, takling, 
skyting, selvsikkerhet, sentring, 
utholdenhet og form. De for
skjellige egenskapene har ulik 
betydning i de forskjellige posi
sjonene på banen. 

Mellom kampene går spillerne 

Maskin: ATARI ST 
Grafikk: 7 
Lyd: 6 
Spillbarhet: 8 
Totalt: 82% 

på trening, og du setter opp et 
daglig treningsprogram. På hver 
egenskap kan du velge om du vil 
trene hardt, trene normalt eller 
ikke trene i det hele tatt. Hvis du 
trener spillerne for mye, kan det 
resultere i skader og dårlig mo
ral, men de kan også lett bli 
slappe hvis de trener for lite. 

Du kan når som helst sjekke 
fremgangen (?) i laget, tabell
plassering, pengebeholdning og 
skader. Ved skader må spillerne 
vente et visst antall uker før de 
kan spille igjen. Hvis de ble 
alvorlig skadet, skal det en god 
del trening til før de når opp til 
gamle høyder igjen. 

Kampene er selvfølgelig en 
viktig del av spillet. Foran hver 
kamp velger du hvilke spillere 
som skal spille på de forskjellige 
plassene. Hvilke plasser som 
skal fylles opp, bestemmes av 
oppstillingen. Du kan velge mel
lom seks forskjellige oppstil
linger. 

. c ;  .11 f. i I 

I kampene styrer du hele tiden 
den personen på ditt lag som er 
nænnest ballen. Det kan av og til 
være et problem å vite hvem du 
styrer hvis ingen av dine spillere 
er på banen, men du får i det 
minste en liten oversikt på 
"radarkartet" nederst til venstre. 
Der ser du alle spillerne på ba
nen pluss ballen. Keeperen lever 
sitt eget liv, og det ser han ut til å 
gjøre ganske godt. Jeg satte på 
spillet, og lot det stå helt urørt 
mens det spilte gjennom en 
kamp_ Det andre laget greide 
ikke å score en eneste gang. 

Under kampen kan scrollingen 
virke litt vel hakkete. Grafikken 
er funksjonell, men langt fra 
enestående. Jeg fant det nesten 
umulig å drible en motspiller, 
fordi han som har ballen 
automatisk 
lønner seg 
pasningsspill. 

blir sinket. Det 
derfor å bruke 

FAG 

Dette fotballspillet er av den typen spill som krever litt øvelse før man kan begynne å spille 
det skikkelig. Du forstår ikke instinktivt hva du må gjøre · du er nesten nødt til å lese i 
bruksanvisningen først. Liker du spill hvor du må planlegge og tenkte litt fremover, er dette et 
godt kjØp. Spillet kan spilles med to spillere, og et stort pluss er at vanskelighetsgraden kan 
varieres slik at du får mer glede av det. 

1 0  

P I N B A L L  
M A G I C 

D et har vært laget en rekke 
mer eller mindre vel
lykkede flipperspill til 

hjemmedatamaskiner. Problemet 
med slike spill har vært å få del 
gjenskapt i en naturtro størrelse 
på skjemlen. Derfor har mange 
slike spill små baller og flip
pere. Et annet problem har vært 
å gjenskape kulens bevegel
semønster på en riktig måte. 

Nå har LORICEL kommet 
med PlNBALL MAGrC, og de 
har greid å unngå de fleste av 
disse problemene. Tenk at noen 
har klart å få til en kule som er 
større en 6 pixels! Samt at selve 
spillet denne gangen er relativt 
proposjonalt med virkeligheten. 
Bra! 

PINBALL MAGrC har 12 
ulike nivåer. For å komme til et 
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hØyere nivå, må du slukke en 
rekke opplyste felter med 
bokstaver i. Da åpner det seg en 
luke øverst på skjermen som du 
så må prøve å få ballen igjen
nom. Dette er litt vanskelig, og 
hvis man vil jukse litt, finnes det 
en tast man kan trykke på for å 
komme forbi dette problemet. 

Ved at kulen treffer spesielle 
ting, kan man få ekstra baller, 
bonuspoeng eller ekstraspill. 

Som på alle skikkelige flipper
spill så kan du "til te" maskinen. 
Bare ikke overdriv, for det fører 
til at spillet låser seg midlertidig. 
Nå skal det da innrømmes at det 
taier mye mere tilting enn et 
virkelig flipperspill gjør. 

OAS 

Pent grafisk, med fine varierte brett. Desverre blir lyden 
kjedelig i lengden, men originale flipperspill stiller vel heller 
ikke særlig sterkt på dette området. Dessverre ser det ut til at 
Pinball Magic har falt i samme fellen som sine forgjengere når 
det gjelder repetive bevegelsemØnstere. Men dette er ikke et 
stort problem. Uten tvil det beste flipperspillet for AMIGA til 
nå. Anbefales! 



688 ATIACK SVB 

P ersonlig er jeg en stor 

tilhenger av ubåtsimula

torer. Både "Silent Ser

vice" og "Hunt for the Red 

Oetober" har ødelagt nattesøv

nen mange ganger. I det siste har 

simulatormarkedet på Amiga 

nesten utelukkende bestått av 

flyspill, men nå har Electronie 

Arts kommet med et nytt spill 

som ser ut til å torpedere 

konkurransen. 

Spillet er bygd opp rundt 10 
ulike oppdrag som kan spilles på 

begynner- eller standard-nivå. 

Og ikke nok med det. På de 
fleste oppdragene kan du velge 

om du vil kommandere en 
amerikansk 688, eller en 

sovjetisk ALFA-ubåt. Og de to 
ubåttypene har forskjellige opp

gaver på de enkelte oppdragene. 
Dette skulle derfor kunne gi 

mange timers underholdning. 

For å komme inn i spillet 

lønner det seg å velge det 

enkleste oppdraget - TORPEX -

først. Dette er en treningstur 

hvor du skal senke tre utrangerte 

amerikanske destroyere innenfor 

en tidsfrist. Men destroyerne og 
et helikopter er på utkikk etter 

deg, så du må prøve å unngå å 

bli fanget opp på deres sonar. 

Dette oppdraget er forholdsvis 

enkelt, og du får lett og ledig en 

innfØring i hvordan de viktigste 

funksjonene på en ubåt fungerer. 

For her finns det litt av hvert. Vi 

nevner: Ulike våpensystemer, 

HUD- og kontur-display, analy

sering av sonarsignal og mye 

mere. 

For å gjøre spillet så realistisk 
og underholdende som mulig, 

har programmererne begrenset 

spilleområdet til 15 miles. Du 

slipper altså å bruke en evighet 

for å komme til selve kamp

sonen. Fornuftig! Men det er mer 

enn nok plass å boltre seg på. 

En stor velskrevet manual 
følger med. Og den inneholder et 

vell av informasjon -om ulike 

våpen-, skips- og ubåt-typer. I 
tillegg er alle tekniske systemer 

og en innføring i mange ulike 

taktikker tatt med. De ulike 

oppdragene står også omtalt - og 

for å vekke appetitten - kan vi 

nevne at du har sjansen til bl.a. å 

bruke cruisemissiler mot Sovjet

unionen. Kanskje ikke passende 

i disse glasnost-tider, men gøy 

lell. 

OAS 
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Grafikken er funksjonell og oversiktlig. Fiendtlige skip i 
periskopet blir vist tredimensjonalt, men oppdateringen er en 
smule sen. Lydmessig er 688 ATTACK SUB, som de fleste 
simulatorer, litt begrenset. Men tilstrekkelig til at når du hører 
fiendens sonar pinger deg, så stiger pulsen et par hakk. 
Masser av utfordrende og underholdende oppdrag, Et 
gjennomført bra program. Har du sansen for spill av denne 
typen som krever litt mer enn en overaktiv skytefinger, så er 
dette spillet noe for deg. Kjempebra! 
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A lle som har spilt 
Moebius og funnet det 
interessant, vil elske 

Windwalker. Det er et rolle
spill bygd opp på samme 
måte som Moebius, men med 
mange forbedringer. Boken 
som følger med forteller deg 
historien i spillet opp til det 
punktet hvor du starter og om 
hovedpersonene du vil møte i 
spillet. 

Historien er at keiseren og 
hans kone blir holdt inne
sperret av krigsherren Zhu
rong hjulpet av alkymisten 
Shen lang. Krigsherren har 
tatt tronen og er i ferd med å 
ødelegge landet. Ditt oppdrag 
er å detronisere krigsherren 
og befri nasjonen fra 
tyrarmens grep. 

Personen din har fire 
kvaliteter: Body (din fysiske 
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helse), Spirit (din livskraft), 
Honour (alltid opptre korrekt 
ovenfor andre), og Karrna 
(din gjenfødelseskraft). 

Spillet starter i den lille 
landsbyen Xiang Loh, hvor 
du treffer noen personer som 
du kan prate med og prøve å 
få opplysninger av. Du treffer 
også tyver og ninjaer som må 
bekjempes. Kampsystemet er 
meget bra og virker på den 
måten at alt går skritt for 
skritt, slik at du kan prØve å 
fOlUtse motstanderens neste 
trekk. 

Personen din og andre er 
representert på kartet som et 
hode som opptar en lUte. 

Når du beveger deg på 
kartet, så kommer terrenget 
"over horisonten". Det er en 
bra metode og gjør deg i 
stand til å se f.eks. mastene på 

11  

e r 
et skip bakom horisonten. 

Spillet har en meget sterk 
orientalsk atmosfære og er 
svært engasjerende. Det fme 
er at du hele tiden i spillet 
plukker opp nye nøkkelord 
fra personene du snakker 
med, de ordene kan du bruke 
videre og bit for bit bygges 
det opp et komplett bilde av 
situasjonen. 

Blant de få tingene jeg vil 
sette fingeren på, er at figuren 
din beveger seg noe tregt på 
skjermen, og du blir sittende å 
trykke og trykke når du skal 
bevege deg et lengre stykke. 
Det andre jeg vil kritisere er 
at disketten må "konsulteres" 
vel hyppig, men det er 
heldigvis ikke så veldig 
distraherende. 

GRE 

Alt i alt et spill som er meget godt utarbeidet og derf6r trygt kan anbefales til alle 
som liker rollespill. Grafikken i spillet er god og i følge boken som er med, så er mye 
av grafikken hentet fra gamle kinesiske pergament. Kampfigurene er digitalisert inn 
for å oppnå en realistisk animasjon på figurene, Lydeffektene er ikke noe å skryte av, 
men lyd har da aldri vært fremtredende i et rollespill, 



NORSK DATA MAGASIN 

Dragons Lair Il 

F or et par år siden s å  jeg 
for første gang Don 
Bluths fantastiske Dra

gon's Lair - på gatekjØkkenet 
nede på hjørnet. Og før Dirk 
hadde reddet den vakre prin
sessen Daphne, var det for
svunnet atskillige femkroner fra 
min lomme. 

Da jeg fikk høre at Dragon IS 
Lair skulle komme på Amiga, 
betraktet jeg-dette med en viss 
skepsis. Det kunne umulig bli 
særlig bra. Etter at jeg fIkk prØvd 
spillet stilnet derimot mine 
protester ganske fort. 

GrafIkken var fantastisk, og 
det hadde mange likheter med 
den CD-baserte originalen. Det 
store minuset var at det besto av 
et utall disker som måtte skiftes 
med jevne mellomrom. 

Nå har del to kommet. Hva er 
det egentlig som er nytt i 
"Escape from Singe's Castle" -
som fortsettelsen heter. De som 
har spilt automatverSjo�en har 

sikkert lagt merke til" at mange 
scener ikke var tatt med. Det er 
de manglende delene fra origi
nalen som nå er kommet. 
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I motsetning til første delen, så 
er diskettene derme gangen ikke 
beskyttet. I stedet er visse deler 
av originalinnpakningen 
nødvendig for å få spillet igang. 
Programmet kommer på fem dis

ketter, og kan installeres på hard
disk for de som er så heldige å 
ha en slik (og det har vi!). 

De som har 512 kB blir ikke 
utelatt denne gangen. Men man 
går da glipp av enten lydeffekter, 
eller døds- og fødsels-scener. 
Nytt er også en såkalt "hel per
option", for den som ønsker det. 
Denne består av en firkant med 
piler nederst på skjermen, som 
viser hvilken vei du skal velge 
for å komme videre i spillet. 
Etterhvert som du nærmer deg 
slutten, vil denne forsvinne. 

Det som irriterte meg mest 

med del 1 var at rommet måtte 
spilles om igjen speilvendt etler 
at du hadde løst det. Dette er nå 
gjort valgfritt. Takk! Takk! Takk! 

Opp til fem ulike spill kan 
lagres, slik at det ikke er 
nødvendig å starte fra begyn
nelsen hver gang. De som alle
rede har del l, kan nå spille 

denne sammen med del 2 sli� at 
rom fra begge deler er med i 
spillet. Totalt 11 disketter altså! 

Tre vanskelighetsgrader lar deg 
spille ulike deler av spillet, men 
kun den vanskeligste (over
rasket?) lar deg konfrontere ''The 
Evil Shapeshifter". Og kun da -
får du befridd din elskede 
(stønn!). 

Grafikken - og spesielt anima
sjonen - er noe av det beste jeg 
har sett på Amiga. Lyden består 
(som i del I )  av sarnplede lyder 
fra originalen og sørger for å 
skape brukbar realisme - selv om 
det blir noe monotont i lengden. 

Dessverre stiller "Escape from 
Singe-s Castle" svakt når det 
gjelder interaktivitet. Det er rett 
og slett for lite å gjøre for 
spilleren. Å bevege joysticken 
tilsammen 200-300 ganger i 
løpet av et spill er ikke akkurat 
det som gir størst spilleglede, 
men det er jo opp til hver enkelt 
å bedømme. 

OAS 

Fantastisk grafikk og animasjon. Lydmessig som del 1, men lite å gjøre for spilleren. Vi tviler 
på at du vil spille det så veldig mange ganger elter at du har kommet til sluIten. Men, likte du 
Dragon's Lair, og er lysten på en audiovisuell opplevelse uten sidestykke på Amiga, er det ingen 
tvil - da er det et godt kjøp! 

1 2  



INFESTATION 
S å du Aliens? Psygnosis 

har med INFESTATION 

laget et spill som kunne 
vært hentet ut av filmen - nesten. 

En gang i framtiden har 

menneskeheten kolonisert hun

drevis av måner og planeter. På 

disse har ulike over- og under

grunns-komplekser blitt bygd. 

På en av disse ligger den 

topphemmelige forskningsbasen 
Alpha Il som studerer livet på en 

nærliggende planet. Alt står bare 

bra til, men så begynner det å 
komme merkelige radiosendin
ger fra basen. (Hmm - høres 
kjent ut). De siste sendingene 

som blir mottat fortener om en 

utenomjordisk livsform som har 

infiltrert komplekset. Beman
ningen på basen blir tatt av dage 

en etter en, og merkelige egg blir 

funnet. Så stopper de siste 
sendingene. 

Og her er det du kommer inn i 

bildet. Siden man ikke har tid til 
å sende en hel angrepsstyrke er 
det opp til deg - en Inter

planetary Federation Agent å 

ordne opp. Alene selvfølgelig. 

Til å hjelpe deg har du en 
avansert romdrakt og et avansert 

laservåpen. 

Spillet bruker 3D-grafikk, og 

Maskin: Amiga 
Grafikk: 8 
Lyd: 7 
Spillbarhet: 8 

Totalt: 84% 

du ser omgivelsene rundt deg 

gjennom hjelmen. Denne har et 

HUD (Head Up Display) som 
viser en mengde nyttig infor

masjon på innsiden av visiret. En 
slags jetpakke lar deg fly rundt 

på månens overflate. Det er 

nemlig der du lander, og da må 

du prøve å komme deg inn i 

basen. 

Inne i basen må du bevege deg 
rundt for å forsøke å lokalisere 

eggene. Disse må uskade

liggjøres med Cyanid-gass. He! 

He! He! For å få tilgang til 

diverse rom, heiser og data
terminaler må du ha nøkler. 
Disse finnes på ulike steder i 
komplekset. 

Som i Aliens kan du bruke 

ventilasjonskanaler mellom ulike 
rom. Og uten å rØpe for mye, så 

har INFESTATION visstnok en 
meget BAD MOTHER ALIEN 
et sted. Men å komme så langt er 

ingen enkel sak. Rundt omkring 
finnes sikkerhetsroboter, og 
andre farlige filurer som gjør sitt 

ytterste for å stoppe (myrde, ta 

rotta på, utslette, annihilere, 
eksterminere) deg. Nemlig! 

Fin 3D-grafikk med over 200 ulike objekter. Stemnings
skapende lyd som sørger for større innlevelse i spillet. 
INFESTATION er mere orientert mot dem som liker en 
blanding av skyte- og eventyr-spill. Er du tilhenger av denne 
genre - ener liker Aliens - så er dette et utmerket kjøp. 
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Fiendish Freddy" s 
Big Top O"Fun 

V i har vært på sirkus. 
Det vil si, vi har spilt 
programmet med det 
lange navnet (se 

overskrift). Vi har stupt fra 
stor høyde ned i en liten 
balje, vi har balansert på 
sykkel mens vi jonglerte 
med ulike effekter, vi har 
balansert på line høyt under 
sirkustaket, vi har slengt oss 
fra den ene trapesen til den 
andre, vi har kastet kniv på 
roterende damer, og vi har 
latt oss skyte ut av en kanon 
laddet med trinitrotuliol -
populært kalt TNT. 

Nåvel, det der kan jo hvem 

Maskin: CBM 64 
Grafikk: 6 
Lyd: 5 
Spillbarhet: 7 

Totalt: 68% 

som helst gjøre, sIer du. 
Joda, svarer vi, men 
problemet var at vi hele 
tiden ble sabotert av en 
liten tulling som er ansatt 
hos vår konkurrent. Han 
gjør alt han kan for å 
ødelegge for deg. Blir 
forestillingen en fiasko, går 
du konkurs, og din 
opponent på sirkus
markedet tar over hele 
stasen. For eksempel så 
dyttet denne ekle typen til 
meg når jeg gikk på line 
hØyt oppe under taket. Og 
da jeg med ytterste nød 
fikk tak i linen med en 

finger og hang der midt 
mellom himmel og jord, 
kom den hersens sabotøren 
og tråkket meg på fingrene 
så jeg mistet taket og stupte 
på trynet ned i sagulUggen. 

Programmet er et av de få 
vi har sett hvor det 
forekommer en hel del 
humor underveis. Vi er 
rolige, sindige mennesker og 
ikke så lett å rokke, men vi 
ble nødt til å le av alle 
spilloppene "deltagerne" 
programmet hadde for seg. 

AF 

Dette spillet er ikke så dårlig som 68% kanskje tilsier. Men vi holdt på å knekkes 
av den 20 sekunder lange melodien som ble spilt hele tiden. Om og om og om igjen. 
Og dessuten hadde vi fått programmet til test på kassett. Det resulterte i korte 
spilleperioder og lange ventetider på neste del av spillet. Vi anbefaler gjerne 
programmet, men kjøp det for all del på diskett. --



PACMANIA 

F or noen år siden - i 
hjemmedataalderens 
barndom, kom et spill 

på markedet med navnet 
PACMAN. Det ble en slager 
av de absolutt sjeldne. Folk 
var som gale. Time etter time 
ble tilbrakt foran skjermen i 
travel opptatthet med å spise 
små piller og passe seg for 
spøkelser. 

Med panikk i blikket hastet 
du rundt i en labyrint mens 
svetten silte. Her gjaldt det 
tygge unna, samt å komme 
seg ned i et hjørne for å få tak 
på kraftpillen som lå der. Da 
var det plutselig du som var 
jeger og kunne ta spøkelser i 
et jafs. Hevnen var søt! 

Men kraftpillens makt var 
kortvarig. Plutselig forsvant 
dine "overnaturlige" krefter, 
og du måtte legge bena på 
nakken for å komme unna. 

Og når alle pillene var 
forsvunnet, tørket man svette 
håndflater av mot bukselåret 
og kastet seg over brett 
nummer to. Nå vandret spø
kelsene fortere rundt i laby-

Maskin: ARCHIMEDES 
Grafikk: 8 
Lyd: 7 
Spillbarhet: 9 

Totalt: 88% 

rinten. Jakten ble enda mer 
intensiv. Og på brett tre visste 
de hersens filurene på en eller 
annen måte hvor du var. 
Dermed ble det nesten umulig 
å komme unna. 

Så, for et års tid siden, kom 
l6-biters-versjonen - og den 
hadde fått navnet PAC
MAN1A. Nå fikk du ikke se 
hele brettet på en gang. 
Pillene var større, labyrinten 
var bredere, animasjonen av 
figurene var strålende, og det 
var kommet et tillegg; du 
kunne hoppe over dine 
antagonister - hvis du rakk å 
tenke klart fort nok. 

Vi har tatt en titt på 
versjonen som er utgitt til 
ARCHIMEDES, og vi som 
opplevde "gullrushet" for 
noen år siden opplever det 
igjen. Med andre ord like 
fascinerende. De fleste har 
vel allerede skaffet seg dette 
spillet, men hvis det finnes 
noen som enda ikke har gjort 
det, så har de noe til gode. 

AF 

Spillet er meget enkelt til sin ide. Og det er vel det som 
gjør suksessen. Her er ikke lange sider opp og ned med 
bruksanvisning. Man begriper med en gang hva som skal 
gjøres. Vi må bare innrømme det - vi liker slike spill! 

Abonner på 

NORSK DATA MAGASIN 
du også! 
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Neverlnind 

P sygnosis er kjent for å 
lage spill med bra 
grafikk og lyd, og jeg 

var spent på hvordan det var i 
"Nevermind". Dette er, hevder 
de, noe helt nytt, spesielt for 
alle som er lei av alle de 
vanlige spillene. Hvordan 
spillet har fått sitt navn er noe 
uklart. 

Etter å ha kjedet meg over at 
det tok lang tid å loade inn, 
kom det plutselig på 
skjermen : "Please insert 
datadisk in drive". Jeg hadde 
selvfølgelig min vane tro satt 
inn diskett B (spillet ligger på 
to disketter) i diskettstasjon B 
i håp om at programmet skulle 
finne den. Jeg trykte på 
skyteknappen, men i stedet for 
å lete etter disketten l 
diskettstasjon B, bestemte 

Maskin: ATARI ST 
Grafikk: 8 
Lyd: 8 
Spillbarhet: 7 

Totalt: 78% 

programmet seg for å henge 
seg opp. 

Men, grafikken og lyden 
var bra. Spillet går i korthet ut 
på å pusle sammen noen 
bilder som er lagt ut hulter til 
bulter (de legges ut likt hver 
gang). Du har sikkert prøvd 
en håndversjon av dette 
spillet før, men forskjellen er 
at dette foregår I tre 
dimensjoner. Du styrer en 
person som går rundt og 
flytter bildebitene. Du kan 
bare gå rundt med en bit av 
gangen. Du kan når som helst 
skifte biten du holder i 
hånden med den du står på. 
Du har begrenset tid på å 
fullføre hvert nivå. 

Jeg syntes at styringen var 
litt merkelig til å begynne 
med, men jeg vente meg 

ganske fort til den. Spillet er 
av den typen som blir enklere 
og enklere for hver gang du 
spiller det. Du lærer hvordan 
bitene er spredd rundt, og den 
korteste veien for å sette dem 
tilbake på plass. Heldigvis er 
det et innebygd passord
system slik at du slipper å 
spille om igjen alle nivåene 
når hver gang du starter på 
nytt. 

Spillet blir ganske fort mye 
vanskeligere. Det kommer 
alle mulige skapninger og 
ødelegger for deg. Det 
kommer f. eks. sjakkbrikker 
som flytter rundt på 
bildebitene igjen. Frustrer
ende. 

FAG 

Dette spillet er en forandring fra de vanlige skytespillene. Her er det intelJigens og 
raskhet som seltes på prøve. Hvis du liker spill som krever hjernearbeid, bør du se på 
dette. 

.l 
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The Road to Sturgis 
Hvis du har sansen for 

motorsykler, og kanskje spe
sielt Harley Davidson, så har 
Mindscape kommet med 
spillet som passer for deg. I 
Sturgis, South Dakota, blir 
det hvert år arrangert en stor 
motorsykkeltreff for Harley 
Davidson-fans. Selve hand
lingen går ut på at du må 
komme frem til Sturgis i løpet 
av 10 dager - på din Harley. 
Men, det er lettere sagt en 
gjort! 

Spillet starter med at du blir 
spurt om hvor mye hår du har. 
Dette avgjør vanskelig
hetsgraden på spillet. Jo mere 
hår - jo vanskeligere blir det å 
fullføre spillet. Til slutt må du 
fordele 30 poeng på fem ulike 
kategorier som består av: 
kjøreferdighet, mekanikk, 
slossing, penger og karisma. 
Disse kategoriene vil du få 
bruk for underveis, så det kan 
lønne seg å fordele dem 

fornuftig. 
Og så er det bare å komme 

seg ut på motorveien. Her må 
du passe deg for steiner og 
vanndammer, for det er fort 
gjort å komme ut for et lite 
uhell. Det koster nemlig 
penger å reparere sykkelen -
noe du har et begrenset lager 
av (Det der har vi hørt før!). 
Politiet deler også gladelig ut 
fartsbøter hvis farten er for 
stor. Men vi må nok si at vi 
syntes spillet var tregt, faktisk 
så tregt at vi ga full gass, for å 
unngå å sovne (foran 
skjermen). 

Spillet kan også lagres slik 
at du slipper å starte fra 
begynnelsen hver gang 
heldigvis! I enkelte av de 
byene du passerer arrangeres 
små konkurranser som: Slow
Ride Contest, Drag Race, Hill 
Climb og Weenie Run, for å 
nevne noen. Her kan du delta, 
og hvis du er heldig kan du til 

y €' r- n aM€' , 

Maskin: PC 
Grafikk: 6 
Lyd: l 
Spillbarhet: 6 

Totalt: 60% 

og med tjene litt penger. 
For å sjekke hvor kuul du 

er, tar du en tin på hva du har 
med deg (lnventory). Der står 
din nåværene status som går 
fra "Wanna-Be" til "UItimate 
Biker God" som er toppen på 
stigen. Hvert trinn opp på 
stigen fører til mere hår. 
(Hvor ble det av frisøren !)  

Spillet er for PC-kom
patible maskiner med CGA, 
EGA eller Tandy 
grafIkkadaptere. Det ligger på 
to 5.25" disketter og kan 
innstaileres på harddisk. For å 
komme forbi PCens elendige 
lyd, kan programmet benytte 
et Ad Lib Lydkort, men dette 
fIkk jeg desverre ikke testet. 
Spillet fungerer både med 
tastatur, joystick og mus. Vi 
syntes dog det var lettest med 
joystick. 

Grafikken går an hvis du har EGA, men spillet oppdateres altfor sent. Dessuten fant jeg 
kjøresekvensene mellom hver by for lange og kjedelige. Lyden er, siden vi ikke har ekstra 
lydkort - forferdelig. Hvis du liker motorsykler, kan nok dette spillet være av innteresse for 
deg. Men det er neppe et spill du vil komme tilbake til ofte. 
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SPACE QUEST Ul 
F ilmindustrien er ikke 

lengre alene om å ha 
oppfølgere til sine 

produksjoner. Nå har endelig 
Sierra On-Line kommet med 
fortsettelsen på sin SPACE 
QUEST-serie. 

På slutten av Space Quest 
Il, unslapp vår helt Roger 
Wilco såvidt Sludge Vohaul' s 
asteroidefestning før den 
brant opp i den Labonesiske 
astrnosfæren. Men på grunn 
av oksygenmangel var Roger 
nødt til å fryse seg ned og 
håpe på at noen vil fInne ham 
- engang. 

I mellomtiden har de to 
programmerene, 2 GUYS 
FROM ANDROMEDA, blitt 
kidnappet av softwarepirater. 
Man mistenker softwarefIr
maet SCUMSOFT for å stå 
bak tyveriet. Nå er det opp til 
deg - i rollen som Roger Wil
co - å frigjøre programme-

snittet med en gang. Du har 
kontroll over en figur som du 
flytter rundt på skjermen med 
tastaiuret eller musen. Tryk
ker du på space, vil en 
tekstlinje dukke opp. Her kan 
du skrive inn kommandoer 
som i et vanlig adventure
spill. 

Parseren forstår alle de 
vanligste kommandoene, men 
er ikke perfekt. Spillet av
henger mye av at hvert rom 
utforskes grundig, da det 
ligger mange skjulte spor 
rundt omkring. Dette fører til 
mye gåing rundt på skjermen. 
Og det blir nesten liu for mye 
av det, etter min smak. 

Spillet ligger på 3 .5" og 
5.25 "'disketter og kan 
innstalleres på harddisk. 
Omtrent alle tenkelige gra
fikkadaptere kan brukes, og 
på lydsiden kan Roland MT-
32, Ad Lib eller et IBM 

rerne. musikkkort brukes. 
De som har prøvd Sierra 

On-Line-spill tidligere, vil 
kjenne igjen brukergrense- OAS 

Grafikk: 7 
Lyd: l (Ikke musikkkort!) 
Spillbarhet: 8 

Totalt: 82% 

Funksjonell og oversiktlig grafikk - som er en 
nødvendighet fordi mange av spillets problemer må løses 
nettopp ved at du oppfatter og utForsker det du ser på 
skjermen. Intelligente problemer som ikke skulle være 
umulige å løse. Det må her innrømmes at jeg står bom fast 
for Øyeblikket, men hjelp tilbys fra Sierra On-Line. De som 
liker grafiske adventurespill kan trygt skaffe seg SPACE 
QUEST m. Det er etter min mening bedre enn begge sine 
forgjengere. 
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BLI MED I NORSK DATA MAGASINS KONKURRANSE! 

VINN EN KOMPLETI COMMODORE 64! 

Har du gått rundt med tårer i øynene når du-har besøkt en dataforretning? Ligger du våken om natten og 
drø mmer om en COMMODORE 64? Har du allerede en, men trenger en gjev gave til en som snart har 
geburtsdag? El ler skul le du gjerne hatt to datamaskiner? Nå har du sjansen ! 

Vinn en COMMODORE 64 med kassettspi l ler, joystick, spi l l  og norsk bruksanvisning - klar til å kobles inn 
på din egen TV! Konkurransen er åpen for alle lesere av NORSK DATA MAGASIN og består av et eneste 
spørsmål : 

HVOR MANGE BYTES RAM FINNS DET I EN COMMODORE 64? 

Grip pennen! Fyll i talongen! 
Send den før 1 5. mai1 990 til: 

NORSK DATA MAGASIN AS 

Postboks 250 
6401 MOLDE 

SVAR: Det finns . . . . . . . . .  : . . . . . . .  _ . . . .  BYTES RAM i en CBM 64! 

Navn: 

Adresse: 

Postadr. : 

Tel efon: 

I 
I 
I 

L. N � æ l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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SEGA A-M IGA DR IVE satt enda. Foreløbig 
er det antatt at den 
vil komme på rundt 

Nå får eiere av 
SEGA's Megadrive 
både i pose og sekk. 
Et japansk hard
warefirma - DevT ek 
Co. har utvik let en 
li ten enh et som lar  
deg overføre Amiga 
software til Mega
driven ved å bruke 
spesielle O - R A M  

--

cartridger .  

A-MI GA Driven kob
les ganske enkelt til 
Am igas ekspan-
sjons port. Deretter 
kan program som 
ligger på en eller  to 
disketter overfø res . 
B r u ker s p illet flere 
disk etter ,  v i l  du få 

"memory overflow 
error ". Etter at 
overfø r ingen til den 
spesielle cartr idgen 
er ferdig plugger du 
den i S EGAen. Der
etter er det bare å 
s p ille i vei. 

Prisen for vidun
deret er ikke fast-

E 165 for selve 
h ardwaredelen og 
E 1 3  for hver cart
ridge. Hvis noen 
lager noe som kan 
overfø re software 
andre veien så si 
i f r a !  

Kilde: C VG 

• •• • 
.... • .  _ ... •  

Præeisions fremstillet med trykt kredsløb 
5 stk. udskiltelige miero-switehes 
Superstærk plast- og stå lkonstruktion 
Oesignet for både venstre og højre hånd 
Speeielt designet hå ndtag 

Speeiel ledningsaflastning 

Ekstra lang ledning på 1 50 cm. 

Passer til: 

Commodore 64/1 28 - Atari - Amstrad 

Bit 90 - Memoteeh - Speetravideo 
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C.L.A.S 
fra 

MicroEd 
Like før vi gikk i trykken 

mottok vi en fax fra MicroEd, 
med informasjon om deres 
seneste produkt. MicroEd er 
et amerikansk firma, som 
utvikler programmer spesielt 
for skole-sektoren. De har 
holdt på siden 1979, og lager 
programmer for en rekke 
ulike datamaskiner. Til nå har 
de utviklet mer enn 50 
programmer spesielt for 
Amiga. 

Deres nyeste produkt for 
Am:ga er c.L.A.S, som er en 
forkortelse for Computerized 
Lesson Authoring System. 

Det som er unikt med dette 
systemet, er at et program kan 
lages ved å bruke vanlig 
engelsk som programmer
ingsspråk. Fortell maskinen 
h'va du ønsker, og den gjør 
resten. Brukeren trenger 
ingen spesielle kunnskaper 
om Amiga. Kun en ide om 
hvordan det ferdige produktet 
skal se ut. 

Et typisk program lages ved 
å: ( I )  Oppgi nødvendige data 
om det aktuelle temaet, (2) 
hvordan en eventuell bruker 
skal kunne kommunisere med 
programmet, og (3) hvilke 
bilder, musikk og/eller tale 
som skal være med. Resten 
går av seg selv. 

C.L.A.S kan vise engelsk, 
spansk, fransk og tysk tekst. 
Andre språk kan også brukes. 
Bilder kan vises - med eller 
uten tekst, og kan flyttes 
rundt på skjermen. En egen 
tekstbehandler med mange 
fonter er med, slik at skjerm
bilder lages på en enkel og 
grei måte. 

Programmet er særskilt 
egnet til opplæringsformål i 
matematikk, naturfag eller 
språk, for å nevne noen 
konkrete eksempler. Det inne
holder også en innebygd 
poengmulighet. Den er basert 
på brukerens svar på de 
spørsmål, som du ønsker pro
grammet skal stille. 

c.L.A.S ligger på 3 dis
ketter, og virker på alle 
Amiga med 5 1 2  kB minne. Vi 
er lovet en versjon til test, og 
så snart den ankommer, skal 
vi komme tilbake med en 
utførlig test. Prisen er i USA 
er $ 1 29.95. MicroEd ønsker å 
komme l kontakt med 
personer som kan distribuere 
Amigaversjonen på det 
skandinaviske markedet. 
Interesserte bes kontakte: 

MicroEd Inc. 
p.a. Box 24750 
Edina, MN 55424 
U.S.A. 
Tlf: 095 l (612) 929-2242 
Fax: 095 l (612) 949-2604 
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DETTE ER U LOVLIG 
DU RISIKERER FENGSEL I 3 MND 

Er du en av de som kopierer spill, så bryter du norsk lov! 
Du risikerer politianmeldelse, bøter, fengsel og store erstatningskrav fra den norske importøren. 
Årlig kopieres det ulovlig for millioner av kroner, og vi vil ikke nøle et øyeblikk med politianmeldelse 
når vi kommer over tilfeller av piratkopiering. 
Tar du risikoen på fortsatt å være tyv? 

ELECTRONlCS 
SOFIWARE AS 

Storgaten 36, 1 44D Drøbak, tlf. (09)93 24 65 
NORGES STØRSTE IMPORTØR AV DATASPILL 

B E T - E X A C T A  

F I R S T  H O R S E  I-lI,S 
G R E E /!  

SEC O�D H O R S E  WAS 
G R ,, "  

1' [  T A H  l U t  T _' 36 

Har du opplysninger om 
ulovlig kopiering, kan du ringe 
BJ Electronics Software AS. 
Du kan gjerne være anonym 

1 
2 
3 

L E A O E R S  

R A C E  1. 
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DAILY 
DOUBLE 
HORSE 

RACING 

N

år man åpner 
pakken til dette 
"V 6-spillet", så 
finner man en 

bruksanvisning i avisfor
mat (tynt, brettet A4+). Her 
forklares hva en dyktig 
gambler må kjenne til for å 
kunne vinne en formue på 
hesteveddeløp. 

Her kan du lese side opp 
og side ned med 
informasjon om kusker, 
hester og stalltips. Det er ti 
veddeløp som skal gå av 
stabelen, og du får all den 
informasjon du trenger om 
hestenes dagsform. I tillegg 
vises odds utifra hvordan 
de ulikke gampene har 
klart seg i tidligere løp. 
Ikke bare hvilken 
plassering de fikk i forrige 
løp, men hvor langt bak 
vinneren de kom i mål -
målt i hestelengder. 

Den mnbitrre-hestesJl:il::.--.... 
leren (hvor mange slike 
finnes det blant de som 
bruker sin CBM 64 til 
spill?) burde her kunne få 
tilfredsstilt sin hazardfeber 
med godt mål. 

Det bør kanskje fortelles 
at programmet ikke er en 
joystick -killer. Du bare 
setter dine "bets" på den 
eller de hester du har mest 
tro på, og så foregår resten 
automatisk. Slik sett er det 
like spennende som på TY. 
NDM hadde etter 4 løp 
vunnet over $1000,00. To 
løp senere var vi blakke 
igjen. Lett kommer, lett 
går .. .  

AF 

Maskin: CBM 64 
Grafikk: 5 
Lyd: 4 
Spillbarhet: 7 

Totalt: 70% 

Vi synes at spillet var 
ganske fengende, egent
lig. Men det krevde vel 
kunnskaper om hester og 
TOTO·spill som 
undertegnede ikke har. 
Her kan man se bortifra 
at grafikken ikke er noe 
å skryte av. Den 
"hestfrelste" vil allikevel 
oppleve selve veddeløpet 
alle fasetler mer 
fasinerende 
programmets 
effekt. 

enn 
Yisuelle 
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Nå kan du lære deg å programmere i maskinkode på AMIGA. 
Følg med i NDM's artikkelserie! 

I denne artikkelen skal vi 
se på følgende maskin
kodeprogram: 

start: 
move.l #$dffI 80,aO 
move.l #$1 OOOOO,dO 

loop: 

rts 

move. w dO,(aO) 
subq.l #$01 ,dO 
bne.s loop: 

Dene enkle programmet skal 

få skjemnen til å flimre i 
forskjellige farger. Vi ser at 

første linje begynner med 
"start:". På grunn av at vi ikke 
vet hvor i minnet programmet 

vått kommer til å ligge, setter vi 
navn på de forskjellige adres
sene og bruker disse navnene når 

vi viser til en adresse. Navnene 
kan bestå av store og små 

bokstaver pluss tallene fra en til 
ti. De spesielle norske tegnene 

-",. ø-Og-<l ef"ikke tillatt. Navnet 
må begynne helt til venstre. og 
det må avsluttes med et kolon. 

Lagring 

Når vi narbruk for å lagre et 
tall i minnet, bruker vi samme 
fremgangsmåte for å g; navn til 
adressen hvor tallet skal lagres. 
Assembleren må være helt 
sikker på hvilken adresse vi 
mener når vi bruker et navn, og 

vi kan derfor ikke bruke det 
samme navnet på to forskjellige 

adresser. 

Instruksjoner 

Den første instruksjonen er 
"move" (eng: flytt). Denne gjør 

som navnet tilsier og flytter et 

tall. For å markere at det er en 

instruksjon. må vi ha et åpent 

rom først på linjen. Instruk

sjonen har to såkalte argumenter 
som er skilt med et komma. Det 

første spesifiserer hvor tallet skal 
hentes fra, og det andre hvor 

tallet skal flyttes til. Etter selve 

instruksjonen har vi tillegget 
".1", Dette sier oss at 
instruksjonen bruker et tall som 
er 32 biter stort. De tre mulige 
valgene. som er henholdsvis 8. 
16 og 32 biter. er ".b" for BYTE. 

",W" for WORD, og ".I" for 

LONGWORD. 
I dette tilfellet skal tallet 

flyttes til et adresseregister, og 

da kan vi kun velge et 16 biters 
eller 32 biters tall. Hvis vi her 

hadde skrevet "mave.w", så ville 
vi ha fått en feilmelding fordi 

tallet $dff180 er for stort til å få 
plass i 16  biter. 

Navnet på adresseregistrene er 
aO. al .  a3... opp til a7. 
Tilsvarende er navnet på data
registrene dO. dl ... opp til d7. 

Adresseregisteret a7 brukes av 

prosessoren blant annet til å 
holde orden på oppkallinger av 
delrutiner og kan derfor ikke 
brukes til å lagreadresser, men 
blant de andre registrene kan vi 

velge fritt. 
Tegnet foran det hexadesimale 

tallet (#) betyr at det er selve 
tallet $dff180 som skal brukes. 

Hvis vi kun hadde skrevet 

Sdffl80 (altså uten #). så ville vi 
få lest inn det tallet som ligger 
lagret på posisjonen $dff180 i 
minnet. 

Instruksjonen resulterer i at 
innholdet i register aO blir 

$OOdffI 80. Når vi bruker en 32 

bit instruksjon blir alle 32 biter 

påvirket uansett. så det spiller 
ingen rolle om vi oppgir Sdffl80 

eller $OOdffI80. 
Hvis du foretrekker det. kan 

du markere hvor mange biter 

som blir påvirket ved å fylle opp 

med nuller foran tallet. Ved 16 

bilers instruksjoner vil ikke mer 
enn 1 6  biter bli påvirket - resten 

vil være uforandret. Tilsvarende 

vil 8 biters instruksjoner påvirke 
8 biter. 

Bortsett fra tallet - og hvor det 
flyttes. er neste instruksjon lik 
den første. Resultatet er at det i 
register dO lagt inn det binære 

tallet $00 1000000. 

Gjentagelse 

Nå kommer vi til en del som 

skal gjentas flere ganger. Vi 
setter navnet "loop" på adressen 
hvor denne delen starter og 

rykker instruksjonene nedenfor 

et hakk lengre inn for å markere 
den delen som skal gjentas. Slike 
tiltak for å bedre lesbarheten av 
programmet blir viktig når 

programmet blir så langt at vi 
ikke kan se hele delen på en 

gang. Ved å se på innrykkingen 

kan vi lettere finne fram til start 
og slutt på delen. 

Instruksjonen ... 

move.w dO. (aO) 

.. .  er den som forandrer fargen 

på skjermen. Vi ser at det brukes 
16 biter og at disse hentes ut fra 
dataregisteret dO. Tillegget 
"(aO)" betyr at vi viser til den 
adressen som register aO peker 

på. I dette filfeIlet inneholder aO 
$dff180, og tallet blir derfor 
lagret i minnet på adresse 
$dffI80. Dette er fargeregister O, 
og ved å skrive til dette 
forandres bakgrunnsfargen. 

Hvis vi bytter ut instruk
sjonen ... 

move.w dO, (aO) 

... med ... 

move. w dO. $dff180 

. . .  så vil programmet virke 
nøyaktig likedan. men det vil 
ikke gå fullt så-raskt. Grunnen til 

dette er at med den siste 
instruksjonen blir det 32 biters 
tallet Sdffl80 lest inn fra minnet, 
mens det i den første allerede er 

lest inn og ligger i registeret aO. 

Neste instruksjonen trekker 
verdien 1 fra tallet i dO og lagrer 
resultatet i register dO. 

Subq 

"Subq" står for SUBTRACf 
QUlCK (hurtigsubtraksjon). 
Denne subtraksjonen går fort 
fordi tallet som skal trekkes fra 
er en del av instruksjonen og 
ikke trenger å leses inn separat. 

Ulempen med dette er at vi kun 

kan subtrahere tall fra I til 8. 

Hvis vi ønsker å trekke fra større 

tall. må vi bruke instruksjonen 

"sub". Når vi trekker et tall fra et 

annet, må vi bruke så mange 

biter som det største tallet 
omfatter. Det vil si at hvis vi 
ønsker å trekke tallet $0 (som er 

et 8 biters tall) fra innholdet i 

register dO (som er 32 biter). må 
vi bruke "sub.l" for å få et 
korrekt resultat. Vi merker oss 
også at ved regneoperasjoner 

hvor det inngår to argumenter, 
blir resultatet lagret på de, stedet 
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del 2. 
argument nummer to ble hentet 
fra. Derfor vil instruksjonen 
"sub.! dO,#$OI" være ulovlig. 
Det andre argumentet må være et 
av de interne registeme eller en 
adresse i minnet. 

Branch 

Alle instruksjoner som 

begynner med en "b" (eng: 
BRANCH, forgrening) utfører 
en test, og gjør så et hopp til et 
annet sted i programmet hvis 
testen gav et positivt resultat. 

"Bne" tester om resultatet fra 
den forrige regneoperasjonen ble 
ulik O og utfører et hopp hvis 
dette var tilfellet. Hoppet utføres 
ved at program telleren blir 
forhøyet med en bestemt verdi 

som tilsvarer antall bytes 
programmet skal "hoppe" 
forover eller bakover. Dette tallet 
kan være positivt eller negativt, 

og det kan være enten 8 biter 

eller 16 biter stort. 
I forrige artikkel fant vi ut at et 

8 biters tall kan ha verdier fra -
128 til 127. og at et 1 6  biters tall 
fra -32768 til 32767. Dette betyr 

at ved å bruke 8 bilers-verSjonen 
av instruksjonen, kan vi hoppe 
opp til 128 byte bakover og opp 

til 127 byte forover. 

Tilsvarende kan vi med 16 

bilers-versjonen hoppe opp til 

32768 byte bakover og opp til 

32767 byte forover.Vi velger 8 
biter ved å legge .s til 
instruksjonen. 16 får vi hvis vi 
ikke legger til noe. Så "bne.s" 
bruker 8 biter og "bne" bruker 
16 bil. 

8 biter 

Grunnen til at vi bruker 8 biter 
er at vi ønsker at programmet 
skal bli så raskt som mulig. 
Assembleren regner ut hvor 
mange byte vi skal framover 

eller bakover når vi bare oppgir 
adressen vi vil ende på. I dette 
tilfellet hopper vi opp igjen til 
adressen "loop" helt til resultatet 

av å trekke I fra tallet i dO blir 
lik O. 

Til slutt bruker vi en "rts" som 

returnerer kontrollen til den 

rutinen som kalte opp dette 
programmet. Hvis denne mang

let. ville programmet fortsatt ut i 

det ukjente. og det ville 

utvilsomt ha resultert i en 

GURU! 

Lagring i minnet 

Som en avslutning av denne 
artikkelen skal vi se på hvordan 
data lagres l mmnet og l 
registrene. 

Den enheten som minnet er 

delt inn i kalles for bytes (8 
biter). Et 32 biters tall vil bruke 
4 bytes i minnet, og et 16 biter 
vil bruke f bytes. Hvis vi lagrer 

et 32 biters tall på adresse $1000 

i minnet. så vil det oppta 
adressene $1000 til og med 

$1003. Bitene 3 1  til 24 i adresse 
$1000 og deretter 23 til 16. 15 
til 8 og 7 til O i hver sin byte 

oppover. 

Hvis vi bruker 16 biter, så vil 

bit 1 5  til 8 oppta adresse $1000. 

og bit 7 til O adresse $1001. 
Dette betyr at hvis vi lagrer et 32 

biters tall på en adresse og leser 
ut igjen 16 biter fra samme 

adresse. så vil vi få ut bitene fra 
16 til 3 1 .  For å få ut de 16 

laveste bitene må vi  legge til 2 til 
adressen når vi leser ut igjen. 
Når det gjelder de interne 

registrene. så ligger bitene på 
samme plass, og om vi leser inn 

et 32 biters tall i et register og 
henter ut igjen et 16 bilers tall, 
vil vi få ut bitene fra O til 15. 16 

og 32 biters tall kan kun lagres i 

minnet på like adresser, som 

0.2,4 .. . .  
Ut fra en eventuell GURU kan 

vi se om dette er grunnen til 

feilen ved å se på det første av de 
to tallene. Hvis dette er 
00000003 eller 00000004. så er 

grunnen at programmet har 
prøvd å lese eller skrive 16 eller 
32 biter til en odde adresse. Alle 
nullene betyr at det ikke er noen 
systemrutine som har satt opp 

GURUen. men at den har 

oppstått spontant på grunn av det 

programmet prosessoren prøvde 

å utføre. 
Neste gang skal vi ta for oss 

flere instruksjoner og dessuten se 

på hvordan oppkallingen av 

delrutiner foregår. 

GJD 
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På denne siden skal vi forsøke å besvare spørsmål ifra våre lesere. Vi skal prøve å være ti l hjelp når det 
gjelder program mering, råd in nfor kjø p  av hardware (f.eks. ekstra ti lbehør), hvordan man bygger ut sin 
datamaskin, hvilket program som passer best ti l et nærmere angitt behov, samt alt mul ig annet innom 
data man måtte undre seg over. 

Vi forbeholder oss retten ti l å redigere (f.eks. korte ned) innsendte brev. Send dine spørsmål til :  

N O RS K  DATA MAGAS I N  
Postboks 250 
6401 MOLDE 

, 
I 
I 
I 
I 

L Ven nligst merk konvolutten "SPØ RRESPALTE "  . - - - - - - - - - - .J 
Vi vil intervjue deg! 

B ru ke r  d u  d i n  d atam a s k i n  t i l  n o e  u t e n o m  det va n l i g e ?  K a n s kj e  d u  h a r  f reaket  he l t  ut  og b r u k e r  
d e n  t i l  t e p p e  k n y  t i n g ,  h e k l i n g  e l l e r  m a kram e ?  Det  e r  s i kkert  m a n g e  s o m  v i l l e  s e t t e  p r i s  på en  
art i kke l  om d in  d at as p e s i al i tet .  R i n g N o rs k  Data M ag a s i n  på te le fon  072- 1 68 8 0 ,  og l a  oss  få  
v i t e  a t  du  e ks t i s t e re r !  

BROTHERS IN  ARM? 
Når man snakker om norske brukergrupper for Archimedes, kommer man ikke 
utenom BROTHERS IN ARM i Bergen - Norges mest aktive gruppe på denne 
maskinen. NDM har tatt en prat med dem. 

Allerede i 1987 stanet en Fra BIA er det kommet mange 
kjerne av datainteresserte 

- -
demoer. og vi har sett noen av 

ungdommer i Bergen å dem. Den første vi fikk tak på 
skaffe seg det nye vidunderet på var vel ikke mye tess, men den 
datamarkedet - Archimedes. De siste vi har sett er desto bedre. 
ønsket seg en maskin som skulle Med sine tre år foran Archi-
være god å programmere og som medes-skjermen har de rukket å 
hadde et ston potensial når det skaffe seg en god del erfaring -
gjaldt å utvikle kraftige program. og det gir utslag i demoene. 

Når de i dag mener seg sitte De har rukket å bli kjent blant 
med fasit i hånden, hevder de at Archimedes-brukere over store 
Archimedes er overlegen PC og deler av verden. Via Island, 
Amiga både på hardware- og Sveits, England og Tyskland har 
software-siden. ryktet spredt seg helt ned til 

F.eks skjer det jo av og til at Australia. Det skulle væn 
program de skriver krasjer. I interessant å få fingrene i deres 
motsetning til blant a�net Amiga demo-bibliotek! 
(som låser seg - GURU ! .- og må Programmeringsspråkene som 
rebootes). så er de sjelden mer blir brukt er C og assembler. For 
enn et par tastetrykk unna der tiden har de fått i oppdrag å 
hvor programmet låste' seg, Slik utvikle et infonnasjonssystem 
sett utmerker Archimedes seg for en bank i Sør-Norge. Dette 
når det gjelder letthet i å utvikle gjøres i samarbeid med den nor-
program. ske imponøren DAISY. Her skal 

Gruppen består av 5 bankkunden kunne trykke på en 
medlemmer: Henrik Sundt (18), plate med symboler - f.eks. et 
Oddvar Kloster ( 1 9), Guttorm bilde av en minibank, og så få 
Vik (21), Jan-Erik Christiansen informasjon om dette. De bereg-
(18) og Ruben Patel (18). Og det ner å bli ferdig med dette i løpet 
er ikke "lamers" vi har å gjøre av oktober, 
med. F.eks. ble Oddvar nummer Hver lØrdag treffes Brothers in 
I i Abers matematikkonkurran- ARM i et lokale i Bergen, og 
se i Norge og er uttatt til å være diskuterer programmering stek-
med på OL i matematikk i Kina. nikker m.m. Her er det fritt fram 
(NDM krysser fingrene og øns- for andre å komme på besøk og 
ker ham lykke til!). få en glimt inn i Archimedes-

verdenen, Hvis du har modem 
kan BIA også "treffes" på en 
konferanse på Bergen By Byte. 
For denteknisk interesserte kan 
vi nevnte at Henrik er i besittelse 
av en Archimedes 410 med 2 
MB RAM og 40 MB harddisk. 
Skulle du ville komme i kontakt 
med Brothers in ARM, så er 
Henriks telefonnummer: 05-

299354. Telefonnummeret er 
05-32378 1 ,  og Henrik Sundts 
bruker-ID er "ACORN" - hvis 
du vil sende post til BIA. 

Da vi spune Henrik om hvilket 
spill han likte best, måtte han 
innrømme at han ikke var så 
spille galen. Men flysimulatorer 
kunne passere, og han mente at 
INTERDICTOR var et bra ek
sempel på et sådant. Egentlig 
foretrekker han sin C-kompilator 
bedre, om sannheten skulle 
fram! 

Vil du skrive til BIA, kan du 
bruke følgende adresse: BROT
HERs IN ARM, c/o Henrik 
Sundt, Gimlebakken 18, N-5037 
Bergen. 

De er også meget interessert i 
å komme i kontakt med flinke 
grafikere som kan tengne for 
Archimedes. Også musikere vil 
bli godt motatt av BIA, 

AF 

I'",' ..-iiiiiiii 

Demo-pa rty i Dram men  
P å  g r u n n  av påsken - og dermed 

ko rte l e v e r a n s e t i d e r  både t i l  
t r y k k e r i  o g  d i s t r i b u t ø r  - b l i r  v i  

n ø d t  t i l  å u ts ette r e p o rtasj e n  i f r a  
d e m o - p a rtyet i Dram m e n  t i l  N O M  
n u m m e r  3 som ko m m e r  ut  1 5  m a i .  
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De to første eventyrspillene vi har fått til anmeldelse til NDM er "THE HOUND 
OF SHADOW", fra Electronic Arts og "DRAGONS OF FLAME" fra US Gold. De 
befinner seg i hver sin ende av "eventyrskalaen" , både på den ene og den andre 
måten. 

I!!!l fllOUND � 

• 

DRAGONS OF FLAME ligger i 
grenselandet mellom et rent 

�lR:ti"""P�g et tradisjonelt 
eventyr. Her er man vel"""'S 
avhengig av raske reflekser som 
av tankevirksomhet, skjønt det 
hele er kanskje litt djupere enn 
man kan fristes til å tro bare 
etter ei kort stunds gjennom
kjøring. Det som berger dette 
spillet over i eventyrspillenes 
rekker er først og fremst 
scenarioet, personene og fortel
lingen som ligger i bunnen av 
handlinga. 

Samtidig åpenbarer spillet på 
en relativt lite flatterende måte 
det gapet som kan være mellom 
bokas verden og dataspillets. Jeg 
tilhører nemlig de som med en 
viss glede har lest i hvert fall de 
tre første DRAGONLANCE
bøkene, og figurene i spillet blir 
farlig endimensjonale i forhold 
til slik de fremstår i bøkene. 

Goldmoon 

Særlig husker jeg at jeg ble 
positivt overrasket over at 
bøkene hadde opptil flere sterke 
og handlekraftige kvinnelige 
helter. Men spillet er 
Goldmoon bare et barmfagert 
alibi som neppe kan friste særlig 
mange jenter til å gi seg i kast 
med å spille det. Blant de åtte 
heltene man starter spillet med 
(av ti mulige) er hun den eneste 
kvinna. 

Hverken hennes eller 
magikeren Raistlins egenskaper 
får komme helt til sin rett fordi 
spillet er så hesblesende. For de 

som hovedsakelig vil svinge 
sverd og økser og se monstere 
krepere, er det sikkert OK. 
Likevel er det liten tvil om at 
nettopp Raistlin, Goldmoon og 
den ikke hele menneskelige 
Tasselhoff Burrfoot er de 
interessante personene blant de 
som legger ut på letinga etter 
sverdet "wynn-slayer" (?!) som 
skal befinne seg i festningen Pax 
Tharkas. 

Den onde dronning 

Mot dem står den onde 
dronninga Takhisis hær av 
monstere, med dragene som de 
verste og farligste. Skjønt de 
andre monstrene er også såpass 
ille at man skal ha en god 
porsjon tålmodighet og stahet for 
å komme så langt som å se så 
mye som snurten til både 
dragene og Pax Tharkas. 

På veien treffer man menn, 
nomader og andre som tilbyr sin 
hjelp, og siden de fleste av disse 
er langt mindre uunnværlige enn 
hovedpersonene, så kan man 
med mer eller mindre god 
samvittighet straks kjØre dem i 
front slik at de får ta støyten når 
gruppa tørner i hop med 
monstrene. Dette kan også være 
fornuftig fordi man får ledige 
plasser til slike som man setter 
større pris på å ha med seg. Som 
sverdkjemperen Laurana og 
alven Gilthanas. Mindre pris 
setter man vel på luringen Eben 
som aldri vil gå i spissen, og som 
man derfor heller aldri blir 
kvitt.Spillet styres hovedsakelig 

av joystikken, med menyer for 
bruk av diverse magi, fordeling 
av ting, personer osv. Enkelt og 
greit. 

Det dreier som som dere 
skjønner om et eventyrspill av 
den riktig eventyrlige sorten. 
men uten den helt store 
originaliteten. Har man spilt 
slike spill før, kjenner man seg 
fort igjen både i handlinga og i 
måten å spille på. Det kan 
kanskje sies å være et even
tyrspill for folk som vanligvis 
foretrekker noe annet. 

Hound of Shadow 

Tllli HOUND OF SHADOW er 
et tradisjonelt eventyrspill i den 
forstand at man skriver i det. Det 
er nesten et tekstspill, men bare 
nesten. For det finnes en meget 
underholdende musstyrt sekvens 
i begynnelsen av spillet der man 
lager sine egne figurer. 

På den korte tida jeg har hatt 
spillet, har jeg vært så opptatt av 
å komponere den perfekte 
hovedperson at jeg ikke har fått 
spilt stort! Men jeg har en 
mistanke om at dette er et spill 
man kan leve lenge med. Det 
påstår seg å være basert på 
skrekkrnesteren H.P. Loveerafts 
fortellinger, spesielt hans såkalte 
l·Cthulhu-myter". Som fortelling 
betraktet burde derfor dette 
eventyrspillet være i de aller 
beste hender. Handlinga finner 
sted omkring 1920, og i løpet av 

noen timer greier man bare å 
skrape i overflata av alt det som 
skjer. 

Det er som sagt et spill 
hovedsakelig basert på tekst, 
men det dukker av og til opp 
bilder uten tekst (man kan 
tydeligvis ikke ha tekst og bilde 
samtidig på skjermen). Disse 
ligner på gamle fotografier. og 
grafikken er også forøvrig 
konsekvent svart/hvit/brun 

Et lite 
nybegynnerproblem. 

Et lite begynnerproblem med 
bildene er at hvis man som en 
ren ryggmargsrefleks trykker på 
musknappen for å komme 
videre, så låser spillet seg. Men 
husker man i tide at det er 
"escape" som er den riktige 
tasten. så går det utmerket. 

Spiltet har 1Iet sanne 
rollespillets fleksibilitet. Det 
finnes mer enn en måte å løse 
problemene på. Men dessverre 
virker ordforrådet relativt 
beskjedent, og av og til støter 
man på ting som ikke akkurat 
virker logisk. Det typiske gapet 
mellom beskrivelsen av rommet 
eller situasjonen og de 
handlinger hovedpersonen får 
lov til å utføre: 

- Du ser døra til klesskapet, 
utbasunerer beskrivelsen. 

- Åpne døra! svarer du. 
Hvorpå datamaskina kontant 

svarer med at den ikke ser n.ocn 
dør il åpne. 

Det blir begynnelsen på ei 
verbal tautrekking mellom deg 
og programmet som du bare er 
nødt til å tape. Du må godta at 
programmet ikke greier å 
oppfatte den døra det sjøl 
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beskriver . . . .  Frustrerende? Det er 
bare forbokstaven, og slikt er 
sjølsagt en av grunnene til at 
rene tekstspill har en relativt 
begrenset popularitet.Helt har 
man i�ke unngått slik ting i dette 
spillet heller, og som jeg sa sist, 
er det frustrerende å lete etter de 
nØyaktig riktige orda når man 
egentlig har den logiske løsninga 
på et prolilem. Og hvor ble det 
av musa i fortsetningen? I 
begynnelsen av spillet er det 
omtrent ingen skriving, bare 
peking. men senere kan man 

. -altså til og med risikere å stoppe 
hele spillet hvis man er så 
uheldig å røre musknappen. Men 
dette er tross alt bare små 
innvendinger. 

Å bløffe seg frem 

Jeg tror jeg liker dette spillet. 
Det er betryggende å vite ar 

om jeg foretrekker min person 
lur i stedet for sterk, så kan min 
person bløffe seg like lett frem 
(lettere!) enn den som 
foretrekker å bygge SlO 

hovedperson opp med mest 
muskler. Å være rapp i kjeften er 
bedre i British Museums 
irrganger av bøker og byråkrati. 
enn å kunne sparke folk i senk. 
Dessuten kan man komponere 
siJl person som en passende 
mellomting. eller til og med 
begge deler. 

Foreløpig synes jeg åpnings
sekvensen er den beste i hele 
spillet. men som sagt ser jeg ikke 
bort fra at det kan ligge stadig 
nye lag av positive overraskelser 
under handlinga. 

IK 
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p G AM p 
H e r  p r e s e n t e r e r  N O M  e n  overs i kt over  d e  m est so lg te  s p i l l  t i l  8 B I T e rs o g  1 6  B I Ters 
data m a s k i n e r .  L i s t e n  e r  bygget  på s a l g s ta l l e n e  t i l  e n  av l a n d ets stø rste i m po rtø r e r  av prog ra m .  
V i  v i l  s e n e re forsø k e  å f i n n e  e n  f o r m  s o m  gjø r l i s t e n  m e r  represe ntat iv  f o r  e n  stø rre d e l  av 
m a r k e d et - både  n å r  d e t  g j e l d e r  i m p o rtø r e r  og fo r h a n d l e r e .  

2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

l O 
l l 
l 2 

l 3 
l 4 
l 5 
l 6 
l 7 
l 8 
l 9 

2 0  
2 l 
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 l 
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  

3 7  
3 8  
3 9  

4 0  
4 l 
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
4 6  
4 7  
4 8  
4 9  
5 0  

TOPPLIST EN for spill til COMMODOR E  64 
i perioden 1 6 .3 .90 - 30.3.90: 

BOMBER Activ is ion 
BLACK TIGER us Gold 
BATMAN THE MOVIE Ocean 
E P Y X  2 1  ( 2 1  s p i l l )  Samlekass. 
EPYX ACTION (5 spi l l )  Samlekass. 
X-OUT Rainbow 
RAINBOW ISLAND Ocean 
W I N N E R S  (6 s p i l l )  Samlekass. 
I N  C R O W D  (1 0 s p i l l )  Samlekass. 
P I PEMANIA E m p i re 
TURBO OUTRUN US Gold 
JOYSTICK T H U N D E R  (5 spil l) Samlekass. 
M E G A M I X  (4 s p i l l )  Samlekass. 
P-47 THUNDE RBOL T Mi croprose 
GHOULS'N'GHOSTS US Gold 
FIENDISH FREDDY Mindscape 
SCRAMBLE SPIRIT Grandslam 
FOOTBALL MANAGER I I I  Addictive 
AMER ICAN D R EAM (3 spi l l) Samlekass. 
GHOSTBUSTERS I l  Act iv is ion 
FERRARI FORMULA ONE E I .  Arts 
NEW ZEALAND STORY Ocean 
100% D Y N A M I T E  ( 6  s p i l l ) Samlekass. 
B I Z  ( 4  s p i l l )  Samlekass. 
WORLD Bo.XING MANAGER Gol iath 
ROBCXXlP Ocean 
TA ITO C O I N - U P  ( 1 0  spi l l )  Samlekass. 
INDIANA JONES US Gold 
C O I N - U P  H ITS ( 5  s p i l l )  Samlekass. 
G IA NTS ( 5  s p i l l )  Samlekass. 
POWERDRIFT Act i v i s i o n  
CHAMPIONS O F  KRYNN (Disk) SSI 
MYTH Activi s i o n  
TOM & JERRY I l  Magic 
GUNSHIP Mi croprose 
TESTDRIVE I l  Accolade 
CHASE H.Q. Ocean 
MOONWALKER US Gold 
STRIDER US Gold 
GAZASOCCER Addictive 
AIRBORNE RANGER Mic roprose 
FORGOTIEN WORLD US Gold 
STARWARS TRI OLOGY (3 spill) Samlekas. 
FOOTBALLER OF THE YEAR G re m l i n  
KICK OFF Anco 
CABAL Ocean 
RED STORM RISING M i croprose 
BUSHIDO F i re b i rd 
L1CENSE TO KILL D o mark 
RICK DANGEROUS F i re b i r d 

C B M  64 De mest solgte spillene til A M I GA, ATA R I  
C B M  64 ST og PC i perioden 16.3.90 - 30.3 .90 
C B M  64 
C B M  64 
C B M  64 l PLAYER MANAGER AMIGA 

C B M  64 2 IT CAME FROM THE DESERT AMIGA 

C B M  64 3 688 ATTACK SUB AMIGA PC 

C B M  64 
C B M  64 
C B M  64 

4 FOOTBALL MANAGER I I  AMIGA PC 
5 PINBALL MAGIC AMIGA 
6 CO'.OUEROR AMIGA 
7 BOMBER AMIGA ST PC 

C B M  64 8 POPOLOUS AMIGA ST PC 
C B M  64 9 DRAGONS LAIR I l  AMIGA 
C B M  64 
C B M  64 

l O TEST DRIVE I l  AMIGA PC 
l l SONIC BOOM 

- AMIGA-
C B M  64 
C B M  64 
C B M  64 

l 2 BUDOKAN AMIGA PC 
l 3 HOT ROD AMIGA 
l 4 FUTURE WARS AMIGA 
l 5 WORLD BOXING MANAGER AMIGA 

C B M  64 l 6 BLACK TIGER AMIGA 
C B M  6 4  l 7 GRETZKY ISHOCKEY AMIGA ST PC 
C B M  64 l 8 Sl\KXlPY AMIGA -
C B M  64 l 9 XENON Il  AMIGA ST PC 

C B M  64 2 0  LEISURE SUlT LARRY,SERIEN AMIGA ST PC 

C B M  64 
C B M  64 
C B M  64 

2 l TURBO OUTRUN AMIGA ST PC 
2 2  POLICE QUEST-SERI EN AMIGA ST PC 
2 3  X-OUT AMIGA 
2 4  PI PEMANIA AMIGA PC 

C B M  64 2 5  NORTH & SOUTH AMIGA ST PC 
C B M  64 2 6  CHASE H.Q. AMIGA ST PC 
C B M  64 2 7  RAINBOW ISLAND AMIGA ST 
C B M  64 2 8  F-16 COMBAT P I LOT AMIGA ST PC 

C B M  64 2 9  SHADOW OF THE BEAST AMIGA 

C B M  64 
CBM 64 
C B M  64 

3 0  NEW ZEALAND STORY AMIGA ST 
3 l SIM CITY AMIGA PC 
3 2  F-16 FALCON AMIGA ST PC 
3 3  SUPER LEAGUE SOCCER AMIGA 

C B M  64 3 4  DATASTORM AMIGA 
C B M  64 3 5  WEIRD DREAMS AMIGA 
C B M  64 3 6  TIME AMIGA 

C B M  64 3 7  SLEEPING GODS LIE AMIGA 

C B M  64 
C B M  64 
C B M  64 

3 8  TOOBIN AMIGA 
3 9  MANIAC MANSION AMIGA PC 
4 0  CONFLICT IN EUROPE AMIGA 

C B M  64 
C B M  64 '.: 
C B M  64 
C B M  64 
C B M  64 
C B M  64 
C B M  64 
C B M  64 " �.). ..... . _-""-ol 
C B M  64 ':j 
C B M  64 

. : . .. :.::::i;j::;;:::::n ... 

. , . ....... :;!!!!::: 

AM IGA * ATARI  * COM MODORE 64/128 * PC * AM IGA * ATARI 

-
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Amiga liser Group SP LITT E R  NY 
ATA R I  Mega 4 selges kr .  12000 . 
grunnet overgang til annet system . 
C - L A B  N otator & U n itor selges H ar du hørt om MFl? 

Forkortelsen står for 
MEGAMlGA FORCE 

INTERNATIONAL. Denne 
gruppen er relativt stor, i alle fall 
sett med norske øyne. Til sine 
600 medlemmer gir de ut en 
egen diskett 6-8 ganger i året. I 
tillegg utgis også et NEWS
LETTER (informasjonsblad) to 
til fire ganger per år. Disse 
diskettene inneholder nyheter på 
AMIGA-fronten, samt annonser 
ifra ulike leverandører av 
tilbehør - både "hardware" og 
"software", 

MFl har store ambisjoner. De 
vil være et slags konsumentverk 
for AMlGA-brukere. De hjelper 
sine medlemmer når de har 
havnet i klørne på useriøse 
forhandlere (finnes det slike?), 
og forsøker også å koble 
sammen musikere, grafikere og 
programmerere som vil lage 
spill. For tiden utvikler de et 
sådant som går ut på å stenge 
inne en "skummel type" ved å 
erobre områder på skjermen. 

Iclt 

Omtrent som i programmet 
"STIX", hvis du husker det 
programmet. 

De ser det også som en 
oppgave å bekjempe de høye 
prisene på spill. Deres program 
skal kun koste rundt kr. 70,00 til 
medlemmer. I forretningene 
håper de at prisen skal kunne 
ligge rundt kr. 85,00. 

Her på NDM ser vi fram til at 
"STIX" kommer på markedet_ 
Da det i sin tid fantes å få til 
ATARI 800 og 800 XL på 
cartridge. salt vi i timesvis og 
koste oss med det spillet. Vi 
venter i spenning. Vi vet at 
AMlGA er lett å programmere, 
men det er ikke lett å finne 
dyktige programmere som lager 
brukervennlige spill. Vi ønker 
dem lykke til med prosjektet! 

Hos MFl kan du få tak på 
SHAREWARE-program og PD
program for en billig penge. 
Over 2000 PD-disketter har de 
muligheter til å tilby 
programmer ifra. De samar
beider bl.a. med DELTA (Sve-

rigel, NEWLINE SOFTWARE 
(Norge), ATLANTIS (Norge), 
BG CON SULT (Norge) og 
CRAZY JOE's (England). Til
sammen burde dette borge for et 
stort og variert tilbud til med
lemmene. 

Claus Grøvdal, som er en av 
de drivende kreftene i MFl, 
hevder at de ikke blir rike på sitt 
arbeid. De arbeider ane helt 
ideelt, og strever med å holde 
seg flytende økonomisk. 

Vi synes dere skal melde dere 
inn i MFl. Det er en klubb som 
alle A.MIGA-eiere kan ha mye 
nytte og glede av. Årsavgiften er 
på kr. 180,00. Det burde være 
overkommelig for de fleste. 

Da vi senest så en diskett ifra 
MFl var teksten på engelsk. Det 
synes vi er lin synd. Det viser 
seg at mange har vanskeligheter 
med det. Men med litt øvelse 
burde det også kunne fungere for 
dem som ikke er så flinke i 
engelsk. Et annet sted i dette 
nummeret av NDM finner du en 
annonse ifra MFl. Les den! 

k r . 6 000 . -
Dr. T 's Level 2 keyboard control/ed 

seq uencer selges kr .  2200, -

Tel . 072 52965 - Peter .  

MEGAMIGA 
FORCE INT 
User Group for Amigafreaks! 

:MFl er en av verdens største 
Amiga User Groups, med over 600 medlemmer i Sverige, 
Danmark, Norge og Finland. 
Som medlem av MFl har du følgende 
fordeler: 
- Newsdisk 6-8 ganger pr. år 
- Newsletter 2·4 ganger pr. år 
- Mfl COLL m/demoer, 

nytteprograrn, spill 2-4 ganger pr. år 
- Tilgang til over 2000 Public 

Domam-disketter 
- Kjempetilbud pl hardware/software 
- Mange �små" fordeler (se info-skriv) 

Sett inn 180,- I\OKJSEK på giro: 
0823 0548243, og du vil straks molta 
siste nummer av MR NEWSDISK. 

Vellwmmi!TI som medlem! 
Postboks 14, 1'i·3629 NORE, I'iORGE 

SAMLEOBJEKT! 
West PC-800, Apple 1 1 -
kompatibel o g  C P/Mo In
k l u d e re·r Alarm/modem
k o rt og 3 (tre)  d i s kett
stasj o ner. Pr is k u n  kr. 
2000 , 00 .  
T e l e f o n  0 7 2 - 1 5 2 9 8 ,  
dagt i d .  Spø r etter Ni ls .  

MODEM: M I RAKEL VF-
2000 med hastighetene 
300, 600, 1 2 00175 og 
75/1 200 BAU D ,  autoan
swer, autodia l ,  følger 
C C IT- og BE LL-standard. 
Modemet er 4 år gammelt. 
Selges for kr.  500,00 med 
k a b e l .  R i n g  072-1 6880 
dagtid. Spør etter Olav. 

IliJl 
-

lJ 
DATAMARKEDET 

Her sti l ler VI plass t i l  rådighet for de privatpersoner som vil selge sin datamaskin sine 
- --- �alprogram eller �nnet tilbehør. Annonsen koster

. 
kr. ?O' - . og får maksi�alt være på 4 l injer 

(ca. r OO-te-gn) . Ved Innsendelse av annonsetekst ma kVIttering - el ler kopI av denne - for at 
annonsen er betalt være vedlagt. Benytt deg av postgirokonto nr. 0824 0774241 ,  og skriv inn din 
annonse i talongen her nedenfor. 

0000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000 

o Betalt til postgirokonto nr. 0824 0774241 

O Kvittering/kopi vedlagt. 

Navn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Poststed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Telefon . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  . 

NORSK DATA MAGASIN - Postboks 250 - 6401 MOLDE 
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LEGG DENNE DAGEN PÅ MINNET ! 
N ESTE N U M M E R  AV NORSK DATA MAGAS I N  UTKO M M E R  1 5. MAI 

N D M  nr.  3 kom m e r  bl . a .  t i l  å inne h o l d e :  

Maskinkode 
C-programmering 
Historien om ATARI 
Spi l ltester 
Nyheter 
Demo-Party i Dram men 

Basic kurs del 3 
Leserbrev 
Spørrespalte 
Artikler 
Annonser 

Med andre ord et fullspekket 24 siders datablad for hackers! 

N C> R S K  D A.TA. 1VI A. <3 A. S I N  

Postboks 250, 6401 MOLDE 
Telefon: 072/16 880 Telefax: 072/16 890 

Postgironummer 0824 0774241 
Bankgiro: 4056 05 04952 

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
I 
I 
I 
I 
I 

Abonner på NORSK DATA MAGASIN !  
Endelig har du sjansen til å kunne bestille et helnorsk blad som tar for seg C64/128, AMIGA, ATARI og ARCHIMEDES. 

Få det tilsendt i posten hver tredje uke! 

Ja, jeg vil gjerne abonnere på NORSK DATA MAGASIN! 
Jeg betaler først når innbetalingskort kommer. 

Navn: 

Adr.: 

I 
I 
I 
I 

Helår (15 nummer) : kr. 295,-O 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I O Halvår ( 8  nummer) : kr. 165,- Poststed: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NORSK DATA MAGASIN Postboks 250. 6401 MOLDE · Telefon: 072- 1 6  880 I I 
L _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - = �  



, Tilleggsutstyr 
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1Q/�s �istribu�ion er lIorsk representant for Supra. Prodllktene 110Ider høy kvalitet, 
men tak "et være store illnkjøp klarer vi Il oppIIll en svært la v pris. I tillegg fllr 

) medlemmer i Atlantis Amiga brukerklubb 10% rabatt! 

Harddisker 
Alle harddiskene t i l  Amiga 2000 er hardeards med en SCSI WordSyne-kontroller, som har hØy hastighet 
også ved oversean. Harddiskene på 40, 80 og l OS MB er levert av Quantum, og har en aksesstid på I I  
ms.! Harddiskene er rerdigformaterte, og kommer med rerdig innlagt Workbench & Extras 1 .3,  samt en 
del nytteprogram (bl.a. CliMate). Alle som kjøper harddisker får dessuten Backup-programmet 
QuarterBaek på kjøpet! V i  har også SupraDrive 44R, som er en utt"gbar 44 MB harddisk. 

RAM-kort 
Supra's RAM-kort for Amiga 2000 kan utbygges til 8MB, og har en mye lavere pris en Commodore's 
"orginale" korl. Slm"t rncd 2MB og bygg videre ut - vi  leverer kretsene! Eget testprogram følger med 
kortet 

Atlantis Amiga brukerklubb 
Siden høsten 1 987 har vi drevet en brukerklubb for Amiga. Klubben har sitt eget medlemsblad, EXEC, 
som kommer ut anllenhver måned. Bladet er p!i rundt 60 sider, og inneholder kurs, tester, nyheter og mye 
mer. I t i l legg f!ir medlemmene også ul disketter, Dos-Inanualcr, produktkataloger m.m. Ett års 
medlemsskap koster 295 kroner, og da får du i t i llegg 1 0% rabatt på alle Supra-arti kler vi selger. Ring 
eller skriv lil os hvis du vil bli medlem! 

SUprø COrPOrøtlOn 

Atlantis Distribusjon 
Parallellen 1 2  - 80 1 2  Jensvoll - Tlf. 08 1 -63040 - Fax 08 1 -6304 1 

LeveringsbctingeJser: Alle varer sendes i oppkrav, kr. 40.- i porto kummer i tillegg. 
Varer betall på forskudd over poslgiro 0808 457467 1 sendes rrakt rril1. Hvis du i løpet 
av 30 dager angrer kjøpel, har du relt l i l  il relurncre prodllktcl. Dct bct:ll1c bcl��p lllinll.� 

porlo vil bli rcturncrt. 

AMIGA 500/1 000 
Harddisker 
20 Mb SupraDrive Harddisk 
30 Mb SupraDrive Hardeard 
40 Mb SupraDrive Hardeard (Quantum) 
80 Mb SupraDrive Hardeard (Quantum) 
1 05 Mb SupraDrive Hardeard (Quantum) 

SupraDrive 44R removable (ekst. u/inter!".) 
44R Disk Cartridge 
Harddisker for Amiga I 000, legg t i l  kr. 
SCSI Interface m/autoboot (ASOO) 
SCSI Interface m/klokke (A 1 000) 

Hukommelse (RAM) 
2 Mb RAM-modul for SCSI Interface (ASOO) 
SupraRAM SOO - 0,5 Mb RAM m/klokke 

AMIGA2000 
Harddisker 
30 Mb SupraDrive Hardeard 
40 Mb SupraDrive Hardcard (Quantum) 
80 Mb SupraDrive Hardeard (Quantum) 
l OS Mb SupraDrive Hardeard (Quantum) 
SupraDrive 44R removable intern 
SupraDrive 44R removable ekstern 
44R Disk Cartridge 
WordSyne Interface (følger med SupraDrive) 

Hukommelse (RAM) 
SupraRam 2000 m/O Mb RAM (plass t i l  8Mb) 
SupraRam 2000 m/2 Mb RAM (plass til 8Mb) 
SupraRam 2000 m/4 Mb RAM (plass t i l  8Mb) 
SupraRam 2000 m/6 Mb RAM (plass til  8Mb) 
SupraRam 2000 m/8 Mb RAM 
2 Mb RAM ( 1 6  brikker) til SupraRam 2000 

Alle 
priser 
er 
inkl. 
MVA. 

6.822,-
7.960,-
9. I S6,-

1 2.060,-
1 3.884,-
1 4.628,-

1 .872,
S04,-

2.628,-
3.036,-

4.680,-
1 .632,-

7.260,-
8.208,-

1 1 .628,-
1 2.948,-
1 2.948,-
1 2.948,-

1 .872,-
2,460,-

2.760,-
4.860,-
7.21 2,-
9.744,-

1 2. 1 08,-
2.600,-


