
ATARI 
ARCHIMEDES 
COMMODORE 

64/128 
AMIGA ' 

NORSK DATA MAGASIN 
PC 

VINN EN 
LYNX! 

VINN EN 
ATARI 520 STE! 

TEST: 
AMIGA ACTION L.....= _________ _ --.J 

REPLAY 

SPILLTESTER: 
IVANHOE 

ITALY 1990 
NINJA SPIRITS 

TENNIS CUP 
THEIR FINEST 

I HOUR 
MYSTERY PARK 

Ivanhoe 

Nr. 4 - årgang 1 - juni 1 990 kr. 23,- inkl . mva. 

• 



2 NORSK DATA MAGASIN 

MINE DAMER OG HERRER ... 
Så mange damer -tror jeg 
ikke leser Norsk Data 
Magsin, forresten. Vi har 
nå gitt ut fire nummer av 
vårt eminente blad, og 
mottatt hauger av 
responser fra -hele ·landet. 
Men ennå ikke fra noen 
dame.. .  Merkelig at ikke . 
"det svake kjønn" 
interesserer seg for 
datamaskiner, egentlig. 
Nåvel, det får være som 
det være vil. Den 
responsen vi har fått har 
vært veldig positiv - og det 
er vi meget glade for. Det 
ser ut som at ikke alle liker 
prisen på bladet, men det 
kan vi - som nevnt i en 
tidligere leder - ikke gjøre 
noe med for Øyeblikket. 
For å tilfredsstille de mest 
innbitte mbtstandeme, har 
vi fra og med dette 
nummer utøket antallet 
sider til 28. Mer _ og mer 
valutta for pengene, med 
andre ord. 

Ellers tar vi gjeme imot 
synspunkter på hva som er 
bra (og dårlig - hvis det er 
noe, da) i bladet. Vi ville 
også svært gjeme ha 
synspunkter på hva dere 
savner. 
La oss si det slik, når du 
allikevel sitter foran 
datamaskinen eller TV 'en 
på kvelden, skriv til NDM 
samtidig. Et lite program 

Arnfinn Forness. 

(som du kan tjene noen 
kroner på!), en rutine 
(som du også kan tjene 
noen kroner på!) eller en 
annen godbit er nok. Vi 
er så lette å tilfredsstille 
at det er ikke sant! 
Neste NDM kommer ut 
den 26. juni. Kos dere 
med dette bladet så lenge. 

Vi sees! 

Se våre tilbud! 
CBM 64 (BATMANPAKKE) 

( 1 1 s p il l ,  j oystick, k -s pille r) 
AMIGA 500 
(3 syst e m d i skett e r ,  m u s)  
D i skdr ive 1 54 1  t i l  CBM 64 

( O ri g i n al e t ! )  
Støvde kse l  t i l  C B M  6 4  

( E l e g a n t  røkfarget  p l-ast) 
Støv d e ksel t i l  A M I G A  500 

( E l e g a n t  røkfarget  p l ast) 
DANJOY joystick 

( 1  års f u l l  garan t i ! )  
1 0  d i sketter 3, 5 "  for A M I GA, ATARI ST 

( E u rod isk)  
1 0  d i sketter  5 , 2 5 "  for  C B M  64 

(PROFEX) 
Pr inter  A M STRA D t i l  AMIGA, ATARI ST 

( Bred valse. For AMI GA, ATARI ST 
(og P C .  Har  kostet 5000 , 0 0 !) 

Re n s e d is kett 3 , 5 "  
(For AMIGA, ATARI ST) 

2 3 9 0 , 0-0 

5 3 9 0 , 0 0  

1 79 0 , 0 0  

1 38 , 0 0  

1 9 8 , 0 0  

2 4 5 ',0 0 

1 5 0 , 0 0 

8 5 , 0 0  

2 9 9 0 , 0 0  

9 8 ,0 0  

VI S E N D E R  OVER H E L E  LAN D ET! 

Sjakkdatamaskin MEPHISTO 
fra 1 690,00 til 4 290,00 

(Meget sterke motstandere! )  

Il Dahl * Libris 
Postboks 220 
6401 MOLDE 
Telefon: 072-55 699 
Fax 072-15261 

NDM 
NORSK DATA MAGASIN 

Postadresse: Postboks 250, 6401 MOLDE, Norge 
Besøksadresse: Storgaten 56, 6400 MOLDE, 
Norge 
Telefon: 072-16 880 (Telefontid:0900-1600) 
Telefax: 072,16 890 

Redaktør og ansva r l ig utgive r :  
A r nfinn Forness 

Medarbeidere: 
Turid Hjelvik 
Olav Andre Sylthe 
Geir Johnny Drangsland 
Ingar Knudtsen 
Ketil Jensen 
Stein 'Arne Jensen 

Abonnement 1 2  mndr. ( 1 5  nummer): kr. 295,00 
Abonnement 6 mndr. ( 8 nummer): kr. 1 65,00 

Magasinet er satt i tabloid på MACINTOSH ™ 
og QUARKXPRESS TM J 

Trykkeri: DUPLOTRYKK, Postboks 8 3  Bryn, 
061 1  OSLO 6 
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VI SYNES 

at v i  har a l t  f o r  
l i t e  s to f f  o m  
COMMODORE 64. 
Dette had d e  v i  
t e n kt v i  s k u l l e  
rette på, o g  v i  
v i l  g jerne  ha 
hj e l p  av våre 
l esere. 

D ere som har 
hatt d e n n e  
datamaski nen e n  
stu n d ,  har 
s i kkert s krevet  
e n  og annen 
rut i n e  som de re 
synes er bra. 
Send den til 
NOM! In n førte 
r u t i n e r 
ho noreres med 
o p p  til kr .  
2 0 0 , 0 0 .  

Noen har si kkert 
l ag e t  et  l i te  
program som 
a l l e  våre le sere 
v i lle bli g l ad e  
over å få 
fing re n e  i. Send 
det til NOM! 
Alle in nført e 
p r o g r a m l i s t n i n g 
er  hon oreres 
m e d  opp til kr .  
5 0 0 , 0 0 .  

H u sk at d et m å  
være d i n e  
program 
r u t i n e r !  

egne 
og 

Adressen er: 

CBM64-SIOEN 
NOM 
Postboks 250 
6401 MOLDE 

BESTE M ESTE 
DATASPILL 

AMIGA, ATARI CBM 64/128 
IB M/PC 

Det siste Det beste 
Det meste 

Alltid til lave priser 

Send etter katalog 
NÅ!!! 

Ring eller skriv til: 

ENJOV SOFTWARE 
Vintergatan 6, 172 30 Sundbyberg 

SVERIGE 
TEL 095-46-8-98 74 94 

Amiga i nett 

Syndesis i USA har nå ut-
vi klet et  nettverk  
TSSnet for Commodore 
Amiga. TSSnet følger D EC 
(D ig i ta l  Equ ipment  Cor
porat ions) net tverks
proto ko l l  for stormas
ki n e r .  

Ved å bruke TSSnet på 
ethernet-samband kan 
Amiga fungere som en 
selvstendig node i nettet. 
Det betyr at Amiga kan 
kjøre X-windows e l l e r  
D EC-windows. TSSnet 
e m u lerer også VT-100 
te rm i na l  f o r  størst m u l i g  
ko mpat ib i l itet. Pri sen e r  
$395, og dette burde være 
e t  aktuelt produ kt for 
landets mange høyskoler. 
I n teresserte kan ta 
kontakt med: 

Syndes is Corporation 
N 9353 Benson Road 
Brook lyn ,  WI 5 3 5 2 1  
USA 

VERDEN FOR 
DINE FØTTER 
PC GLOBE PLUS fra Com
well Systems som er be
regnet på PC-kompatible 
maskiner med et CGA, EGA 
el ler VGA grafikkadapter 
gjør nesten dette. Pro
g rammet e r  - laget for 
fo rske re, forretningsfo lk ,  
studenter e l ler  andre som 
behøver inform asjon o m  
u l i ke l a n d. 

PC GLOBE inneholder 
verdens kart, kon tinent-
kart, samt kart o ver 
enkelt land. H vert land har 
en t i lhørende database. 
Dette betyr at brukeren 
kan hente frem en mengde 
i nformasjon om hvert 
enke l t  land.  Vi  kan nevne: 

• Befolkn ings- og helse
stat ist ikk. 

• I n dustr ie l le  og 
agri k u l tu re l Ie  data. 

• Økonomiske trender og 
b r u tt o n a s j  o n a l  p r o d  u k t  
( B  N P). 

• S tørre byer m e d  i n n
byggertall og tidssoner. 

• Telex og HAM-radio
koder. 

• Turis t in formasjo n .  
• Lan dets politiske sys

tem. 
Hva som er unikt'med PC 

GLOBE er at brukeren kan 
sammenligne og 
kryss referere data me l lom 
de u l ike landene. Resul
tatene kan vises i form av 
stolpediagram m e r  e l le r  
som numeriske data. Er det 
øns ke l ig ,  kan i nforma
sjonen også vises på kartet 
over de aktuelle land. 

Program m et e r  
menystyrt o g  meget lett å 
bruke. Valg av 
skjermfarger og g raf isk 
presentasjon kan en dres av 
brukere n .  

Grafikk e l ler  te kst kan 
eksporteres fra PC GLOB E 
PLUS til program som 
WORDPERFECT, Page
Maker, Ventura e l ler  Lotus 
1 -2 - 3 .  

Alle data om et land kan 
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DIGIMATE 3 
Et kanadisk softwaref irma 
MIND WAR E er kommet 
med e t  animasjons program 
- D IG IMATE 3.  Dette er 
beregnet på å animere 
b i lder laget med NewTek's 
Dig iPaint 3 .  NewTek er 
ve rdens kjent for s in  
DigiV iew dig i tizer. 

Prog ram m e t  t i l l ater  åp
ning og avspi l l ing 
masjoner  på 
format. 

Fra det samme firmaet er 
CREDIT TEXT SCROLLER 
lansert. Dette programmet  
l ager ru l letekster som 
f .eks. kan legges på et 
vi deosignal via en genlock. 

Ved hjelp av et enkelt 
pe k -og - trykk -g re nse sn itt 
kan brukeren velge fonter ,  
fontstørreiser og scro l i
hastighet. Teksten skrives 
inn med en vanl ig tekst
behandler. Farger og 
DropShadows på fonter kan 
bestem mes fra program
met. Også Gatorfonts kan 
bru ke s .  

også bl i lagret som en 
ASC I I -f i l .  

Programmets database 
b l i r  oppdate rt h ve r t  år for  
å sø rge for at  alle data er 
så "up to date" som mul ig .  
Og det kan saktens behøves 
i den turbu lente ve rden vi 
l e ve r  i .  

Firmaet utgir også et 
program som heter PC USA 
(som naturl ig nok konsen-

spi l les av enten fra RAM, 
h a rd- e l l e r  f loppy-d isk .  
Dette g jør a t  an ima
sjonstørre isen kun e r  
begrenset av den til
gjengelige lagringsplass du 
har. Animas jonene b l i r  
s ty rt i n terakt i vt .  

Programmet trenger 1 
MB RAM, og kan styres ved 
h je lp av ARexx . Prisen er 
$3 9 . 9 5 .  

I l ikhet med DigiMate 3 
e r· større lsen på repre
sentasjonen din kun be
grenset av lagringsmediaet 
du bru ker. Programmet 
trenger 1 MB,  og prisen 
e r  $3 9 . 9 5 .  

For mere inform asjon 
om disse produktene 
kontakt: 

MINDWARE 
INTERNATIONAL 
1 10 Dunlop St. W. 
Box 2 2 15 8, Ba rr ie  
Ontario, Canada L4m 5R3 

trerer o m  USA). 
Disse programmene 

burde være helt  ideel le for 
skoleverket og in dustr ien .  

Prisen  l igger ru n dt 600 
norske kroner,  og kan 
besti l les fra: 

LlZSOFT AB 
1 49 0 1  NYNESHAMN 
Sverige 

3 

DATAMARKEDET 
AMIGA (INKL. MVA) 
Amiga 500 4200,-

A-590 MB harddisk Amiga 4699,-
MPS 1500 Fargeprinler 2899,-

MPS 1230 printer 1499,-
MPS 2000 Fargeprinler 6190,-
Monilar 1084P 2899,-
Diskellst. Prolex 999,-
Diskellst. 1010 1490,-
512 KJRAM EXP.M/KL Comm. 1399,-
512 KJRAM EXP.M/KL Golem 1185,-
Prinler Brother HR5 695,-
Sonix musikkprogram 495,-
Mus lar Amiga 399,-

REKVISITA (INKL. MVA) 

Diskettboks'3,5 m/lås (80) 79,50 
Diskellboks 5,25 m/lås (100) 79,50. 
Musmalle 79,50 
Joyslick camp. pro. 5000 149,50 
RensediskelI mlrensevæske 29,50 

Joyboard t 89,50 
Støvdeksel Amiga 149,50 
DISKETTER (INKL . MVA) 
3,5' DS/DO Nøytrale 89,50 
3,5' DS/DO Maxell 99,50 
5,25' DS/DO Nøytrale 39,50 
5,25' DS/DO MaxelI 59,50 
5.25 DS/HD Maxell 119,50 
MAXELLDISKETTER· BULK (EX. MVA) 
tOO slk. 3,5' DS/DO 680,-
100 slk. 3,5' DS/HD t499,-
200 slk. 5,25' DS/DO 899,-

200 stk. 5,25' DS/HD 1699,-
COMMODORE 64 (INKL. MVA) 

Commodore 64 pakke 1990,-

Commodore 64 1475,-

Diskellslasjon 1541-11 1899,-
Diskettstasjon 1581 1199,-
MPS 1200 Printer 1490,-

VIDEO· FOTO 
VIDEO (INKL. MVA) 

Polaroid 3 timers VHS 49,50 
Scolch 3 limers praL VHS 69,50 
Maxell 3 timers VHS 59,50 
Polaroid 4 limers VHS 59,50 
Maxell 4 li mers VHS 79,50 

Polaroid P5·30 video 
MaxelI P5·30 video 
Polaroid P5·60 video 
MaxelI P5-60 video 
Polaroid P5-90 video 
MaxelI P5-90 video 8 
Polaroid EC·30 VHS·C 
FILM ( INKL . MVA) 

879,50 
882,50 
888,00 
897,50 
899,50 
110,00 

71,50 

Kodacolor Gold 100 135·24 (08/91) 24,00 
Kodacrome 64 135-36 (02/91) 54,50 
Balacon XI ASA 100 135·24 (06/91) 14,50 
Fujicolor SHR t 00 135·24 19,50 
Fujicolor SHR 100 135·36 24,50 

Fujicrome ROP 100 t35-36 38,50 

VIDEOKAMERAER (INKL. MVA) 
Canon E 640 video 8 11.399,-
Penlax PV-C860E video 8 8.899,-

KONTORMARKEDET 
KONTOR (EKS. MVA) 
Brolher 100 lelelax 3999,. 
Brothel1740 printer 3990,' 
Brolher 1709 printer 3699,' 

.Brolher AX-30 skrivemaskin 1799,-
Sanyo tas 65 telelansvarer 1490,. 
Sanyo sanlax 200 telelax 7990,-
CommodoIe PC 20 III m120 mb hd 8750,-

Commodore PC 10 III 3990,. 
Monital 1402 sv.fhv. LKK 1199,-
Monitor grønn 999,-
REKVISITA 

Lislepapir 2000 ark 80 gr. A4 249,50 
Kopipapir 500 ark 80 gr. A4 33,00 
Reg n ea rk/da la baselte kst· 
behandlingspakke lar PC 699.50 

Tessa Electronics AS 
Postboks 32 
2650 Kvam 

TIl. (062)94 500 
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COM-PROGRAM TIL ATARI ST 
Tilhører du disse uhelbredelige mennesker som sitter natten lang på billigste 
telefontid og kommunserer med omverdenen via et modem? Er du misfornøyd 
med det kommunikasjonsprogrammet du bruker? Har du en Atari ST? Da kan 
dette muligens være deg til hjelp! 

T renger du et kommu
nikasjonsprogram til din 
Atari ST, men synes at 

alle programmene er for dyre og 
ikke tilfredsstiller dine krav? 
Kanskje er de innviklede å bruke 
også? Her er lØsningen for deg -
og den er til alt overmål helt 
gratis ... 

MiniTenn er et kommunika
sjonsprogram for Atari ST 
utviklet i samarbeid med Atari
brukere over hele landet. Det er 
laget spesielt til bruk mot elek
rroniske oppslagstavler (BBS 'er) 
i Norge og er også tilpasset bruk 
mot stormaskiner (f.eks. på 
universitet) og inneholder endel 
spesielle funksjoner som sikrer at 
det virker supert f.eks. inne i 
GnuEmacs (MiniTerm er i bruk 

på universitetet i Oslo). 
Programmet har mulighet for 

norske tegn ifølge de mest brukte 
standardene (IBM, ISO og 7-
bits), og tegnsenet er fullt IBM
tegnsett inklusive alle de grafiske 
tegnene for å få mest mulig ut av 
grafIkken som tilbys de fleste 
steder. 

Terminalemuleringen følger 
VT100-standard og emulerer alle 
effekter inklusive 7-bits 
grafIkk. MiniTerm er f.eks. det 
eneste programmet til Atari ST 
som kan vise blinkende tekst. 

Det har også innebygget 
muligheter for fIloverføring med 
de populære Xmodem-, 
Ymodem- og Zmodem-pro
tokollene. 

Ved bruk mot MBBS- og 

MiniBBS-systemene også med 
automatisk oppstarting. 

Man kan lagre all moltatt tekst 
til en fIl eller sende en tekst-fIl til 
den man er koblet opp mot. Alle 
oppringninger kan registreres i 
en fIl, og med et eget program 
kan man sjekke tele-
fonregningen. Ønsker du 
skjermutskrift uten å vente på en 
grafisk utskrift, så fInnes det en 
skjermutskrift i MiniTerm som 
bare tar noen få sekunder. 

For mer informasjon kan du ta 
kontakt med Lars-Erik Østerud 
på telefon 02-131571. 

Atari BBS'en i Bærum (ABK
BBS) har telefonnummer 02-
132659. Her kan du fInne 
program, nyheter og få hjelp i 
største allmenhet. 

vente de 1-2 ukene ekstra det tar 
å få dethit fra utlandet. Dersom 
du har mye PD som ikke er i 
katalogen min bytter jeg likt, 
kilobyte for kilobyte. Vi betaler 
porto en vei hver. Kontakt meg 
først. ____ 

o O 

oppgir. Svæn ofte �r det mer enn 
hundre fIler på en diskett. Dette 
betyr at det ikke går mer enn 550-
560 kB på disketten. Dvs. at jeg, 
ettersom jeg ikke har funnet 
billigere disketter, tjener ca. 170 
kroner pr. time. Disse pengene 
brukes i sin helhet til å dekke 
innkjøp av nye PD-disketter i 
utlandet. De prisene folk betaler 
er IKKE 128 kroner pr. diskett, 
men ca. 75 kroner inkl. selve 
disketten. Mitt oppgitte porto
belØp var veiledende. Folk betaler 
selvsagt det det koster. Bare 
oppkravsgebyr er på kr 14,50. 
Og det er ikke pr. diskett. 

Hvis jeg tar feil av folks 
ønsker er jeg absolutt villig til å 
endre praksis, og følge opp
legget til Norsk PD-bibliotek, 
Kundene skal få det slik DE vil 
ha det. Kom igjen ST-brukere -
si deres mening. Er jeg idealist 
eller kjeltting? 

SA TOK JEG ALTSA FEIL ... 
... men jeg må innrømme at 

dette er første gang jeg leser om 
PD-bibliotek i Norge, bortsett fra 
en viss PC-klubb som tar flere 
hundre kroner for diskett
pakkene sine. 

Jeg vil presisere at det IKKE 
ligger kommersielle hensyn til 
grunn for tilbudet mitt. Jeg 
ønsker imidlertid å få inn noen 
kroner slik at jeg. får råd til 
fortsatt å hente inn ny PIl fra 
utlandet, og PD i utlandet er dyrt. 
ST Computers disketter 
Tyskland koster 8 DM pr. stk. 
Det samme gjør diskettene fra PD 
Pool og andre ST PD 
distributører. I England ligger 
prisene stort sett på samme nivå. 
I tillegg får du ofte bare Single 
Sided disketter (ca. 360 kB). 

Hadde jeg vært ute etter 
fortjeneste hadde jeg nok heller 
gjort som Norsk PD-bibliotek og 
andre. 

- KjØpt inn en eller flere PD
serier fra utlandet. 

- Kanskje oversatt utenlandske 
kataloger, ev. brukt dem som de 
var. 

- Skaffet meg et godt diskett 
kopierings program som kopierer 
hele disketter på 2-3 minutter. 

- Bare solgt "hele" disketter til 
18 kr. pr. stk. alt inklusive. 

Jeg antar da at Norsk PD
bibliotek har klart hoe jeg ikke 
har, nemlig å skaffe disketter til 
godt under 7 kroner stykket. 
(Dere sponser nok ikke disketter 
for andre?) Jeg har ikke kommet 
lavere enn 15 kroner. (Gi meg et 
tips en eller annen!) 

På denne måten kan jeg klare å 
kopiere ca. 20 disketter i timen, 
med det utstyret jeg har, ST 
Mega 4 med enkel diskettstasjon 
og harddisk. Norsk PD-bibliotek 
har sikkert tilgang på minimum 2 
maskiner (i og med at dere er to 
om prosjektet). Det vil si minst 
40 disketter i timen. 

Så til prisene: 
En diskett med en skikkelig 

foret konvolutt veier ca. 50 

gram. Porto kr. 5,40. Emballasje 
ca. 3 kroner (i bokhandelen). 
Diskett kr. 7,50. Norsk PD 
biblioteks fortjeneste ca. 2 kro
ner. 

Merutgifter for disk nr. 2 er 
disketten. Porto og emballasje er 
likt. For disse to diskettene er 
fortjenesten ca. 12 kroner. 

For diskett 3 kommer en mer
utgift på 90 øre i porto, i tillegg 
til disketten. Fortjeneste ca. 22 
kroner. 

Frem til diskett nr. 8 kommer 
det kanskje 50 øre i tillegg for 
større konvolutt i tillegg til dis
kettene. Portotakstene endrer seg 
ikke før ved diskett 8 (7 disketter 
+ emballasje veier under 250 
gram). Fortjeneste for 7 disketter 
er derfor ca. 53 kroner. Fra 8 til 
ca. 25 disketter er porto-øknin
gen i forhold til 7 disketter på kr 
3,70. 

Jeg tar utgangspunkt i 20 
disketter, da det er det jeg selv 
kan klare i løpetav en time. 
Utgifter: 20 disketter = 150 
kroner. Porto kr, 10. Emballasje 
kr. 4. Sum utgifter: kr. 164. 

Inntekter: 360 kroner. 
Fortjeneste: 196 kroner - NES
TEN 200 kroner! Sannsynligvis 
kan dere fInt klare å gjøre unna 
minst 2 bestillinger i timen, så 
kjære Norsk PD-bibliotek: Hvem 
burde være sjokkert? 

Jeg har i stedet valgt å yte folk 
en personlig service, fordi det er 
noe jeg selv har savnet. 

Her er en kort forklaring på 
min fremgangsmåte: 

Før jeg staner servicen har jeg 
gjennomgått, testet og virus
sjekket samtlige program i 
katalogen. I tillegg har jeg selv 
skrevet en katalog med nøye 
beskrivelse av SAMTLIGE 
PROGRAM. Dette har mildt sagt 
vært ganske tidkrevende, I tillegg 
arbeider jeg fortlØpende med å 
oversette programtekst og read 
me mer til norsk. Alt dette er 
service jeg ikke tar betalt for. 

Når jeg mottar en bestilling 

skjer følgende: Jeg fllkopierer 
samtlige program i bestilling over 
på ramdisk. Plukker så ut 
program som til sammen fyller en 
diskett best mulig (720 kB), og 
fil-kopierer disse tilbake til en ny, 
på forhånd formatert diskett. Alle 
disse prosessene skjer selvsagt 
med verify på. Til slutt 
gjennomgår jeg hver diskett med 
en virus-sjekker, og beskyner til 
slutt disketten med en melding i 
boot -sektoren. 

Hvis jeg arbeider raskt rekker 
jeg kanskje 3 disketter i timen, 

Hva Norsk PD-bibliotek, og 
mange andre, kanskje ikke er klar 
over, er at mer alltid tar mer plass 
enn den størrelsen maskinen 

Dette er mitt første forsøk innen 
kjøp og salg noen sinne .. Selvsagt 
må det bli litt prøving og feiling 
inntil jeg finner frem til riktig 
måte å gjøre ting på. 

En liten endring bekjentgjøres 
herved: De som ønsker katalog
programmet kan bare sende meg 
en frankert (kr 5,40) svar
konvolutt og en diskett, så får de 
det GRATIS. Er du på jakt etter et 
spesielt program, eller et program 
som kan løse en spesiell oppgave, 
så skaffer jeg det, uten 
merutgifter for deg. Du må bare 

DJl§Ik:IT 

Jeg håper at redaktøren ofrer 
spalteplass til leserbrev ved
rørende dette emnet. Uansett er 
jeg tilgjengelig pr. post. 

Jeg arbeider forresten med en 
trykt, norsk PD-katalog for 
tiden. Håper å klare å få den 
ferdig før sommerferien. Den vil 
inneholde beskrivelse av C8... ____ 
1000 program, mange av 
kommersiell kvalitet. 

Bestill 
i dag! 

Lei a v  å betale enorme og tota l t  urealistiske summer for et nytteprogram? 
Vi l anserer nå e t  ko mplett fil- og disk-editeri ngsprogram for Amiga til den 
l a tte rlige  lave pris av ku n kr. 9 8,00 + oppkrav kr 24,50. For denne 
symbolske sum får du norsk manual, og et program som tilbyr en rekke 
nyttige ko mmandoer. Vi nevner diskoptimal isering, undelete, 
erro rlokalisering, se ktor e ditor og mye mye mer .  
r--------------------------------, 
I BESTILL NÅ! 

ARCUS I 
I I 
I Navn . ......... .,... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Postboks 336 I 
I 6401 MOLDE I 
I Adresse............................................................. I 
I I 
I Poststed............................................................ I 
L ________________________________ � 
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FLI-bilder 
BATMAN-PAKKE 

Commodore 64 - Kassettspiller 
Tekst - Database - Regoeari< 

'og Grafikkprogram 
Joystick og 20 Spill + Batman 

kun kr 2250.-

AMIGA 500 
Mus og opplæringsprogram 

AMIGA 500 
Velg blant følgende pakker: -

STANDARD-PAKKE 4490 

START-PAKKE 4990 

KJEMPE-PAKKE 5990 

SUPER-PAKKE 9990 

AMIGASOO 
Amiga· TIlbehør 

PRINTER 1990 

. '. FARGEMoNITOR 2990 
DISK DRIVE 1390 

RAM EXPANSION 1390 

:2OMb HARD DISK 4700 

Commodore PC'er 
1QJJI 

. 20 Ill' 
30 III 

TOSHIBA 
"Bærbare PC' er 

=SE t!!!iJliIJ!Jl 
T1200H��' \ t4'ffiiC'-!.<}.�J 

--- _., ';�/ 
fra kr 6990.· ei;"mva 

SENDER OVER HELE LANDET! 

HER OG NAFlNANSIERlNG 
O· KONTANT 

Du finner oss i følgende byer 

MOSS 
PIA SENTERET·SENTRUM 

TELEFON/FAX 09·257005 

OSLO 
THERESESGT.52·BISLET 

02-li98003 FAX 02·695859 

SARPSBORG 
PELLVGT.52 • STRØKET 

TELEFONIFAX 09-153912 

TØNSBERG 
ø. LANGGT.51 • TORGET 

TELEFONIFAX 033-19433 

Software City 
. en I vekst 

Du har kanskje det siste 
halvåret sett bilder på C64 
med mer enn 16 farger, eller 
mer enn 3 farger innen et 
område på størrelsen til en 
karakter (8x8 i hØYopp· 
løsning eller 4x8 i fler
fargemode)_ I så fall har du 
sannsynligvis sett et FLI· 
bilde. 

Først vil jeg si at alt over 
16 farger er et synsbedrag, i 
det man stiller ulike kom
binasjoner av farger tett inntil 
hverandre, slik at fargene glir 
over i hverandre og danner 
nye fargenyanser av de 
fargene som allerede 
eksisterer. 

Det med å mikse farger på 
64 er ingen ny teknikk, men 
FLI er forholdsvis ny. Den 
som var først ute med FLI· 
grafikk var den etter hvert 
nokså berømte gruppen 
BLACKMAIL fra Nederland. 
Ellers kan det nevnes om 
Blackmail at de har en meget 
god design over sine demoer. 

For ca. 1/2 . 1 år siden så 
demoen SOPHISTICATED 3 
dagens lys. Den gikk rett til 
topps på de fleste 
demochartene, noe som ikke 
minst skyldtes FLI-parten 
deres. Etter en stund kom 
BLACKMAIL med 
tegneprogrammet FLI 
GRAPHICS 1_0_ Deretter 
kom en 2.0 versjon, og til 
slutt en 2. L 

Etter de opplysningene jeg 
har fått, er disse program· 
mene Public Domain (D.v.s. 
at du har lov til å 

-
kopiere 

dem). 
Senere er det flere andre 

grupper som har laget egne 
rutiner for FLI·grafikk, bLa. 
den finske gruppen ORIGO, 
som hadde en demo med bra 
utnyttelse av FLI-grafikken. 

Det som gjør FLI-grafikk 
spesiell, er at man kan bruke 
mer enn 3 farger innen 
størrelsen til en karrakter. 
Dette blir gjort ved hjelp av 
diverse tabeller og delinger. 
Jeg finner ikke noen mening i 
å forklare denne prosessen 
uten å ha med en rutine å 
henvise til, men i og med at 
mange av dere allerede har 
fått tak i en kopi av dette 

HVEM TOK B I L D E N E ?  
T i l  art i kkelen o m  copy/demo-partyet i 
Dram men i forrige n u m mer av N D M  hadde 
v i  en del

·
b i l der . D i sse s k u l l e  vi 

n at u r l i g v i s  ha merket med fotog rafens 
navn : Claus Grøvdal (MF l ) .  Dessuten 
b idrog han med kom mentarer og 
syn s p u n kter som vi også bru kte en hel 
del av i vår art i k kel . Æres den som æres 
bør! 
V i  bek lager utelatelsen/forg lem melsen, 
og hå per at C l aus v i l  b id ra med f lere 
b i l d er og art i k l er fra andre copy/demo
partyer i fremt i den. 

programmet og ikke kan vise 
bildene dere- har tegnet 
utenfor tegneprogrammet, vil 
jeg i et senere nummer legge 
ved et program som viser 
disse bildene, samtidig som 
jeg forklarer fremgangs
måten. 

Jeg er dessverre redd for at 
FLI-grafikk blir sjelden å 
finne i spill, og når du først 
finner et bilde, så vil det bare 
være en intro for spillet. 
Grunnen til dette er at et FLI· 
bilde tar over 60 blocks og 
mye av rastertiden. 

Dette er en grafikkforrn 
som vil/har tatt over mye av 
de ellers så fargefattige 
logoene i demoer, og som vi 
sikkert vil se mye mer av i 
fremtiden. 

For dere som har kjøpt eller 
vil kjøpe diskettversjonen av 
spillet Cloud Kingdoms, har 
jeg her funnet frem noen 
POKEs som vil gi deg 
uendelig mange liv. Stopp i 
nedtellingen og du trenger 
bare å ta en nøkkel, så kan du 
åpne alle dørene_ Dette spillet 
går det ikke an å resette og 
senere starteopp igjen, så du 
må skrive inn følgende (husk 
å trykke retum for hver linje): 

LOAD "GMl*",8,1 
POKE 8349,80 

Ketil Jensen. 

POKE 8350,37 
POKE 9552,169 
POKE 9553,44 
POKE 9554,141 
POKE 9555,172 
POKE 9556,80 
POKE 9557,141 
POKE 9558,221 
POKE 9559,80 
POKE 9560,141 
POKE 9561,192 
POKE 9562,106 
POKE9563,141 
POKE 9564,253 
POKE 9565,110 
POKE 9566,169 
POKE 9567,0 
POKE 9568,141 
POKE 9569,205 

POKE 9570,92 
POKE 9571,76 
POKE9572,0 
POKE 9573,80 
SYS 8192 

Spillet vil nå loades inn på 
vanlig måte, men når du 
begynn�r å spille vil du legge 
merke til disse nye 
funksjonene. 

Ellers vil Jeg bare 
oppfordre alle til å sende inn 
brev om alt de kan tenke seg 
at denne spalten skal 
inneholde, som f.eks. egne 
program, forslag til 
rankinglistene som vi håper 
snart vil bli klare o.s.v. 

Suksess i NORGE, SVERIGE og DANMARK! 

Lær deg programmere 

AMIGA i MASKINKODE og e! 
Nå kan du ta et brevkurs i hvordan man programmerer AMIGA! Hvert -kurs består av 12 meget 
lettfattelige og ytterst infonnasjonsrike brev, samt 2 disketter med prograrneksempeL Første disketten 
dekker BREV I til XI; den andre dekker BREV XII - det såkalte "TIPS & TRICKS"-brevet. 

Kurset gir deg all grunnleggende kunnskap for å kunne utnytte AMIGAens grafikk, lyd og hastighet 
maksimalt. Lett og ledig innføres du i DMA·KANALER. HEX, BJ;NÆRT, COPPER, BLI1TER. 
OVERSCAN, BOBS, SPRITES, SCROLLS. INTERLACE, INTERRUPTS, HAM, med mye mer. 

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

Hvert brev koster kr. 145,00 + 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 042249657 I Sverige: Ring RADOX 0340·53277 

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

MC kurs 
C kurs 
Oppkrav 
Forskudd 

o 

o 

O 

O 

Navn 

Adr. 

Postadr. ________________ _ 

Tlf.: 

L _______ _______________________________________________ __________ � 
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DATAMARKEDET "" 
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Amiga 500 

MUS OG 
OPPLÆRINGS-

PROGRAM 

4.190,-
, ..I 
/ " 

AMIGATILBEHØR 
Start-pakke 4.790,-

Home Office 4.990, -
S.hv. printer 1.490,-

Fargemonitor 2.890,-

Disk Drive 990,-

Ram Expansion 1.190,-

, � 

KJØPEKORT - O . KONTANT 

DISKETTER 
MAXELL 

10 pk. Bulk (100 stk) 
3,5' DD 109,50 149,-
3,5' HD 199,50 1.198,-

(200 stk) 
5,25' DD 59,50 1.018,-
5,25' HD 119,50 2.038,-

NO NAME 
50 slk. 3,5' 390,-

100 slk. 5,25' 349,-

ELEKTRONIKKBØRSEN AS 
Theresesgt.44 

0168 OSLO 1 

m. 02169 60 31 . Fax: 021694861 

\" 

Navn 

ASK-SSS (At ari ST) 
A IRPORT-88 

AMIGA BBS 

� 

AMSTRAD/MASTER BOARD 
ARC (MBBS) 

SBSKOTTE 
BBS0R 
BERGEN BY BYTE 

BERGEN ONLINE SERVICE 
BEVERL Y HILLS BBS 
SOGNESET BBS 
BRAINSTORM BBS 
B YTE RAPER 

CIRCUS ONLINE 
COMPUTERTEXT BBS 
CRSOFT 

NORSK DATA MAGASIN 

OM ATARI ST, VIRUS og BBS" er 
Først bør jeg kanskje si litt 

om hvem jeg er: en 22 år 
gammel informatikkstudent som 
har drevet med data som hobby 
helt siden Commodre 64 satte 
sine ben her i Norge. Jeg var en 
av de første som fikk Atari ST 
her i landet, og jeg tente helt på 
den maskinen. 

I dag driver jeg Norges eneste 
BBS (elektr"oniske oppslags
tavle) for Atari-brukere og er 
også sterkt involvert i den 
norske bruker-gruppen for Atari 
ST -klubben. De som vil vite mer 
om denne og disk-magasinet 
deres, kan bare ta kontakt med 
meg, så skal jeg gi nødvendig 
informasjon. 

Ellers driver jeg support og 
hjelper folk som har problemer 
med sin ST - aldeles gratis. 

Jeg lager også en del 
�måprogrammer til Atari 
(keyboarddrivere, viruskillers, 
etc.) og kommunikasjons
programmer (i Pascal). 

LINKVIRUS ER 

FARLIGE! 

Jeg ble MEGET sjokkert da jeg 
leste artikkelen om virus i 
forrige nummer av NO M .  Jeg 
har vært med på å rydde opp i 
så mange skader etter 
virusangrep at jeg har sett 
hvilken jævelskap de kan lage 
til. link-virus er NOE AV DET 
VÆRSTE som finnes. Vi kan jo se 
på det mest vanlige .link-viruset 
til Atari. Det heter "Crash· og 

fungerer slik at de 10 første 
gangene du starter et smittet 
program, så smitter det et nytt 
program. 

Etter at det har smittet 10 
filer, vil den opprinnelige filen 
IKKE virke lenger (det CRASHER 
- derav navnet). 

Har du fått dette inn på 
harddisken din, er du meget ille 
ute. Viruset kan ikke fjernes fra 
filene, og har du ikke backup 
(virusfri sikkerhetskopi), så er 
du MEGET ille uts. Jeg var 
nettopp hos en som hadde fått 
ødelagt ALLE filene på sin 20 MB 
harddisk og ALLE diskettene 
sine!! 

HVORDAN BESKYTTE SEG 

. Selv om virus er farlig og 
sprer seg lett, er det lett å 
beskytte seg mot dem. Hvis man 
skaffer seg et program som kan 
finne link-virus, et som kan 
fjerne boot-sector-virus og et 
som kan immunisere disketter 
mot boot-sector-viius, så er 
man ganske trygg. 

Hver gang man får 
"fremmeden disketter inn i 
huset må man huske å sjekke 
diss FØR man starter 
programmene ·eller slår på 
maskinen med disketten i .  

Finner man boot-sector-virus, 
kan man reparere bootsectoren 
og immunisere disketten. Det er 
også viktig for de som har 
harddisk at man tar backup en 
gang i mellom slik at man ikke 

mister alt hvis noe skulle hende. 
Hvis noen har spørsmål om 

hva slags programmer man 
trenger, så er detbare å ta 
kontakt med meg, så skal jeg 
hjelpe til. 

LITT OM BBS·er 
Som jeg nevnte driver jeg 

Norges største (og eneste) 
Atari BBS. Har du modem, kan 
du ringe til denne og andre 
BBS'er og lese meldinger, legge 
igjen spørsmål og svar - og 
treffe andre datafolk. 

Jeg har fått mange nye venner 
over hele landet gjennom 
BBS·ene. 

En BBS kan sees på som en 
elektronisk postkasse. Du kan 
også hente ned program, bilder 
og andre filer. Det er mest til 
PC rundt omkring, men noen har 
spesialisert seg på andre 
maskiner (slik som jeg har gjort 
de1 på Atari ST). 

For å sikre at BBS'ene har en 
viss standard, er de fleste 
medlemmer av enten NBBF 
(Norsk Bulletin Board Forbund) 
eller EOTF (Elektroniske 
Oppslagstavlers Forening). 

Alle medlemmene i disse 
foreningene må følge bestemte 
regler for å hindre at ulovlige 
ting skjer på BBS·ene. 

Det er 1. eks. strengt forbudt 
å ha komersielle program 
liggende· bare PD og Shareware 
er t i l latt (men så er det utrolig 
mye av det også). Bare på min 

egen BBS har jeg over 10 MB 
med PD til Atari ST. 

Endel av BBS'ene er også 
koblet i nett slik at du kan sende 
meldinger til andre deler av 
landet uten å måtte ringe dit 
direkte. Slik blir man også kjent 
med folk over hele Norge (og i 
Finland - som også er med i 
nettet). 

HVA TRENGER JEG? 

Det du trenger • og som 
koster noe - er et modem. Det 
er det som gjør det mulig å 
sende data over telefonnettet. 
Modem finnes i mange typer. Fra 
de som sender bare 30 tegn i 
sekundet (300 BAUD), og opp til 
de som sender 960 tegn per 
sekund (9600 BAUD) . 

Den vanligste typen i dag er 
2400 BAUD, og de ligger rundt 
kr. 3000,00 i pris.  

Ko m m u n j ka s j a  ns p r og r a m  
finnes som PD til alle 
maskintyper, så det er ingen 
ekstra utgifter her. 

Bare ta kontakt med meg hvis 
dere har spørsmål om modem, 
BBS·er, etc. Jeg kan treffes på 
vanlig telefon, ABK-BBS, eller 
via post-systemet til uni
versitetene i Norge (eller med 
vanlig post). 

Lars-Erik 0sterud 
0kriveien 39 
t 349 RYKKINN 
Tel (vanlig) 02-131571 
ASK-BBS 02-132659 
E-mail: larserio@ifi.uio.no 

Norske BBS--er 
#Telefon n r. 

( 0 2 }1 3 2 0  5 9  
( 0 2 }5 1  2 8  1 9  
( 0 2 }5 1  2 8 2 0  
( 0 2 }49 3 2  1 0  
( 0 2 }49 5 0  0 1  
( 0 6 }9 8  1 8  0 3  
( 0 5 } 1 2 3 0  8 0  

( 0 6 6 )  3 6  2 1 0  
( 0 42 )  2 4  1 8 6 
( 0 5 }3 2  44 47 
( 0 5 }3 2  3 7  8 1  

A45 0 1 3 4 
( 0 5 }2 8  0 1  2 4  
( 0 5}26 77 6 3  
( 0 7 1 )  3 4  3 0 4  
( 0 2}64 8 0  1 6  
( 0 2 }5 6  3 0  7 3  
Gruppek obl ing 

( 0 2 }7 1  7 5 6 8  
( 0 2 }42 0 8  2 5  
( 0 5 }2 3  1 4  8 0  
( 0 5 )  1 9  4 1 60 

System 

Min iBBS 
PCB 
PCB 
PARAGON 
PARAGON 
W I L D  
MBBS 

MBBS 
MBBS 
BBB/CS 

OPUS 
OPUS 
MBBS 
PCB 
MBBS 

MBBS 
MBBS 
CRCS 
CRCS 

FISH HEAD OPUS BBS 
FIRDA BBS 
FOLLO-BBS 
FORTUNA BBS 
FREDRIKSTAD BBS 

GL-SOFTWARE 

HIGH TECH BBS 
HIGH TECH MBBS 
HIH BBS 
HOME OF NUM BER 5 

INFO BASE BBS 

INFONET 

INGAR HOLST BBS 
INKA BBS 

JONNYS OPUS BBS 

KBH-OPUS BBS 
KIKKA'S OPUS BBS 
KKD-BBS 

( 0 5 }2 3  80 2 3  
( 0 5 7 )  6 5  43 5 
( 0 9 }8 6  7 6  7 1  
( 0 8 3 )  7 5  6 5 6  
( 0 9 }3 1 8 7  45 

( 0 5 }2 0  2 2  70 

( 0 2}65 45 1 0  
( 0 2 }7 3  0 7  5 3  
( 0 8 2 )  7 4  0 0 0  
( 0 2 } 2 2  1 0  6 4  

( 0 2 }67 0 8  8 9  
( 0 2 }6 7  7 2  0 0  
( 0 2 }3 3  3 6  7 2  
( 0 2 }3 3  3 6  7 3  
( 0 2 }5 5  9 8  43 
( 0 2 }1 1 .3 8 7 8  

( 0 5 }1 3 7 4  6 9  

( 0 7 7 )  7 6  7 6 6  
( 0 8 3 )  75 3 3 9  
( 0 4}7 1 5 5 3 3  

OPUS 
MBBS 
PCB 

MBBS 

PCB 
MBBS 
OPUS 
N05 

PCB 

MBBS 

MBBS 
PCB 

OPUS 

OPUS 
OPUS 
MBBS 

---------------------------------------------------------------------------------------- LEG O LA N O (M B B S) 
DASAN 

( 0 4}85 1 0  5 3  
( 0 6 1 )  6 9  9 8 9  
( 0 8 8 )  5 1  5 5 1  

MBBS 
MBBS 
MBBS 

DAF BBS 
DHG BBS 
DIGITAL GRAPHIC BBS 
DIX (DATATID INF. EXH) 

DRIVE IN BBS 

EKKO (ve d: skr iv  
he l la gje st. ekko) 

( 0 2 }2 5  8 1  3 0  MBBS 

( 0 3 4) 59 5 3 0  PCB 
( 0 3 4) 58 3 7 7  
( 0 2 }3 8  43 2 1  MBBS 
( 0 3 }8 3  3 3  7 7  MBBS 
( 0 2 }6 1  2 3  7 9  MBBS 
( 0 2 }8 0  70 2 5  BBB/CS 

A1 7 00 41 
( 0 5}23 2 6  9 8  MBBS 

( 0 2 }6 5  9 2  49 EKKO 
( 0 2 }6 5  9 2  5 0  
150086ESSEL TE TOSHIBA MBBS 

LOST CLUSTER 
LOVE BBS 

MARITIME INFO. EXCH. 
MEDIAFOTO BBS 
MICROCHIP SBS 
MIKE'S BBS 

M R I H  - BBS 

NAMUG 

� 

ATREDESNARVIK ONLINE SYSTEM 
ND-FINGER' N 
NDOOR-BBS 

( 0 3 3 } 1 0 6 1 4  
( 0 2 } 1 7 6 0  5 6  
( 0 4}8 0 1 4  3 6  
( 0 2 }41 6 5 8 8  
( 0 2 }41 0 4 03 
( 0 7 1) 3 7  8 45 

( 0 7 1 )  2 4  9 7 8  
t0 8 2 }  5 7  3 44 
( 0 2}62 8 9  1 4  
( 0 2 }6 2  6 6 9 4  

BBB/CS 
MBBS 
BBS-PC 
MBBS 

, , 1 3 2 

Alpha-te st 
PCB 

Forts. side 8 
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§CIREEN§HOT§ DEMO§ 
Denne siden stil l er v .i til rådighet for al l e  hackers med kunstneriske anl egg - det være seg i form 
av grafikk ell er dem os. Kast deg uti det, og få ditt kunstverk publisert i NOM! Skriv til: 
SCREENSHOTS, NOM, Postboks 250, 6401 MOLDE. Husk å sende med en adressert og frankert 
konvolutt hvis du vil ha "dine saker" i retur. 

Fra Eivind Røhne, J 540 VESTBY har vi mottarr ovenforståe'}lie bilder ut/ørt ;ned mesterlig hånd på en Amiga. Vi håper trykkeriet klarer å gjengi definefargene i Eivinds bilder. 

=-.... . � -

�i-5 l;; 
_ .  - - - - --- --- - - . 

Dette bildel e," hentet fra en demo sendt oss som bidrag til vår konkurranse. Produsent 
er Edgar Vigdal, 5830 LUSTER. 

Jon Lennart Skollenborg, 3240 ANDEBU, hqr tegnet vår logo pli e"litt anneJI måte enn 
vi selv gjør. Kanskje vi skulle brukt hIlns isieden? 

Gruppen RAlNMEN, 8250 ROGNAN har sendt oss /O musikkdemos. Fra disse har vi hentet disse bildene. Synd at vi ikke kan gjengi denfinefargerullingen ijukeboksen! 
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Bulletin Board 
Systems 

I denne første delen av artikkelserien skal vi kikke på noe som sikkert mange synes 
er både spennende og interessant, nemlig Bulletin Board Systems. 
Det er kanskje en god del av dere som kjenner ganske godt til bruken av modem 
og BBS-er, men jeg tror nok dere også vil finne en del nyttig informasjon i denne 
artikkelserien. 

M ange ord og uttrykk 
som blir brukt innen 

data·kommunikasjon er rett og 
slett umulig å oversette t i l  
norsk. Siden fornorsking av ord 
innen data·bransjen ofte fører 
til at ordene blir totalt 
forvirrende, kan det være l ike 
greit å lære seg disse ordene på 
engelsk. 

BBS·er, eller Bulletin Baard 
Systems (El ektronisk oppslags· 
tavle på norsk) er noe som har 
vokst voldsomt i de siste årene. 
Grunnen er antakelig at data- og 
kommunikasjons-utstyr har falt 
en god del i pris slik at flere og 
flere har råd til det. Dessuten er 
det en ubeskrivelig morsom 
hobby I 

Hvem som helst kan starte sin 
egen BBS. Alt man trenger er en 
datam,!iskin, et modem, egnet 
programvare og en telefonlinje. 
De fleste BBS-er i Norge blir 
drevet av enkeltpersoner eiler 
mindre firmaer. 

Hva er e g e n t l i g  en B B S ?  

En BBS består av en 
datamaskin av ønsket type, som 
vi kan kalle en Server, en del 
programvare, som vi kan kalle 
BBS-systemet. og et elter flere 
modemer. Serverens jobb 
dette tilfellet er å ta imot opp
ringninger gjennom telefonnettet 
fra andre datamaskiner - kalt 
terminaler - og håndtere disse 
på forskjellige måter. BBS
systemets jobb er å være et 
slags skall mot serverens 
operativsystem sl ik  at serveren 
skal bli enkel å bruke og slik at 
man skal kunne ha en viss 
kontroll og oversikt over hvem 
som bruker serveren. BBS
systemet har også andre 
oppgaver som vi skal komme 

RODELØKKA (M) BBS 

SALTRØD HOR ROR SHOW 
SEMAFORUM 
SENJA BBS 
SIFF BBS 
SKO-BASEN 
SLEKTSFORUM BBS 
SLHK-DATAKOMM 
SOTRAINBOW FIDO 
STANGE BBS 

SUN LIGHT 

TABBS 
TALK TALK 
TBK BASE NORD 
TBK MI DNIGHT SUN 
TELE BBS 

BEST BASE 
THE BLACK BOARD 

nærmere inn på senere. 
Hva gjør man på en BBS? 
Det spesielle med BBS-er er 

at de inneholder en stor mengde 
informasjon som vanligvis bl ir  
oppdatert 24 t imer i døgnet. 
Man kan få de siste nyheter om 
sin datamaskin, få hjelp med 
diverse programvare, utveksle 
ideer, sende post til hverandre, 
kjø pe og selge, hente det siste 
nye �i nnen gratis program-.:are 
osv. Man kan på noen BBS-er 
også Msnakke- med andre 
brukere. Dette kalles Chatting. 
De tegnene du taster på din 
datamaskin blir da sendt til 
BBS-en og den sender dem 
videre lil den andre brukeren. 
Gjennom chatting kan man skaffe 
seg venner fra så å si hele 
verden. 

K o n f e r a n s e r  

P å  d e  fleste BBS-er finnes det 
noe som heter konferanser. I en 
konferanse kan for eksempel 
forskjell ige typer programvare 
og forskjellige typer data
maskiner diskuteres. Som regel 
har man en konferanse for hvert 
tema. På større BBS-er finnes 
det kanskje opptil 1 00 
konferanser hvor det meste 
diskuteres. Det er ikke dermed 
sagt at alt som foregår i disse 
konferansene er 
Noen BBS-er 

diskutering. 
har egne 

konferanser som inneholder de 
siste nyheter innen en spesiell 
type datamaskiner, 
programvare osv, På hver 
konferanse leser de som er 
medlem av konferansen de 
meldingene som er skrevet av 
andre brukere og svarer på 
disse dersom de føler a·t de har 
noe å bidra med. Er du av den 
typen som liker å skravle om alt 
mulig rart, finnes det helt 

( 0 2 ) 3 8  0 9  4 9  

( 0 4 1 ) 3 1  3 7 8  
( 0 4 1 )  1 1 7 1 0 
( 0 8 9 )  5 8 4 4 1  
( 0 2 ) 3 7  8 6  6 0  
( 0 5 6 )  5 5  4 1 9  
( 0 3 ) 9 9  0 9  9 1  
( 0 6 7 )  2 5  6 9 4  
( 0 5 ) 3 1  0 9 9 1  
( 0 6 5 )  8 4  3 2 0  
( 0 6 5 )  8 4  3 2 1  
( 0 2 ) 2 7 2 1  6 8  

( 0 2 ) 2 9  6 5  7 1  
( 0 2 ) 3 9  7 9  5 7  
( 0 8 8 )  7 0  5 7 8  
( 0 8 1 ) 8 4  5 4 5  
( 0 9 ) 1 5  0 9  5 7  
( 0 9 ) 1 5  0 9  5 8  
( 0 7 ) 9 1  1 3 9 5  
( 0 2 ) 5 5  5 5  6 1  
( 0 2 ) 5 6  1 0 7 4 

sikkert konferanser for dette 
også. Senere skal jeg forklare 
hvordan man bruker BBS
systemet til å få mest mulig 
utbytte av slike konferanser. 

F i l s y s t e m  

De fleste BBS-er har e t  eget 
filsystem eller filområde. Her 
kan du finne akkurat det 
programmet du trenger eller du 
kan sende inn et program som du 
tror kan være t i l  nytte for 
andre. Det finnes lover for hva 
slags programmer man kan legge 
inn på en BBS. Dette skal jeg 
forklare senere. Jeg skal også 
forklare hvordan du kan få sendt 
slike programmer til og fra en 
BBS. 

Noen BBS-er vil bare 
inneholde programmer og filer 
for en bestemt type maskin. I 

disse tilfellene vi l  du antakelig 
finne egne o m råder for hver 
programtype. For eksempel et 
eget område for bilder, et for 
t e ks t b e h a n d l  in g s p r o g r a m m e r  
osv. Dersom e n  B B S  ikke e r  
spesielt maskinorienlert, vil du 
antakelig finne egne områd�er for 
hver maskintype. 

S y s a p  

P å  hver BBS finnes det en 
slags sjef, som kalles Sysop. 
Det er en forkortelse for 
System Operatør, og det er 
han/henne som ser etter at alt 
går riktig for seg og at BBS-en 
er tilgjengelig i åpningstiden. I 
de fleste tilfeller er det også 
Sysop som bestemmer hva slags 
programmer og konferanser 
BBS-en skal inneholde. Sysop 
har naturligvis tilgang til alle 
meldinger, alle passord og alle 
filer som ligger på BBS-en. 

Co-Syso p lS i g o p  

MBBS THE BOARD 
THE CHOISE 

På en BBS med få konferanser 
og filområder kan det hende at 
Sysop holder styr 'p-å alt 
sammen alene. Dette er en 
meget krevende jobb, så på 
størreBBS-er kan det hende at 
det blir for mye å gjøre for en 
person. I disse tilfellene får han . 
hjelp av en Sigop eller en Co
Sysop, En Co-Sysop er omtrent 
det samme som en Sysop, men 
han/hun sitter vanligvis ikke 
der hvor BBS-en står, men 
kobler seg opp som en hvilken 
som helst annen bruker. Han/hun 
har de samme rettigheter som 
Sysop. En Sigop er en slags 
Sysop for hver konferanse. 
Sigop står for Special Inlerest 
Group Operator. Mange 
konferanser omhandler tema 
som krever en viss innsikt i det 
man prater om. Sigop bør derfor 
ha en viss peiling på det temaet 
som omhandles i konferansen 
han/hun er Sigop i. Vanligvis er 
det Sigop man spør om lov til å 
bli medlem i en konferanse. 

Hva k o s t e r  d e t  

å b r u ke en B B S ?  

Siden all kommunikasjon mot 
en SBS går gjennom 
telefonnettet, er det selve 
oppringningen pluss anskaffelsen 
av nødvendig utstyr som koster. 
Senere skal vi se på hva man 
trenger av forskjellig utstyr for 
å koble seg opp mot en BBS. Når 
man er oppkoblet mot en BBS 
løper tellerskrittene på samme 
måte som om man skulle bruke 
telefonen til en vanlig samtale. 
Det er ingen ekstra tillegg for 
overføring av data. (Noe dine 
foreldre sikkert blir glad for å 
høre) . 

A n d re t y p e r  B B S · e r  

I den senere tid har det 
kommet en del spesielle typer 
BBS-er. Disse er satt opp for å 
tjene et firmas spesielle formål. 
Et eksempel kan være et firma 
som selger datamaskiner. 
Firmaet kan da sette opp en BBS 
hvor de som har problemer kan 
ringe inn og få svar på spørsmål 
nærmest døgnet rundt. Firmaet 
kan også sende ut viktige 
meldinger til sine kunder og 
filialer i løpet av noen timer, 
forutsatt at kundene har det 
nødvendige utstyret. 

En del skoler har salt i gang 
prosjekter som omfatter 
undervisning ved hjelp av en 
BBS. Dette kalles fjern
undervisning. Enkelte personer 
har liten tid å avse til studering, 
eller lang reisevei til  nærmeste 
skole. Da er det enklere å ringe 
opp skolens datamaskin og få 
oppgaver og besvarelser 
oversendt via telefonnettet ti l  
sin egen datamaskin hvor man 
kan sitte og jobbe med 
skolearbeidet når man har tid. ----:::,; 

Datakommunikasjon er både 
spennende og krevende. Dersom 
du er en av dem som har gått lei 
av kjedelige spil l  og trøtte 
demoer, kan en egen BBS 
kanskje være noe for deg. 
Datakommunikasjon kommer 
alltid til å være aktuelt så lenge 
det finnes datamaskiner! 

Neste gang skal vi se litt på 
det utstyret man trenger for å 
koble seg opp mot andre 
datamaskiner og hvordan dette 
utstyret virker. Jeg skal 
ogsåforklare en del ord og 
uttrykk s o m  brukes innen 
datakommunikasjon. 

Espen Lyngaas 

Sysap C r u saders B B S  

( 0 2 ) 3 6  26 9 0  PCB 
( 0 7 ) 8 4  72 43 MBBS 

THE CRUSADERS ( 0 6 ) 8 1  0 8  8 1  MBBS 

THE HAM'S CHATBOX 
THE TWILIGHT PHONE 

THUNDERBALL CAVE 

( 0 6 ) 8 1  0 8  6 4  MBBS 
( 0 2 ) 2 6 74 1 4  MBBS 
( 0 2 ) 3 0  27 0 0  PCB 
( 0 2 )  3 0  5 0  24 PCB 
( 0 2 ) 5 6  7 0  1 7  PCB 
( 0 2 ) 5 6  7 0  1 8  PCB 

RBBS 
RBBS 
MBBS 
MBBS 
MBBS 
PCB 
CR::S 
OPUS 
MBBS 
MBBS 
MBBS 

( m e dl e m m e r) ( 0 2 ) 4 6  3 4  1 0  PCB 

MBBS 
PARAGON 
OPUS 

TRANS EXPRESS ( 0 8 1 )  7 0 4 8 9  OPUS 
JC)C�!i�_E!�_� _______________ _________________ lQ_�l_!�_�_� _ _  Q_� _________ �_�_�� _________ _ 

ULTIMATE BBS 
UNIBASE TBK-BERGEN 

UNISYS 

VALHALLA SHOW 
VOYAGER 

( 0 8 1 ) 8 4  6 4 5  
( 0 5 ) 3 4  8 2  9 8  
( 0 5 ) 3 4 8 3  3 8  
( 0 2 ) 1 5  6 9  6 4  

( 0 6 ) 8 3  3 2  3 0  
( 0 2 ) 3 6  1 1  9 4  

PCB 
PCB 
PCB 
MBBS 

PCB 
MBBS 

PCB 
MBBS 
MBBSTHE 
RBBS 
MBBS 
MBBS 

ZIRKONIUM BBS ( 0 2 ) 4 5  5 1  64 MBBS 
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PD FOR IGA 
Fra Nils Corneliussen har vi mottatt en artikkel som er en kombinasjon av "egenreklame" og leserbrev. I stedet for- at vi her på NDM 
skriver en egen nyhetsartikkel om emnet PD for Amiga, gjengir vi brevet fra Norsk PD-bibliotek her nedenfor. Vi kan ikke påta oss noe 
ansvar for riktigheten av innholdet i denne artikkelen. Les også kommentar på annen plass i dette nummeret ifra ST Jensen. 

I 
fonige nummer av NDM 
hadde ST-Jensen et 
glødende innlegg om PD

programmer for ST. Han 
reklamerte med at søpla var 
fjernet og at man bare fIkk de 
programmene man hadde valgt ut 
selv. Programmene skulle være 
gratis, bortsett fra en liten sum 
for kopieringsarbeidet. Praktisk, 
eller hva? 

Teoretisk sett låter dette helt 
fint, helt til man ser prisene. Jeg, 
Nils Comeliusen, og min 
kollega, Reidar Friberg, driver 
nemlig et PD-bibliotek for 
Amiga, og er sjokkert over å se 
noe slikt. PD-programmer skulle 
jo være (nænnest) gratis! 
Hvordan kan man da kreve 10 
øre pr. kopierte K? Det vil si 88 
kr for 880, noe som tilsvarer en 
nOffi1al 3.5" diskett. I tillegg 
kommer det en diskettkosmad på 
40 kr. Totalt betaler man altså 
128 kr pr. disk, og da har jeg 
"glemt" porto på IS kr! !  Da tror 
jeg det vil lønne seg å kjøpe 
disker som inneholder 30-50% 
søppel, for å sitere ST-Jensen. 
Husk at man ikke skal ta penger 
for sel ve programmene, men kun 
til utlegg for porto og slitasje på 
utstyr, som ikke kan beløpe seg 
til slike astronomiske summer. 

Vi i Norsk PD-bibliotek tilbyr 
kanskje ikke noe revolu
sjonerende nytt for Amiga
brukere. Vi har pr. idag ca. 750 
disker, og bl.a. FISH-serien 
frem til 320. ACS-serien frem til 
ISO osv. Vi får anslagsvis 50 nye 
disker i måneden, så utvalget er 
det ikke noe å klage på. 

Det som kanskje er revo
lusjonerende er at vi faktisk har 
lavere priser enn de billigste PD
distributørene i Sverige! Norge, 
som har et svært lite tilbud på 
PD-sektoren, har nå med andre 
ord fått et prismessig bedre 
alternativ enn "Søta bror". 
Dessuten slipper du toll og 
trøbbel med momsen ved kjøp 
fra oss. 

Prisene er latterlig lave. Kr 
1 8,- pr. disk for ikke-medlemmer 
og kr 15,- pr. disk for 
medlemmer. Disse prisene er til 
og med inkludert porto og 
ekspedisjonsgebyr! Vi selger 
også tomdisker for kr 7,50 pr. 
stk. Dessuten selger vi en dobbel 
katalogdisk med oversikt over 
ALLE diskene for 25,- kr. Denne 
disken er for det meste på 
engelsk, men vi jobber med å 
oversette i hvert fall FISH-serien 
til norsk. 

For de som liker å holde seg 

orientert, kan vi anbefale 
medlemskap i PD-klubben. Som 
medlem får du, i tillegg til lavere 
pris på PD-disker, med-
lemsbladet PD-posten med 
tilhørende klubbdisk tilsendt 6 
ganger i året gratis. Disse 
diskene inneholder det aller siste 
fra PD-markedet, og er som 
oftest omtalt på norsk i PD
posten. PD-posten er en avis på 
ca. 16 sider, og inneholder mye 
interessant fra PD-verdenen. I 
siste nummer hadde vi f.eks. en 
komplett virus-oversikt skrevet · 
av Steve Tibben (mannen bak 
VtrusX). Bladet lages forøvrig på 
en Macintosh Il med Pagemaker 
3.0 (?). Medlemmer får også 
tilgang til vervepremier og 
NPDB-basen når den skulle 
dukke opp. Skulle det være noen 
spesielle ønsker om en bestemt 
type programmer, greier vi også 
å fInne frem det i løpet av kort 
tid. 

Disketter som bestilles må 
forskuddsbetales til vår postgiro 
(0824 0951 399) eller bartkgiro 
(6272.05.22689). Et spesialtil
bud for NDM (og Dmz) lesere er 
at med hver bestilling av en 
katalogdisk legger vi med et 
gratisnummer av PD-posten. Du 
kan også kontakte oss skriftlig 

Tilleggsutstyr 
for din 'ga 

Atlantis Distribmjon er norsk represeI!tant for Supra. Produktene holder hoy kl'Ulitet, 
men takket være store innkjøp klarer vi Il oppnIl en svært lav pris, I tillegg flir 

medlemmer i Atlantis Amiga hrukerklubb 10% rabatt! 

Harddisker 
Alle harddiskene til Amiga 2000 er hardeards med en SCSI WordSync-kontroller, som har hØy hastighet 
også ved oversean. HarddIskene på 40, 80 og 105 MB er levert av Quantum, og har en aksesstId på I I  
ms.! Harddiskene er ferdigfoffi1aterte, og kommer med ferdig innlagt Workbench & Extras 1 .3, samt en 
del nytteprogram (bl.a. CIiMate). Alle som kjØper harddisker får dessuten Backup-programmet 
QuarterBack på kjøpet! Vi har også SupraDrive 44R, som er en uttagbar 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" kort. Start med 2MB og bygg videre ul - vi leverer kretsene! Eget testprogram følger med 
kortet. 

Atlantis Amiga brukerklubb 
Siden høsten 1987 har vi drevet en brukerklubb for Amiga. Klubben har sitt egel medlemsblad, EXEC, 
som kommer ut annenhver måned. Bladet er på rundt 60 sider, og inneholder kurs, tester, nyheter og mye 
mer. I tillegg får medlemmene også ut disketter, Dos-manualer, produktkataloger m.m. Ett års 
medlemsskap koster 295 kroner, og da får du i tillegg 10% rabau på alle Supra-artikler vi selger. Rina 
eller skriv til os hvis du vil bli medlem! 

e 

Atlantis Distribusjon 
Parallellen 12 - 8012 Jensvoll - Tlf. 08 1 -63040 - Fax 081 -63041 

. Leveringsbetingelser: Alle varer sendes i oppkrav. kr. 40.- i porto kommer i tillegg. 
Varer betalt på forskudd over postgiro 0808 457467 1 sendes fraklfrin. Hvis du i løpet 

av 30 dager angrer kjØpel, har du rett lil å returnere produkfel. Del betalte beløp minus 
porto vit bli returnert. 

eller pr. telefon for nærmere 
infoffi1asjon. 

Adressen er: 
Norsk PD-bibliotek 
Ranviksvingen 7 A 
3200 Sandefjord 

også kontaktes på basene Oslo 
Hard Disco i Oslo eller Dasan i 
Sandefjord via modem. Brevet 
sendes da til Nils Comeliusen. 
Jeg går gjennom posten der så 
ofte som mulig (minst en gang i 
uka). 

Jeg (Nils Comeliusen) kan 

AMIGA 500/1 000 
Harddisker 
20 Mb'SupraDrive Harddisk 
30 Mb SupraDrive Hardeard 
40 Mb SupraDrive Hardeard (Quantum) 
80 Mb SupraDrive Hardc.rd (Quantum) 
105 Mb SupraDrive Hardeard (Quanrum) 
SupraDrive 44R removable (ekst. u/interf.) 
44R Disk Cartridge 
Harddisker for Amiga I 000, legg til kr. 
SCSI Jnterface m/.utoboot (ASOO) 
SCSI Interface m/klokke (AlooO) 

Hukommelse ( RAM) 
2 Mb RAM-modul for SCSI Interface (ASOO) 
SupraRAM 500 - 0,5 Mb RAM mjklokke 

AMIGA2000 
Harddisker 
30 Mb SupraDrive Hardeard 
40 Mb SupraDrive Hardeard (Quanrum) 
80 Mb SupraDrive Hardeard (Quantur .. ) 
105 Mb SupraDrive Hardeard (Quantum) 
SupraDrive 44R removable intern 
SupraDrive 44R removable ekstern 
44R Disk Cartridge 
WordSyne Interface (følger med SupraDrive) 

Hukommelse ( RAM) 
SupraRam 2000 mlO Mb RAM (plass til 8Mb) 
SupraRam 2000 m/2 Mb RAM (plass til 8Mb) 
SupraRam 2000 m/4 Mb RAM (plass til 8Mb) 
SupraRarn 2000 m/6 Mb RAM (plass til 8Mb) 
SupraRarn 2000 m/8 Mb RAM 
2 Mb RAM ( 1 6  brikker) til SupraRam 2000 

Alle 
prjser 
er 
inkl. 
MVA. 

6.822,-
7.960,-
9. 156,-

12.060,-
13-884,-
1 4.628,-

1.872,-
504,-

2.628,-
3.036,-

4.680,-
1.632,-

7.260,-
8.208,-

1 1.628,-
12 .948,-
12.948,-
12-948.- , 

1 .872,-
2.460,-

2.760,-
4.860,-
7.2 1 2" 
9.744,-

12. 108,-
2.600,-



Maurplage 
De Luxe 

S
om jeg har skrevet før, 
så er det ikke alltid like 
lett å skille mellom 

eventyrspill og andre spill len-
ger. Teoretisk kan man vel til og 
med tenke seg fotballspill med 
eventyrelementer! Med den 
voldsomme fremgangen når det 
gjelder minnekapasitet, er det 
ikke lenger noe enten/eller når 
det gjelder grafikk i forhold til 
spillbarhet og kompleksitet. 

Flott graf'lkk 
og sære knirk 
Derfor blir det naturlig å 

omtale til og med slike spill som 
IT CAME FROM THE DE
SERT .. .  i en eventyrspalte. Når 
man har måpet lenge nok over 
grafikken og setter seg ned for å 
spille, så oppdager en fort at 
spillet til og med er morsomt. 

Det er ikke uten en del 
svakheter. Programmet unngår 
ikke helt sære knirk og 
sjØlmotsigelser, som f.eks. at 
man kan ringe til avdøde 
personer, få kjeft av kjæresten 
for forhold som er opphØrt (hm), 
få servert pene glansbilder av 
bygninger som er blirt trampet 
fullstendig flate av monstere 
osv. Og hvor i alle dager er 
logikken i at man må skyte 
antennene av maurene med en 
liten pistol, før man i neste 
grafikksekvens brått er utstyrt 
med både håndgranater, 
dynamitt og til og med kan kalle 
opp bombefly til assistanse?! 

En annen svakhet er at man 
ikke kan velge mellom 
forskjellige hovedpersoner, og at 
kommunikasjonen mellom 
personene går omtrent bare en 
vei. En blir servert lange lekser 
som man ikke kan svare på. På 
slutten står byen på hodet med 
kjempemaur i gatene, men 
butikker og kontorer overholder 
punktlig sine åpningstider! 

Det er også vel mye av et 
"guttespill", og er unødig sex
istisk på en skoleguttaktig måte. 
Her er det uhyggelig lite som 
kan friste ei dataspillende jente, 

og lite å identifisere seg med, 
igjen et resultat av mangelen på 
rollevalg. Dette er kanskje den 
klareste svakheten ved både 
dette og andre spill fra 
Cinemaware. 

Herlige klisjeer 
Men denned er vi stort sett 

ferdige med kritikken. Spillet er 
sVært underholdende, og den 
velkjente og enkle fortellingen 
om den raioaktive meteoren som 
lander i fjellene og blir årsak til 
at maur blir store som busser, 
blir maksimalt utnyttet. 
Grafikken er som sagt fantas
tisk, og en kan lett bli forelsket i 
den pene og greie jenta på 
radiostasjonen KBUG. Hadde 
jeg fått bestemt, skulle hun vært 
spillets hovedperson og heltinne. 

Seeanarioet er en liten ørken-

småby i USA, . komplett med 
dumborgerrnester, frimurerlosje, 
nysgjerrig og sjarmerende dame 
på telefonsentralen, gammel 
gullgraver med esel. Aret er 
1951. 

Klisjeene er rett og slett 
vidunderlige, fordi de er 
behandlet med litt av den 
samme småsmilende kjærlighet 
som den som Lueas behandlet 
SF-klisjeene med i STAR 
WARS. Dessverre svikter tids
bildet litt på noen av 
grafikkscenene, og det irriterer 
mest fordi det burde være så 
enkelt å få det riktig. Se f.eks. på 
det tekniske utstyret i KBUG 
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radiostasjon, med potensiometre 
og mikrofontyper som hører 
hjemme minst tjue år seinere. 

Gener&. vil jeg komme med 
det rådet at man prøver å unngå 
sykehusopphold. Å rØmme fra 
sykehuset, med bl.a. råkjøring 
med rullestole, er nok ganske 
morsom, men det ender oftest 
med at en blir tall og får ei 
sprøyte i baken så man holder 

seg i ro. 
Å skyte ned maurantenner er 

faktisk ikke så vanskelig. Med et 
godt skudd kan man greie begge 
samtidig. Hverken denne eller 
den påfølgende sekvensen, der 
man skal jage maurene vekk ved 
å kverke flest mulig, er det 
særlig mye eventyr over, men en 
skal passe seg for å tro at man 
kan vinne dette spillet bare med 
en rask skytefinger. 

En må tenke strategisk, finne 
ut hvor maurene kommer fra, 
stoppe fremstøtene deres. Inne i 
byen må en holde kontakten 
med folk, en bør følge med 
været (maurene liker seg ikke 

Fra Ar i ld  F .  G rebbestad , He l lan dshamn, 6270 BRATTVAG, har vi 
fått en d e l  t i p s  t i l  I n g ars Eventyrhjørne . D i sse takke r vi 
h je rte l i g  fo r ,  og u tfo rd rer  a n d re t i l  å s e n d e  i n n  t ips  t i l  N D M ' s 
eve nty rs pa l te .  

BO RROWED TIME: Hos legen  hører  d u  en  i nteressant samtale . . .  
Ette r å h a  vært hos Rita,  d r a  t i l  parker in gsp l asssen og ta med 
bevis mot  m a ngo ! !  

TASS TIMES: " S earch Tre nch " for e n  l iten boks, hvor d u  m å  
fange en " re d  dev i l "  . . .  D e n  m å  du t a  m e d  d e g  når du  g å r  ned 
brøn nen  . . .  Du  tre nger  lys - kjøp en hamburg e r ! !  

MY TH: Ta " Ieaves"  og " h it l e aves w i t h  s m a l l  sto n e " . . .  D e t  l i g g e r  
væske på ste i n e n ,  s å  " rub  t r ident  o n  l iq u i d "  . . .  Det e r  g i ft ig 
væske o g  kan ko m m e  t i l  nytte se n e re i sp i l l et .  

P . S .  H v i s  se r iøse adve nture- i nteresserte v i l  kon takte meg for 
bytte av t ips Q . s . v . ,  så skr iv gjerne nå med d et sam m e .  Jeg v i l  
svare på a l l e  brev jeg  får - Så nøl i kke . . . .  ! !  

når gradestokken kryper opp
over eller nedover), hjelpe folk i 
nød er heller ikke dumt, innen 
rimelighetens grenser. 

Besøk kommer vanligvis på 
formiddagen, mens byen dør ut 
ganske tidlig på kv.elden. 
Unntaket er kinoen og baren. På 
kinoen holder en ungdomsgjeng 
til, og lederen er farligere til å 
kjøre bil enn til å slåss med kniv. 
Så ta det oppgjøret fort, og bli 
ferdig med det. 

Nok sØvn er også fin sikring 
mot unødige sykehusopphold, 
og ypp ikke til krangel med 
militære personer. Flyturer kan 
være nyttige, i tillegg til å spre 
miljØgifter kan det gi deg det 
ekstra bevismaterialet du trenger 
for å overbevise borgennesteren 
om at han bør gjøre noe mer enn 
å forberede Lizard Breaths 
byjubileum .. .  men kanskje gjør 
han ikke noe før maurene eter 
bilen hans. Og taqor alle del 
vare på vitenskapsmannen. Når 
han drar ut på landet for å gjøre 
undersøkelser i marka, blir det 
du som må rake kastanjene ut av 
ilden for ham. Eller mer konkret 
sagt; kverke maurene før de 
kverker ham. 

Finn maurtua! 
Slutt på uvesenet blir det ikke 

før du finner ut hvor maurene 
har den underjordiske tua si. Et 
hull i bakken som bare kan 
avslØres fra fly eller ved at du 
nesten snubler over det mens en 
maur kryper ut. Og . .  pass deg 
forblindspor. Ungdomsgjengen 
liker å spille folk et puss. 
Frimurer-skrullingene er bedre 
ledetråder, men er også bedre til 
å slåss med kniv. 

Når du har funnet inngangen 
til maurtua, åpenbarer det seg en 
labyrint av ganger der det stadig 
dukker opp maur fra skjulte 
åpninger, flammekasteren din 
har kort rekkevidde, men til 
gjengjeld tar maurene lett fyr. 
Det gjelder å finne maur
dronninga i "underetasjen" og 
legge igjen en dynamittpresang. 
Ei klokke begynner å tikke når 
det er gjort. 

Angrip ikke maurene uten at 
du er tvunget til det inne i tua, 
det er like greit å springe unna. 
Du vinner ved å finne 
maurdronninga, ikke ved å 
steike undersåttene hennes i 
utrengsmål. 

På dette tidspunktet befinner 
du deg også sannsynligvis inne i 
strategidelen, der du skal fordele 
tropper, politifolk og andre i 

Inqu:ø 
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forskjellige nøkkelposisjoner for 
å stoppe maurenes invasjon av 
dalen. Her er gruva antagelig det 
viktigste du må holde "maur
fritt", kanskje sammen med 
flyplassen. Ikke glem siakkars 
Eimer på bensinstasjonen heller, 
uter, ham får du ikke mer bensin 
til flammekasteren din. 

Slutten er litt brå etter min 
smak, en sitter litt med den 
samme lille skuffelsen som man 
i sin tid hadde når man hadde 
slill seg igjennom LORDS OF 
MIDNIGHT og ble belønnet 
med et "Ushgarak has fallen, 
victory to the free". 

Forhåpentligvis var disse 
rådene likevel passe kryptiske til 
å gi deg lyst til å spille IT 
CAME FROM THE DES ERT, 
sjøl om du vanligvis skulle 
foretrekke spill med færre 
glansbilder og mindre action. 
Når innholdet er bra, skader det 
jo slett ikke at innpakninga er 
pen? 

Et lite hjertesukk 
Ellers har det dessverre ikke 

akkuart strømmet på med nye, 
gode eventyrspill til anmeldelse. 
Snarere tvert imot. For 
øyeblikket kikker jeg på et spill 
som heter KNIGHTS OF THE 
CRYSTALLION, men er det 
egentlig et eventyrspill? Det er 
vel først og fremst navnet som 
har fått det til å havne her i min 
heksegryte. Originalt er det i 
hvert fall, og når jeg har sluttet å 
klø meg i hodet og lure på hva 
det hele dreier seg om, så skal 
dere få vite mer_ 

I tillegg har et program med 
det lange navnet "LEISURE 
SUlT LARRY" med under
tittelen "Passinate Patti in 
Pursuit of the Pulsating 
Pectorals" akkurat kommet inn 
gjennom dørene i skrivende 
stund. Mistenkelige greier. 
Eventyr er det nok, men neppe 
prinsesser og drager, snarere den 
sorten eventyr man har "på si". 

Jeg vet ærlig talt ikke om jeg 
har mage til denne fonnen for 
humor, der mån bl.a. åpner med 
å teste dine ferdigheter i 
slanguttrykk som for en stordel 
befinner seg et godt stykke inne 
i den språklige gråsonen. 

Hvis dette er noe mer enn 
flaue vitser og amerikans 
underbuksehumor, så skal dere 
få mer om Patti & Larry i neste 
nr. av bladet. 

IK 
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De fleste av oss vil gjeme lære 
å programmere i maskinkode, 
men det er få som virkelig lærer 
seg dette hyperraske super
språket. Mye av grunnen til dette 
ligger nok i at det er vanskelig å 
finne noen kilder å lære fra, 
utenom bøker. Og som mange av 
oss dessverre har erfart, så er 
mange bøker så tungleste at 
mange har tatt seg selv i å lese et 
kapittel tre ganger uten å komme 
videre. 

Nå er heldigvis Norges første 
masJOnkode brevkurs for Atari 
ST kommet. Fordelen med dette 
brevkurset fremfor en bok, er at 
du kan skrive og spØrre om alt 
mellom himmel og jord mens 
kurset pågår - og en hel måned 
etter at det er slutt - gratis. Etter 
det må du bare legge ved 
svarporto hvis du skulle ønske å 
spØrre om noe. Mange vil nok 
hevde at brevkurs pleier å være 
veldig dyre, rundt 1500 kroner. 
Men dette kurset koster bare 
350,- kroner. Grunnen til dette er 
at kurset ikke er skrevet for 
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MC-KURS TIL ATARI .ST 
Fra Finn E. Gundersen i Hafrsfjord har vi mottatt en sirlig 
laserprintet bunke papir som tar for seg maskinkodeprogram
mering på Atari ST helt fra grunden av. Vedlagt kurset var et brev 
som vi gjengir i sin helhet her nedenfor - selv om vi synes det 
inneholder "en del smugreklame ... Men hva gjør vi ikke på NDM for 
våre lesere! Vi skal senere komme tilbake med en test av kurset. I 
mellomtiden kan jo de som allikevel finner det interessant bestille 
det. Adresse og pris finner du i artikkelen. 

fortjenestens skyld, men for å 
gjøre noe, ikke bare for ST
Norge, men hele St-Skan
dinavia. Til kurset er det også 
satt sammen en diskett med alle 
programmene på. Denne disket
ten koster 30 kroner ekstra, og er 
selvfølgelig helt frivillig. 
Sammenlignet med at disketter til 
bøker ofte koster nesten 10 pund 
(110 - kroner), er også dette 
veldig billig. 

Slike brevkurs som dette har 
selvfølgelig lett for å bli pirat
kopiert. Det som er synd for den 
som piratkopierer, er at han ikke 
kan stille spørsmål slik som den 
som kjøpte kurset. Derfor får 
piratkopiereren som oftest lite 
utbytte av kurset. Dette proble
met er eliminert ved at man ved 
slutten av kurset får tilsendt en 
Postgiro Innbetalingsblankett på 
kroner 100, som den som 
piratkopierer/kjøper kurset av en 
annen kan betale for å få samme 
retten til å spørre om spørsmål 
som den som kjøpte kurset har. 
Denne unike ordningen gjør at 

!.j 

mange flere enn vanlig får full 
glede av kurset. 

Kurset tar for seg det aller 
meste med maskinkode. Du 
trenger ikke kunne noe om 
masJOnkode eller om hvordan 
maskinen fungerer før du 
begynner kurset. Del -I tar bl.a. 
for seg Hexadesimal, binær, 
datamengder, fortegnsutvidning, 
registrene, samt alle andre 
nødvendige ting som man må 
kunne før man kan begynne 
programmeringen. For desorn 
vet litt om masJOnkode fra før 
kan det nevnes at kurset - ener at 
alle instruksjonene og andre 
nødvendigheter er forklart - lærer 
deg å programmere: 

- Skjermen 
- PC-relativt 
- Overvåkermodus 
- Avbrudd (interupt) 
- Raster 
Kurset forklarer også de mest 

brukte GEMDOS , Xbios, Line A 
og BIOS rutinene i masJOnen, og 
selvfølgelig er absolutt hele 
kurset både for farge og 

monokrom skjerm. Selv rastere 
er forklart både for farge og 
monokrom. 

Hvis du ikke forsto så mye av 
det ovenfor, gjør ikke det noe. 
Alt blir forklart i kurset. 

Når kurset er så innholdsrikt 
som det er, sier det seg selv at 
man ikke kan være helt på 
nybegynnerstadiet hvis man har 
tenkt å få noe ut av kurset. Det er 
vanskelig å si hvor lenge man 
bør ha hatt masJOnen, fordi en 
som bare har sittet og spilt spill 
med maskinen sannsynligvis kan 
like lite som en som nettopp har 
kjØpt sin Atari ST. Det viktigste 
trenger selvfølgelig heller ikke 
være hvor mye du kan, fordi du 
kan jo spørre om alt du måtte lure 
på. Det eneste jeg vil si, er at det 
kan være en fordel som du har 
programmert et annet språk før, 
som f.eks. BASIC. Men la ikke 
dette skremme deg dersom du 
tror du kan greie det likevel. Det 
finnes eksempler på personer 
som ikke kunne et annet språk 
før de lærte maskinkode. 

, 

masJOnkode. 
Hvis du ikke gir beskjed om 

noe annet når du bestiller kurset, 
så kommer det en del hver uke. 
Det kan godt sendes flere deler 
sammen, eller alt på en gang hvis 
det ønskes. 

Hvis du vil bestille kurset, så 
trenger du bare å seue inn kr. 
350,- på postgirokonto 0824 
0904862. Skriv helst i den ruten 
som heter "Melding til 
adressaten" på postgiroblanke
tten: "Bestilling av kurs". Hvis 
du i tillegg vil bestille disketten, 
så føy ter du til: "Bestilling av 
diskett". og setter inn 30 kroner 
ekstra på sanune postgirokonto. 

Hvis du derimot vil ha litt mer 
informasjon om kurset, trenger 
du bare å skrive til Finn E. 
Gundersen, Tiurveien 19B, 4042 
Hafrsfjord. 

Ikke bruk telefonen. I tillegg til 
at det er rA ting som hates mer 
enn en kimende telefon dagen 
lang, så treffer du ingen som kan 
ta imot bestilling eller svare på 
spørsmål likevel. 

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 fem klasser: PC, 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 fille T-skjorte. 

Innsendte 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 CONTEST !  

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

1'.1 C> � S;  I<: I:> � -.-� IVI � C3i �S; . 1'.1 
Postboks 250 - 6401 MOLDE Telefon: 072- 1 6  880 



THEIR FINEST HOUR 

Slaget om Storbritannia var en 
av de største luftkamper som ble 
utkjempet under den andre 
verdenskrig. Både det tyske 
Luftwaffe og det engelske RAF 
lidde store tap. Lucasfilm gir deg 
nå muligheten til å delta i dette 
gigantiske luftslaget som fant 
sted i sommermånedene 1 940. 

De som har spilt Battlehawks 
1942 vil kjenne seg igjen med en 
gang. Spillet ligner mye, men er 
både større og bedre ·enn sin 
forgjenger. Flere ulike flytyper 
kan velges - både tyske og 
engelske. Her finner du både 
jagere og bombefly. Bombe
flyene er riktignok kun tyske da 
slaget om Storbrittania var en 
enveis affære, men jagerflyene er 
både tyske og engelske. De ulike 
flytypene har forskjellige 
kriterier når det gjelder f.eks. 
hastighet eller bevepning. 

Det kan lønne seg å se 
gjennom manualen først for å få 
litt bakgrunn. Og hvilken 
manual! Hele 195 sider med 
historie, informasjon, kart, 
bilder og illustrasjoner. Å lese 
hele kan bli tidkrevende, men 
snakk om å gjøre grundig 
forarbeid! 

Ulike oppdrag kan velges. Det 
lønner se� riktignok å utføre en 
del treningsoppdrag først, for å 
få følelse med de ulike 
funksjonene og hvordan flyet 
oppfører seg. I motsetning til 
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dagens jagerflysimulatorer har 
ikke disse flyene ubegrenset 
motorkraft, så det kreves litt mer 
omtanke når du flyr. 

Oppdragene er mange, og du 
kan lage dine egne hvis det er 
behov for det. En fin detalj her er 
at ulike innstillinger kan endres 
for å minske eller øke 
vanskelighetsgraden hele veien. 
Lurt! En kampanje som består av 
mange oppdrag er også 
tilgjengelig. 

Luftkampene er et kapittel for 
seg selv i dette spillet. Svært 
detaljerte fly sørger for 
realistiske kamper. Når du skyter 
på en motstander ser du stykker 
av flyet ramle av, før det tar fyr 
og eventuelt eksploderer. Herlig! 

På bombefly kan du skifte 
posisjoner mellom skyttere, pilot 
eller bombesikte. Det kan lønne 
seg å sette enkelte av skytterne 
på automatikk, da det er svært 
vanskelig å forsvare flyet fra alle 
sider samtidig. Og et par 
øvelsebombinger anbefales - da 
det ikke er så enkelt å treffe 
målet. / 

Flyet er utstyrt med de 
instrumenter man forventer å 
fmne, og alle er forklart i detalj i 
manualen. Et kart som blir 
oppdatert jevnlig viser fiendtlige 
fly og mål. 

Det cnes�e:,l negative jeg har å bemerke er 
oppdateringen. Den er lill for sen, men dette blir 
oppveid av alt spillet ellers tilbyr. De som likte 
Baulehawks 1942, eller vil ha en flysimulator med 
stor grad realisme, hør ta en titt på Their Finest Hour. 
Kjempebra! Regn med å investere lill tid på å bli kjent 
med alle kontrollene først - deretter er det fritt frem 
for mange timers underholdning. 
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NINJA SPIRIT 
Østlige kampformer har alltid 

fasinert oss her i vesten. Etter at 
vi har hatt et utall kampfilmer på 
video med karate, kung fu eller 
ninjaer er det ganske naturlig at 
vi får dette temaet servert i 
dataform også Det er allerede 
mange spill rundt dette temaet på 
markedet, fra Exploding Fist til 
Last Ninja. Nå har Aetivision 
kommet med en hjemmedata
versjonen av IREM"s spille
automat - "NINJA SPIRIT". 

Du er ånden til den hvite ulv 
"TSUKIKAGE", som har tatt 
formen til en ninja for å 
bekjempe den onde trollmannen -
''THE EVIL ONE". Før du 
kommer så langt må du 
nedkjempe et antall fiender. Disse 
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dukker opp i form av ninjaer, 
samuraier, drakemenn og ulver -
for å nevne et lite utvalg. 

Hvis dette høres enkelt ut, så 
har programmererne slengt inn 
litt ekstra snacks, for å gjøre det 
hele litt vanskeligere for deg: 
rullende kampesteiner, giftige 
skyer med gass og tak som 
senker seg! 

Du har fire våpen: samurai
sverd, kastes tjerner, dynamitt og 
lassoon-kniver som kan velges 
ved å trykke på <SPACE>
tasten. Underveis kan .du plukke 
opp krystaller som forbedrer dine 
sjanser til å overleve. Krystallene 
har ulike effekter: Bedre våpen, 
ekstra energi eller en NINJA 
SPIRIT. 

Sistnevnte er en figur som 
følger etter deg og kopier alle 
bevegelser du gjør. Klarer du å 
komme deg gjennom et nivå uten 
å bruke denne, så er du god! 
Spillet er delt ..opp i flere nivåer, 
og du har eil tidsfrist på hvert 
nivå som ubønnhørlig tikker 
nedover. 

Selve spillet seroller fra venstre 
til høyre, og er ikke annet en et 
standard beat-' em-up som man 
har sett tusen ganger før. Alle 
bevegelser styres fra joystieken, 
men kontrollen over figuren 
kunne ha vært bedre. Man får 
liksom ikke følelsen av å ha full 
styring. 

Til å være en konvertering fra et automatspill så må jeg si at jeg er skuffet over 
spillet. GrafIkken ser ut til å ha vært utført under tidspress, og melodien går en på 
nervene eller en liten stund. Når kontrollen av joysficken heller ikke er den mest 
presise, blir man fort irritert. Et spill skal underholde deg og ikke gå deg på nervene. 
Hvis du er på utkikk etler etspill innenfor denne sjangeren - og som du ikke fullfører 
med en gang - kan Ninja Spirits være verd ct forsøk. Husk for all del å prøve spillet før 
du kjøper det! 
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HO HO IVANHOE 

A sterix og Obelix er 
tegneseriefigurer de 
fleste har stiftet 

bekjentskap med. De som liker 
denne typen tegninger hvor 
figurene er detaljerte, fargefulle 
og komiske - har noe å se frem 
til. Ocean har fått en av tegnerne 
fra den siste Asterixfilmen til å 
gjøre grafikken til spillet. 

Plottet bør man ikke legge for 
stor vekt på. Det får lett plass på 
baksiden av et frimerke: "Redd 
Kong Rikard Løvehjerte". Tren
ger jeg å utdype det mere? 

I vanhoe er en venstre til høyre 
horisontalseralIer standard 
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hacke-slashe-bakkeskogen-stil. 
Du er utstyrt med sverd og 
skjold. Skjoldet bruker du til å 
stoppe økser, kniver, piler og 
andre helsefarlige objekter som 
tilfeldigvis har en tendens til å 
komme flyvende mot deg. 
Sverdet skulle du klare å finne ut 
av selv. Ved å plukke opp ting og 
tang som dine motstandere legger 
igjen etter at du har sendt dem til 
de evige jaktmarker får du - eller 
dine våpen - magiske ferdigheter. 
Kjekt! 

For å redde Kong Rikard må 
du kjempe deg gjennom flere 
nivåer. Først må du gjennom en 

skog - deretter ombord på en 
piratskute som tar deg til øya 
hvor han blir holdt fanget. Så 
kommer en ridesekvens i 
svimlene hastighet. Og helt til 
slutt - ,gjennom en slottslabyrint 
der kongen må lokaliseres. 

Hvert nivå består av to deler. 
På slutten av den siste delen 
dukker det opp en mostander 
som har brukt anabole steroider 
litt for lenge uten å bli tatt i 
dopingkontrollen. Han gjør sitt 
ytterste for å lage salami av deg. 
Ta rotta på ham - og du får et 
ekstra liv. Og det trengs hvis du 
har tenkt å se slutten. 

Grafikken er av høy standard i skikkelig tegneseriestil, men animasjon 
er desverre ikke like god_ Det ser ut som Ivanho hopper mellom de 
ulike bevegelseposisjonene sine. Lydsiden -består av en fengende melodi 
iblandet diverse grynt og andre passende lydeffekter. Det er ikke så mye 
å utsette på den, men spillharheten kmme ha vært bedre_ Joystick
kontrollen er nok ikke den beste jeg har opplevd. Vel - slutt på sy tinga! 
De som liker denne typen spill (og jeg gjør nok det selv også), bør ta en 
titt på Ivanhoe. Akkurat passe vanskelig og med alle de rette 
ingrediensene_ 
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THEME 
MYSTERY 

PARK E 
Ener at eieren av en 

forlystelsepark dør under 
mystiske omstendigheter (og 
testamenterer parken til deg), 
bestemmer du deg for å sjekke ut 
dette nænnere. Du finner fort ut 
at alt ikke er som det skal være i 
parken. Syv demoner har besatt 
ulike deler av den. Skal parken 
kunne åpnes igjen, må disse 
drives ut først. Og det er lettere 
sagt enn gjort. 

Spillet er delt opp i flre ulike 
deler: Yesterday Land, Dragon 
Land, Drearn Land og Furure 
Land. Du begynner i den første 
delen - Yesterday Land. Her er 
en spåmaskin - Zolten som gir 
deg viktige -tips gjennom hele 
spiller. Men for å bruke Zolten 
trenger du Tokens. Det kan 
vinnes på "Bagatelle"-maskinen 
som er en slags forgjenger til vår 
tids "Pinball"-spill. Til slutt 
finnes en kranmaskin 
"grabber". Den kan du plukke 
opp små lekesoldater med. En av 
demonene �ukker opp her. 

Transport mellom de ulike 
delene foregår ved hjelp av en 
monorail. 
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Halveis på veien til Dragon 
Land $kjer merkelige ting. Et 
roterende pyramideformet objekt 
dukker opp og forvandler klærne 
dine til et passende 
middelaIderantrekk. Det samme 
skjer på veien til Furure Land, 
men da får du naturlig nok et litt 
IJlere futuristisk antrekk. 

Dragon Land-delen foregår 
som et plattformspill hvor du må 
løse problemer underveis. Future 
Land tar form som et skytespill 
med et romskip plassert på en 
berg og dalbane. Og Drearn Land 
består av et sjakkbrett med ruter 
som åpner seg, krypdyr og store 
bevegende'"' mUIUler. Det er vel 
unødvendig å nevne at du står på 
menyen. 

Manualen forteller kun 
historien til underholdnigparker 
fra gammelt av. Aere av 
attraksjonene som fantest den 
gangen blir beskrevet. For såvidt 
interessant lesestoff, men 
hvordan spillekontrollene virker 
må du finne ut av selv. Dette 
gjelder også for ting du finner i 
løpet av spillet. Noen av disse er 
selvforklarende. Andre krever litt 
tenking og eksperimentering før 
man forstår virkemåten. 

For de som liker å bruke hjernen til litt mere enn å 
sende beskjed til fingeren om at fireknappen på joysticken 
skal trykkes ned, anbefaler jeg ahsolutt "Theme Mystery 
Park". En rm kombinasjon av ulike spill med endel 
problemer som må løses underveis. Det granske og 
lydmessige er av god standard og sørger for al interessen 
holdes ved like. Problemene er ikke for vanskelige og 
burde holde deg engasjert en god stund. 



VM 1990 
Det var ikke til å unngå at noen kom 
til å lage et spill om VM i fotball, 
som blir arrangert. i Italia i år. Og fra 
US GOLD har ITALY 1990 
kommet. Det er jo greit å ha tittelen 
i orden, men er det bedre enn 
Anco's velkjente Kick Ofr som av 
mange er regnet for det beste 
fotballspiller på Amiga? Les videre 
og finn ut! 

Spillet styres fra en hovedmeny 
der man kan velge å spille en 
vennskapskamp med en eller to 
spillere, eller World Cup. Kampens 
lengde (2 til 45 minutter) stilles 
også inn herfra. Tidtakningen 
foregår ut ifra virkelig tid, så noe 
lengre kamper enn 10 minutter er 
ikke å anbefale. Det må være for de 
spesielt utholdende i så fall. 

Vennskapskamp er kun en eneste 
kamp hvor du spiller mot data
maskinen, eller cn venn. Kun to 
spillere kan delta, noe jeg synes 
reduserer spillets verdi betraktelig. 
Det burde vært mulig for flere 
spillere å delta i World Cup. 

_ Wor1ct<;up )ruu��.g vel�!I��et lag 
blant årets deltagerland i VM. 
Deretter velges Ønsket fonnasjon, 
og individuelle spillere bestemmes. 
Velg ut Il spil�ere fra en liste på 1 8  
stykker. $pillervalg bestemmer du 
etter hvor god hasti�het, styrke, 
aggresjon og teknikk de har. Du må 
også oppgi hvilken plass i fonna
sjonen de valgte spillerne skal ha. 

ltaly 1990 benyuer seg av 
teknikken hvor ballen er klistret fast 
i føttene på spilleren. Dette gjør 
dribling veldig enkelt, og jeg laget 
mål nesten 9 av 10 ganger ved å gå 
solo over hele banen. Ballen skytes 
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eller sentres ved å trykke på 
skyteknappen. Jo lengre knappen 
holdes inne før den slippes opp, 
desto lengre bl ir skuddet. 

Dribling av motst2ndere gjøres 
ved å springe rett inn i en spiller 
som har ballen. Eller du kan trykke 
skyteknappen når du selv ikke har 
ballen. Dette får spilleren under din 
kontroll til å ta en glidetakling. I 
motsetning til Kick Off er det fritt 
frem for li takle så ofte du vil. Jeg 
har fått et eneste frispark mot meg. 
Å heade ballen skal også være 
mulig, men det må være en egen 
teknikk. Jeg fikk det i hvert fall ikke 
til! 

Ting som innkast, hjØrne-, straffe
og frispark er tatt med. Ved slike 
episoder skifter skjennen til en stor 
resultattavle. 

Du har full kontroll over mål
mannen - noe sogt kan være både en 
fordel og en ulempe. Det er verdig 
lett å sende målmannen i feil retning 
når kontrollen blir overført uten at 
du er oppmerksom.på dette. Men alt 

:. går bra..JPed litt øv� .. e. -, 
I pakken følger det med en 

faktabok om VM. Den inneholder 
infonnasjon om de ulike lagene, 
berømte spillere, og et spørrespill. 
Boken hjelper desverre lite når 
spillet er altfor lett. Jeg kom til 
finalen på første forsøket, ogvant 
når jeg prØvde en gang til. En fordel 
er at turneringen kan lagres 
underveis. Med mindre du vil bruke 
Italy 1990 til å spille vennskaps
kamper mot en kamerat med, eller 
vil ha informasjon om årets VM -
kan jeg ikke anbefale spillet. 

GrafIkken gjør jobben uten å imponere. Ekstra 
animasjoner og små efl'ekter er lagt inn, men kunne like 
gjerne vært fjernet da jeg synes det er bortkastet tid. 
Lyden er repetiv, men ikke helt på jordet. Kontrollene 
fungerer bra, da joystickresponsen er god. Tenker du på 
å anskaffe deg et fothallspill så sjekk Kick Off. De som 
ikke liker Kick Off derimot, bør kanskje ta en titt på 
dette i stedet! 
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Etter å ha vært forholdvis 
passive over en lengre periode, 
ser det ut til at Lorieel har kom
met igang igjen. I forrige num
mer testet vi Shennan M4, og 
denne gangen har de kommet 
med et nytt tennisspilI. Det 
eneste brukbare tennisspillet jeg 
har vært borti på Amiga er Pro 
Tennis fra Ubi Soft, så utvalget 
har ikke akkurat vært overvel
dene. Hva har så Tennis Cup å 
tilby? 

Skjennen er delt opp i to del
er. På denne måten får man seU 
banen fra begge sider. Dette kan 
være litt uvant til å begynne 
med, �en en stor fordel hvis 
man spiller mot noen. 

Før du prØver å spille en 
kamp, anbefaler jeg at du trener 

på å slå ballen. Eu eget valg for 
dette fins hvor en ballmaskin 
skyter baller mot deg. Regn med 
å tilbringe litt tid her - det er 
nemlig ikke så lett å treffe 
ballen! Når du trykker inn 
knappen på joystieken, så drar 
spilleren rackerten opp i posi
sjon. Det er først når knappen 
slippes at slaget blir utført. Dette 
er viktig å huske på. Å bevege 
joystieken i ulike retninger før 
knappen slippes opp, gir f.eks 
toppspinn i slaget. 

Når du føler at slagene begyn
ner å sitte og at det går greit å 
bevege seg rundt på banen, kan 
du forsøke en kamp. Enten en 
enkelt kamp, eller en turnering 
som Wimbeldon eUer Davis Cup 
... som er noen av alternativene. 

1 5  

uobbel-kamper kan også spilles. 
Hele 32 motstandere med 

ulike ferdigheter og teknikker er 
tilgjengelige. Disse og din egen 
spiller kan endres slik at du selv 
kan bestemme navn, nasjonalitet 
og ferdighetsnivå på spillerne. I 
begynnelsen kan ·det være lurt å 
skru ned på teknikken til 
motstc,mderne, da det tar en 
stund før du blir vant til spille
stilen. 

Ulike baner kan velges. Bruk 
Clay til å begynne med da dette 
underlaget er det minst hurtige. 
Etterhvert kan du så velge 
innendørs - eller f.eks. gress øfor 
virkelig å få opp farten. Diverse 
grafiske animasjoner før 
kaf!1pen er lagt inn, og disse 
danner en fin atmosfære. 

FLUSHING MEADOW -� 
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PLAY ER 1 O .  
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Fin og detaljert grafikk med realistisk animasjon. Lyden er forholdsvis enkel, men fine 
lydeffekter og digitalisert tale skaper stemmning. Det eneste negative jeg kan sette 
pekefmgeren på er scrollingen. Når duheveger spilleren ut til en av sidene på banen, 
rykker skjermen etter. Å plassere spilleren i rett posisjon kunne også vært enkleI'e. Den 
er for upresis. Men ser man bort fra dette · som egentlig er for bagateller å regne · kan 
jeg konludere med at dette uten tvil er det heste tennis spillet jeg har sett på Amiga. Godt 
gjennomført med vekt på detaljer og et utall ulike muligheter, som f.eks. dobbelkamper, 
gLør atAe!.� � spill som kan spilles lenge. Anbefales! 

Har DU noen spilltips å komme med? 
Send dem til 

NORSK DATA MAGASIN! 
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Rainbow Islands 

De som likte Bubble Bobble 
har her noe å se frem til. Nå har 
endelig oppfølgeren, TAITO's 
Rainbow Islands blitt konvertert 
til C64. Siden BUB og BOB (i 
spillet Bubble Bobble) hadde tatt 
knekken på den onde baron Von 
Blubba, har de helt til nå levd et 
lykkelig liv på øygruppa 
Rainbow Island, men det tar brått 
slutt når alle innbyggerne blir tatt 
til fange og en hel del 
forsvarsmekanismer blit plassert 
ut på øyene. 

BUB og BOB er nå tilbake for 
å ordne opp på nytt igjen. Dette 
er et vertikalt scrollende 
plattformspill. Scrollen beveger 
seg etter som du beveger deg på 
skjermen. Målet er å komme seg 
til toppen på hvert nivå. Dette 
gjøres ved å hoppe fra plattform 
til plattform. 

Dette går selvfølgelig ikke uten 
videre; for du blir jaget av en 

Maskin: CBM 64 
Grafikk: 7 
Lyd: 6 
Spillbarbet: 8 
Totalt: 80% 

en masse dyr, insekter og andre 
"fiender". 

En berøring av disse resulterer 
i et -tapt liv. For å forsvare deg 
m�)( dine atagonister. kan du 
kaste en regnbue Rå dem, eller du 
kan plukke opp en stjerne. Andre 
objekter du plukker opp får du 
ekstra poeng for, du løper 
fortere, kaster regnbuer fortere, 
kaster to regnbuer o.l. 

Regnbuene som du kaster vil 
materialisere seg, slik at du kan 
gå på dem (dette er helt 
nødvendig for å komme opp til 
enkelte plattformer). Men merk 
deg at en regnbue bare står på 
skjennen en liten stund, og hvis 
du hopper på den så vil den 
ramle ned og ta med seg alt som 
er under den. 

Hver øy består av 4 nivåer, og 
på slutten av hvert nivå må du 
bekjempe øyas " GUARDIAN" 
(et forvokst monster) ved å treffe 

treffe den et visst antall ganger 
med regnbuen. På denne måten 
skal BUB og/eller BOB kjempe 
seg gjennom INSECT ISLAND, 
COMBAT ISLAND, MONSTER 
ISLAND, TOY ISLAND, 
DOH's ISLAND, ' ROBOT 
ISLAND og DRAGONS 

. ISLAND. 
Spillet kan styres med både 

joystick og taster, og du kan 
benytte deg av opptil 5 credits, 
dvs. at du kan velge om du vil 
fortsette der du sluttet i siste 
spilleomgang opptil 5 ganger 
etter hverandre. 

Rainbow Islands finnes også 
til Amiga, Atari ST, Amstrad 
CPC 464/664/6 128 og Spectrum 
48/128/+2/+3. 

Grafikken er bra, men til tider ujevn. J\.lusikken er egentlig meget god og passer til 
dette spillet, men den er litt kort og lonene blir litt for høye ogskrikende. Det som hever 
dette Sl)illet er spillharheten, og det anbefales på det varmeste til alle plattformspill
entusiaster . 

Har d ere tips å komme med ? 
Send d em til 
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c 
Fra MILLENlUM har det 

kommet et åtteveis scrollende 
spill med 32 forskjellige brett. På 
omslaget finnes det også en kort 
historie: 

Da Terrys magiske krystaller 
blir stjålet av Baron von Bonsai 
og ført til "Claud Kingdoms", er 
det bare en ting å gjøre! 

Terry setter avsted i sin 
supergigantiske "skyeopter" for å 
redde krystallene. Når Terry 
kommer frem, leter han gjennom 
alle rikene og samler sammen de 
krystallene han fmner. Men alt er 
ikke så lett som det høres ut som, 
for på veien møter han fiender og 
farer i mange forskjellige former. 
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i mange forskjellige former. 
Terry støter på problemer som 
svarte hull, is, syretanker, låste 
dører osv. 

På hvert brett finner du faste 
objekter å plukke opp, som 
f.eks. krystaller, nøkler, 
skattekister, frukt og blomster. I 
tillegg til bonusobjektene finner 
du også andre og mer nyttige 
objekter som vinger, malings
kanner, klokker osv. 

Selv om grafikken og 
musikken l må kuIUle betegnes 
som meget bra for å komme fra 
en CBM64, så lå spillegleden på 
et lavt nivå Det gjør at spillet 
ikke får så høy poengsum . 

Grafikken og musikken er meget bra, og 
joystickrutinen er tildels særdeles bra. Men etter å ha 
spilt delte spillet i ca. ti minulter, var jeg temmelig lei 
av det. En av de tingene som jeg mislikte sterkt var 

måten enkelte av fellene var satt opp på. Spillet finnes 
på Atari ST, Amiga, CBM 64 og IBM PC. 

I t a l y  
De fleste av oss vet at det er 

verdensmesterskap i fotball i 
Italia i år. Det vet i hvert fall US 
GOLD, for her kommer nemlig 
dataspillet. 

I pakken ligger et hefte med 
opplysninger om fotball-VM, 
tidligere og 

'
nåværende fotball

stjerner, puljeinndelinger, kart 
over byene og stadion hvor 
kampene går, lister over samtlige 
lag og spillere og en del spørsmål 
om fotball. 

Ikke nok med dette, du kan 
være med på en 
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konkurranse hvor premien er en 
ukes opphold i Italia, hvor du 
'kan se de beste kampene. 

Selve dataspillet er heller ikke 
så verst. GrafIkken er brukbar, 
musikken dårlig og joystick
styringen nokså god (kunne altså 
vært bedre). Ellers kan det 
nevnes om spillet at du kan velge 
mellom I eller 2 player mode og 
du kan justere spilletiden fra 2 til 
45 min. Det er bare så synd at det 
allerede finnes minst to 
fotballspill som er bedre. 

( 
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Programeksempel I : 
_LVOOldOpenLibrary = -$198 

CallExecMACRO 
mave.l 
mave.l 
jsr 
mave.l 
ENDM 

start: 
bsr.s 
move.w 

1 1 :  
move.b 
dbra 
rts 

WmdowBM: 
movem.l 
lea.! 
CallExec 
move.l 
move.1 
mave.1 
mave.1 
move.! 
mave.l 

pointer 
movem.l 
rts 

a6,-(a7) 
$4.w,a6 
\1 (a6) 
(a/)+,a6 

WindowBM ;relurnerer bitmap peker i aO 
#20000,dO 

#$ce,(aO)+ 
dO,lI 

dO-d7 la l -a6, -( a 7) 
gfxname(pc),al 
_LVOOldOpenLibrary 
dO,aO' 
34(aO),aO 
(aO),aO 
36(aO),aO 
4(aO),aO 
8(aO),aO ;aO inceholder bitmap 

(a7)+,dO-d7/al -a6 

gfxname: dC.b "graphics.library",O 

Programekscmpel 2: 

incdir dfO:inc1udel 

include exec/exoc_liv.i 
inc1ude graphics/gfxbase.i inc1ude graphics/view.i 

CallExec MACRO 
mave.l 
mave.1 
jsr 
move.l 
ENDM 

a6,-(a7) 
$4.w,a6 
\1(a6) 
(07)+,a6 

start: 
bsr. s 
move.W 

WindowBM ;retumerer bitmap peker i aO 
#20000,dO 

1 1 :  
move.b 
dbra 
rts 

#$ce,(aO)+ 
dO,l1 

WmdowBM: 
movem.l 
lea.! 
CallExec 
mave.l 
move.l 
mave.l 
move.l 
mave.l 
mave.l 
mave.l 

dO-d7/al-a6,-(a7) 
gfxname(pc ),a l 
LVOOlOpenLibrary 
dO,aO 
gb_ActiView(aO),aO 
v_ ViewPort(aO),aO 
vp_RasInfo(aO),aO 
ri_BitMap(aO),aO 
bm_Planes(aO),aO 
(a7)+,dO-d7/al -a6 

rts 

gfxname: dC.b "graphics.!ibrary",O 

I denne artikkelen skal vi se på 
to program som gjør akkurat det 
samme, men som er skrevet på 
litt forskjellig måte. Det første er 
laget uten bruk av såkalte 
"inc1ude"-fiIer. Ved å 
sammenligne med det andre 
programmet som bruker slike 
filer, skal jeg forklare hva 

hensikten med "inc1ude"-fiIer er. 
Programmene flnner ut hvor 
grafikken til CLI-vinduet ligger 
og fyller vinduet med striper. 

På den første linjen i det første 
eksempelet har vi: 

_LVOOldOpenLibrary=-$ 198 
Når vi etter dette bruker navnet 

''LVOOldOpenLibrary'', vil 

assembleren automatisk sette inn 
tallet -$198. 

Lengre nede i programmet ser 
vi linjen: 

eau Exec _LVOOldOpen 
Library 

Dette vil virke akkurat som om 
vi hadde skrevet: 

CallExec -$198 
Det neste som kommer er 

definisjon av en MACRO. Den 
har litt til felles med den første 
linjen, men her skal vi definere 
en liten bit maskinkode - og ikke 
et tall. Vi åpner med å skrive 
navnet MACROen skal ha helt til 
venstre på linjen. Deretter følger 
et åpent rom og ordet MACRO 
med store bokstaver. Etter dette 
ordet fØlger selve innholdet. Som 
avslutning må vi skrive ENDM. 
Når vi nå setter inn det navnet vi 
ga MACROen i programmet, vil 
assembleren sette inn alt som var 
mellom ordene MACRO og 
ENDM. 

For at dette skal bli enda mer 
nyttig, er det mulig å oppgi 
argmnenter til MACROen. Vi ser 
linjen "jsr \1 (a6)" i definisjonen. 
'\1 " står for argument nummer l .  
Hvis vi nede i programmet 
skriver "CallExee -$198", så vil 
"-$198" være argmnent nummer 
l ,  og vi får satt inc 
programmet: 

move.! a6,-(a7) 
move.! $4. \V,a6 
jsr -$198(a6) 
move.! (a7)+,a6 

Skriver vi "CallExec 
Geir_er_flink!" vil vi få: 

move.! a6,-(a7) 
move.! $4. w,a6 
jsr Geir_er_flink!(a6) 
move.! (a7)+,a6 

... hvilket vil gi deg en 
feilmelding. 

Nå skal vi ta fatt på selve 
programmet. Det første vi gjør er 
å kalle opp delrutinen 
WindowBM. Den skal gi oss 
adressen til CLI-vinduets 
BitMap. For å markere at resten 
av linjen brukes til en kom
mentar, settes det etsemikolon. 

Vi åpner delrutinen med å lagre 
alle registrene unntatt AO for at 
innholdet ikke skal bli ødelagt. 
AO blir ikke lagret fordi vi skal 
legge inn adressen vi får ut her. 

"lea.! gfxname(pc),al" leser 
inc adressen til gfxname i 
register al.  Når vi legger til en 
parentes med pc (som står for 
program counter), så får vi 
adressen ved at programtelleren 
først blir overført til a l ,  og 
deretter blir et 1 6-bits tall iagr til 
aO for å gi den korrekte adressen. 
Dette har den fordelen at vi ikke 
trenger å lagre hele adressen 
(som bruker 4 bytes), men 
slipper unna med et 16-bits tall 
(som tar 2 bytes). 

På adressen .. gfxname" har vi 
satt inn navnet på det 
funksjonsbiblioteket VI skal 
åpne. Vi kan sette opp en liste 
med tall etter "de" kommando
ene, og for "dc.b" kan vi også 

o 

a 
de1 4 

skrive tekst. Teksten må avsluttes 
med tallet O for å markere slutten. 
Hvilket register adressen til 
teksten skal inn i, kan vi blant 
armet finne ut ved hjelp av exec
manualen fra Commodore. Bak i 
den er det en liste over alle 
funksjonene i ROM og hvilke 
registre argumentene skal inn i. 

På neste linje bruker VI 
MACROen CallExec. Den lagrer 
først innholdet i a6 på stacken, 
og så blir innholdet i adresse 4 i 
minnet overført til a6. Dene er 
adressen til exec.!ibrary, og ut i 
fra den kan vi furne frem til alle 
andre adresser i systemet. Etter 
adressen til exec.library ligger 
forskjellige data, og fo� ligger 
funksjonene. For å få adressen til 
funksjonen med navn 
OldOpenLibrary må vi trekke fra 
$198 fra adressen i a6. Vi kaller 
derfor opp den med "jsr -
$ 198(a6)". "jsr" står for "Jump 
to SubRutine" eller "hopp til 
delrutine". OldOpenLibrary gir 
oss adressen til graphics.library i 
dO. 

l minnet på Amiga befinner det 
seg en mengde såkalte strukturer. 
De er en samling av forskjellige 
data, og vi må gå gjennom flere 
slike for å furne den pekeren vi er 
interessert i. Først henter vi ut 
adressen til en View-struktur. 
Denne adressen befinner seg 34 
bytes lengre ut i minnet enn 
starten på graphics.library. 

Deretter henter vi ut adressen 
til en ViewPort-struktur fra 
posisjon O i View-strukturen, 
adressen til en RAslnfo-struktur 
fra posisjon 36 i ViewPort
stru1:turen, og til slutt adressen til 
en BitMap-strukrur fra posisjon 4 

Raslnfo-strukturen _ (PUH! 
red.). 

I denne BitMap-strukruren fm
ner vi på posisjon 8 den pekeren 
vi er interessert i .  Denne pekeren 
blir liggende i aO når vi nå leser 
inn igjen de registrene vi la på 
staeken og returnerer til 
hovedprogrammet med en "rts". 

Vel opp i hovedprogrammet 
legger vi inn tallet 20000 i dO, og 
setter inn etnavn for å markere 
starten på en løkke som har 
"move.b #$cc,(aO)+" som eneste 
instruksjon. Den legger inn tallet 
$ec på adressen i aO og øker 
denne adressen med l hver gang 
vi går gjennom løkken. Dermed 
får vi fylt det området hvor 
grafikken blir lagret med 
loddrette streker. Du kan sikkert 
komme på noe mer interessant å 
fylle skjermen med hvis du 
prøver. 

"dbra dO,l ! "-instruksjonen 
utfører to ting på en gang. Den 
reduserer innholdet i dO med l ,  
akkurat som en "sub.w #1 ,dO"
instruksjon ville gjort, og den 
utfører et hopp som en "bpi l!"-
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Geir Johnny Drangsland. 

instruksjon. Det vil si at hoppet 
blir utført hvis resultatet av 
regneoperasjonen var positivt. 

Etter at innholdet i løkken er 
gjer.tatt 20001 ganger, er meste
plirten av skjermen fylt opp. 

Vi ser at linjen hvor 
_LVOOldOpenLibrary blir satt lik 
-$198 ikke finnes i 
programeksempel 2. Det er fordi 
denne linjen befinner seg i 
include-fIIen "graphics/gfx
_liv.i". 

I en include-fil kan vi ha man
ge slike def misjoner slik at vi 
slipper å ha dem i den tekstfilen 
hvor programmet står. Det fmnes 
ferdige filer for å definere alle 
verdiene som skal til for å kalle 
opp funksjoner i ROM, men det 
går an å lage sine egne fIler i 
tillegg. 

På første -linje prograrn-
eksempel 2 har vi opplysninger 
til assembleren om hvor inc1ude
filene befinner seg. I mitt tilfelle 
er dette dID{mclude. Denne måten 
å skrive det på, brukes kun av 
DevPack-assembleren. 

i andre assemblere må du 
skrive "assign inc1udc: dfO:in
clude" i CL! vinduet for på 
samme måte å opplyse om hvor 
filene befinner seg. Seka
assembleren kan dessverre ikke 
lese inn include-filer. 

Under delrutinen WindowBM 
har det i eksempel 2 dukket opp 
litt mere . meningsfulle navn i 
stedet for de tallene som var i 
eksempel l. For eksempel står 
"ri_BitMap" for hvor langt ut i en 
RasInfo struktur du må for å 
finne den pekeren til et BitMap 
som en slik struktur inneholder. 
Disse navnene er også definert i 
include-fIlene slik som _LVOO
ldOpenLibrary. Hvis vi hadde 
villet, kunne vi ha lagt 
definisjonen av MACROen Call
Exec inn i for eksempel filen 
min_inc1ude.i og skrevet 
"include min_include.i" sammen 
med de andre include-setningene. 

Hvis noen har noe spesielt de 
ønsker omtale av når det gjelder 
maskinkode på Amiga, er det 
bare å sende et brev til: 

AMIGA MC, NDM, Postboks 
250, 6401 MOLDE. 
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H AL LO A L L E  GRAFIKER E !  

Ha r de r e  tegnet noen fine bilde r på 
datamaskinene de r es i det siste? 
Vil de r e  h a  dem publ ise r t ?  He r i 
NORSK DA TA MAGA SIN? 

Legg bildet/bildene på en diskett 
og send det/dem sPCl r ent r eks til : 

Scree n S h o ts 
N o rsk Data M agasi n 
P o stboks 2 5 0  
6401 MOLDE 

Har du en skrue 
løs, mutter? 

MFl - NEWSDISK nr. 3 
I NOM n r ,  2 omtal te vi MFl  - som e r  en 
fo r ko r telse fo r den noe ambisiøse 
tittelen MEG A MIG A  FORCE 
INTE RNA TIONA L. He r om dagen dukket 
de r es NEW SDISK n r .  3 opp i posten. Vi 
h a r  tatt en næ r me r e  titt på p r oduktet 
som MF I 's medl emme r motta r .  

NEWSDISK er en tradi
sjonell diskavis som det 
etterhvert har dukket opp 
mange av. Fra en meny 
velger du det temaet du 
ønsker å lese om. Skifting av 
sider foregår ved å bruke 
musknappene. Hva som 
imponerte oss her på NDM 
var kvaliteten både når det 
gjelder innhold, utførelse og 
presentasjon av stoffet. 

Det ligger tydelig en god 
del arbeid bak et ·slikt 
nummer. Systemet for 
menyvalg var godt program
mert, og ikke minst - lett å 
bruke. Diskens introduk -
sjons-demo var også brukbar. 
Lydsiden er heller ikke 
glemt! Du kan velge mellom 
to fine sanger, som spiller i 
bakgrunnen mens du leser 
diskavisen. 

Avisen inneholdt en 
blanding av nyheter, 
spilltester, annonser og 
spørsmål fra leserne. Vi skal 
ikke gå mere inn i detalj på 
innholdet. Mye interessant 
stoff. Her skulle de fleste 
finne noe ener sin smak. 

Newsdisk nr. 3 er også 
Public Domain. Den kan 
bestilles direkte fra MFI og 
prisen er 35 kroner. 

l tillegg gir de ut 
samledisketter med Public 
Domain-software. Disk nr. l 
fra denne serien inneholdt en 
rekke nyttige programmer. 
Her kan du finne både 
viruskilIere, spill, boot
utilities og mere til. 

MFl er en brukerklubb med 
omlag 600 medlemmer. De 
gir ut en diskavis 6-8 ganger i 
året, og et infonnasjonsblad 
2-4 ganger året. Medlemskap 
koster 180 kroner per år. 

Vi kan ikke gjøre annet en 
å berømme Claus Grøvdal og 
de andre bak MFl for et godt 
produkt. Ta en titt på 
NEWSDISK 3 hvis du ikke 
er medlem allerede! De kan 
kontaktes på følgende 
adresse: 

MFl 
Postboks 14 
N-3629 NORE 

NORSK DATA MAGASIN 

H V E M  VANT V A R  C B M 6 4 ?  
Trekningen i vår k onkurranse i NDM nr. 2 - h v or m an kunne vi nne en 
COMMODORE 64 med kassettspi l ler ,  j oystick og spi l l  - b le utført i vitners 
nærvær her på rekdaksj onen den 2 1 . mai.  
Vi trakk en vinner og tre trøstepremier .  De sistnevnte får h ver  s i n  
sp i l lpakke ( ve r di k r .  245,00) med f i re sp i l l  på kassett: BATMAN, R-TYPE,  
OPERATION WULF og DOUBLE DRAGON. 
Svaret skul le være 65536 bytes RAM (vi g odt ok også 64 kB),  og vin nere n ble 
også denne gangen en sunnmøring. 

A l f  E n dre Vestre 
Hel la ndsham n 
6270 B R ATTV A G  

Vi  bøyer oss i støvet f or den vinnerlykke sunnmø ri ngene har .  D a  v i  sn akket 
med Alf En dre på telef on - han er f or ø vrig 1 6  år gammel - sa han at han 
hadde s olgt sin CBM64 f or å kunne få råd til en Amiga. Han hadde dog lenge 
tenkt at h an skulle skaffe seg en ny CBM64 f or han savnet denne trivelige 
maskinen. Nå slipper h an den utgiften !  

V innerene a v  h ver s i n  spil lpakke b le :  

G u n nar H ansen 
M yravegen 1 2  D 
8 6 0 0  M O  I R A N A  

Tom Reiertsen 
Ste i n neset 3 9  
5 2 0 0  O S  

J a n  Roger Na rre v i k  
Fjel l h a ge n  5 6  
5 5 4 0  FØR D E S F J O R D E N  

Norsk D ata Magasin gratulerer vinnerne (ge skal når dette leses h a  m ottatt 
s ine gevinster) .  I neste nummer av NDM ( n r .  5) vi l vi offentl iggjøre 
vinneren av  vår k onkurranse i NDM nr. 3. Spenningen stiger, hvem vinner 
LYNX'en fra ATARI?? 

o 

COMMODORE NORGE FAR SKRYTI 

C
ommodore Computers nyvalgte 
Skandinavia-sjef, John Helrnsøe
Zinck, skryter av Commodore 

Norge. 
Han sier: "Reidar Elle (Commodores 

"Big Boss" i Norge) og hans medarbeidere 
har utført en utmerket jobb. Hans 
bakgrunn fra Computerland og hans 
internasjonale forbindelser paret med lang 
erfaring er en vellykket kombinasjon på 
rett plass", 

Press-releasen fortsetter med at selv om 
Norge befinner seg i utkanten av det 
Europeiske markedet, har Commodore her 
i landet lykkes i å bli en stadig tyngre 
enhet på det skandinaviske markedet. 

De seneste rapporter viser at 
Commodore i øyeblikket er en av de to 
fmnaer som selger mest PC'er i Norge. 

Vi på NDM bi<lyer oss ærbødig i støvet 
for Reidar Elle.... Reidar Elle (melle, du er inne.) 
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Inl. 
·_ 1 • • •  

Præc isions fremstillet med trykt kredsløb 

5 stk. udskiftelige micro-switches 

Superstærk plast- og stålkonstruktion 

Designet for både venstre og højre hånd 

Specielt designet håndtag 

Speciel ledningsaflastning 

Ekstra lang ledning på 1 50 cm. 

Passer til: 

Commodore 64/ 1 28 - Atari - Amstrad 

Bit 90 - Memotech - Speetravideo 

DanJoy kan kjøpes 
hos følgende forhandlere: 

DAHL ' LIBRIS, MOLDE - SUND ' LIBRIS, HAUGESUND - CENTRO DATA, HAUGESUND - COMPUTER 
SERVICE, KRISTIANSAND - MIKRODATA, KRISTIANSUND - HALVORSEN • LIBRIS, SARPSBORG -
HILLESLAND BOKHANDEL, KOPERVIK - HOBBYSENTERET, MOSJØEN - C P WINTERSBORG, 
KRISTIANSAND - MOX-NÆSS • LIBRIS, TRONDHEIM - ALFAR HEIM • LIBRIS, ELVERUM - IQ COMPUTER 
& HOBBY, BERGEN - SUNDEM • LIBRIS, BODØ - AKTIV AS, FØRDE - BRØNNØYSUND AVIS & BOK, 
BRØNNØYSUND - LANDMARK • LIBRIS, GJØVIK - LEKNES BOKHANDEL, LEKNES - NARVIK ' LIBRIS, 
NARVIK - PAPYRUS ' LIBRIS, OSLO - DYRING AS, PORSGRUNN - J M HANSEN, TROMSØ - KITEK 
INDUSTRIDATA, ALTA - LEVANGER ' LIBRIS, LEVANGER - SVERDRUP ' LIBRIS, KRISTIANSUND - ASKER 

• LIBRIS, ASKER - SOLLlE • LIBRIS, HORTEN - ROLF OLSEN, MOSS - SLiNNING MOA, ÅLESUND 
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3D-GRAPH 
FOR 

ARCHIMEDES 
Fra Claus Nickelsen og Bjørn 
E. Fløtten har et shareware
program for Archimedes kom
met ut. Programmet plotter 
tredimensjonale grafer på 
skjermen etter formler som du 
skriver inn. Et eksempel på en 
slik formel er: COS(X) • 
COS(X) • SIN(X) * SIN(X) • 
8. Fire ulike formler kan lagres 
av programmet på en gang. 

Deretter kan denne grafen 
behandles på mange måter. Du 
kan bevege deg rundt på grafen 
for å studere X-, y- og z
koordinater. En akse kan 
velges, og grafen kan roteres 
rundt denne. Rotasjonen styrer 
du med musen . 

En rotasjon av grafen kan 
også gjøres ved å oppgi verdier 
på forhånd. Deretter blir grafen 
animert etter disse verdiene 
uten at du selv behøver å gjøre 
noe. 

Maksimumsverdien på ak
sene kan fastsettes av deg, og 
grafen vil bli reskalert på 
grunnlag av nye verdier. En 
perspektivmulighet fInnes 
også. 

Når det gjelder hastigheten, 
så virker programmet noe sent, 
selv på forholdsvis enkle 
formler. Ved å velge mellom 
lav- og hØy-oppløsning på 
skjermen kan denne hastigheten 
forbedres. Kutter man i tillegg 
ut såkalte "Hidden Lines" 
begynner det å ligne på noe. 

Grafer kan lagres på diskett, 
eller skrives ut på en epson
kompatibel skriver. Lagrede 
grafer kan hentes inn av et 
tegneprogram som f.eks. Pro 
Artisan. Alle ledetekster finnes 
på norsk og engelsk. 

Det er vanskelig å få med alle 
funksjonene til 3D-GRAPH i 
en så kort omtale, men 
programmererne har tenkt på . 
det meste. Alle som driver med 
matematikk kan ha nytte av et 
slikt program. Interesserte kan 
kontakte: 

Claus Nickelsen 
LøvAsveien 6 
2830 RAUFOSS 

Her i redaksjonen vil vi med 
det samme benytte anledningen 
ril å oppfordre andre som har 
skrevet ellten public damain
eller shareware- program til å 
sende oss et eksemplm: 
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T A  S J A N S E N I 
BLI MED I NORSK DATA MAGASINS KONKURRANSE! 

VINN EN KOMPLETT LYNX MED 5 SPILL! 
NOM har fått tak på et eksemplar av den splitter nye spillekonsollen i lommeformat: LYNX fra ATARI. Vi 
gir nå våre lesere sjansen til å vinne den i vår nye konkurranse som skal gå frem til fredag den 1 3. ju l i .  
For hvem blir denne "ulykkesdag" en lykkedag? 

LYNX-pakken består av en eliminator, bruksanvisning og hele fem spi l l :  C H I PS CHALLENGE, 
ELCTROCOP, GATES OF ZENOOCON , BLUE L1GHTN ING og CALI FORNIA GAM ES. En riktig godbit, 
med andre ord. Konkurransen er åpen for alle lesere av NOM. Vil du ikke klippe i bladet, kan du skrive 
løsningen på et eget ark. 

Grip pennen! Fyll i talongen! 
Send den før 13.  juli1 990 til: 

NORSK DATA MAGASIN AS 
Postboks 250 
6401 MOLDE 

HVA B ETYR EGENTLIG ORDET LYNX? 

SVAR: Det betyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Navn : 

Adresse: 

Postadr. : 

Telefon:  

I 
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"The Beast" snakker AMIGA! 
Her tillater vi oss å slippe til Bjørn Stensrud, 2900 FAGERNES i fullfrihet. Han 
skal ta for seg demo-siden for Amiga her i NDM. Skriv til oss, og gi ham noe å 
bryne nesa si på! Uten respons fra våre lesere blir det jo ganske vanskelig å holde 
en kontinuitet i denne siden. Hjelp Bjørn med å gjøre den interessant! 

H cisan! Du sel' nå på den 
første spede begynnelse 
til et demo-hjørne i 

NDM. Demo-hjørne? Jeg tipper at 
mange av dere klør dere i hodet 
nå. Jeg tipper også at dere som er 
litt forundret er kommet over 
tenårene, og bruker 
Utasteboksen" til tekstbehandling, 
regnskapsføring osv (heller 
kjedelige ting, spør du meg!). Hvis 
ikke bruker du kanskje maskinen 
din til spilling, og kun det. Til 
dere som faller under disse 
kategorier, kan jeg fortelle al en 
demo er et produkt som ikke har 
noen nytte i det hele tatt! Den er 
kun laget for å ha det gøy, og 
forhåpentligvis bli herømt i visse 
kretser! Den bestAr av forskjellig 
sl�gs programmering. men i 95% 
av tilfellene er den programmert i 
maskinkode. Rutinene i ea demo 
lages ofte for å presse maskinen til 
å gjøre ting man ikke trodde var 
mulig (spesielt på C64), eller bare 
for å utforske maskinens 
hardware. Når rutinene er klare, 
lager man grafikk (tCoonsett, logoer 
osv.). Dette blir som regel utført 
av en person som har spesialisert 
seg på det området. Når så det er 
klart, komponerer som regel en 
treeUe: person musikken. Etter 

�er, slit og banning er endelig 
produktet klart for spredning. 
Har gruppen en brukbar status, 
har de som regel kontakter over � Europa (verden) som 
demoen �e spres til. Disse sprer 
dem så videre. En 

_
gruppe som vil 

holde seg " oppe" hacker
verdenen må gi ut BRA demoer 
forholdsvis ofte. 

R vis du synes dette høres ut 
som en idiotisk beskjeftigelse, så 
kan du like godt hoppe over 
denne siden. Men jeg utfordrer 
den delen av "data-befolkningen" 
som ikke tilhører oss demo
freaks, om i alle fall å prøve ut 
maskinene deres på denne måten! 
Meg har det gitt utallige 
interessante timer foran 
skjermen. Jeg har fått mange nye 

venner både her på berget og i 
utlandet. 

Det skader ikke å prøve! Er du 
god til A tegne eller lage musikk? 
Eller er du interessert 
maskinkode (assembler)? Ta 
kontakt med en av de utallige 
norske brukergruppene. De er 
sikkert interessert i A ha deg med! 

J a, det er vel kanskje på tide at 
undertegnede, som skal prøve å 
holde styr på dette demo-hjørnet, 
presenterer seg selv. Jeg kjøpte 
min første datamaskin i 1985, en 
C64 (av typen populært kalt 
brødboks!) Denne hadde jeg i ca. 
2 år, og var vel et klassisk 
eksemplar på en lamer (hvem har 
vel ikke vært det?). Men etler 2 år 
fikk jeg øye på en Amiga, og da 
var det gjort! Nesten et år senere 
startet jeg med coding (to eode ... 
å programmere i assembler/mas
kinkode). Dette har jeg holdt på 
med i et og et halvt år nå, og har 
vært bortillaget de fleste effek
tene som er utviklet på Amiga til 
nå. bortsett fra vektorgrafikk 
(dette har jeg tenkt å rette på 
snart!). For tiden er jeg medlem 
av brukergruppen CULT (noen 
går så. langt s�� til å kalle meg 
leder), og er kjent under 
pseudonymet "BEAST". 

Litt om fremtiden dette 
"hjørnet". Jeg har, i motsetning 
til Ketil Jensen som tar for seg 
C64/128-seksjonen, tenkt å ta for 
meg AMIGA-seksjonen. Men jeg 
formidler gjerne rykter og 
opplysninger på demofronten hos 
Atari, Arcmmedes og PC også. 
Selv har jeg kun en Amiga, så jeg 
kan derfor ikke uttale meg om 
demoene på disse maskinene. Jeg 
har tenkt å ha med meg 
reviews/previews av nye demoer, 
musikk-disker og annet, 
rankinglister over de beste 
cl e m  o e n e /  g r u p p  e n e / m  u 
sikernelgrafikerne hvor leserne 
kan være med al stemme, 
intervjuer av norske grupper, 
reportasjer og nyheter. Jeg tar 
også imot spørsmål angående 

programmering (assembler), 
trykker programlistinger på 
oppfordring og svarer på 
spørsmål ellers. 

For å provosere dere litt til å 
stemme. har jeg satt opp min 
personlige mening om' hvem som 
er best i Norge for tiden . . .  (Se 
kartet. hvis du vil se hvor 
gruppene er plassert i landet). 

l .  IT 
Jeg synes IT fortsatt ligger på 

topp, selv om de ikke gir ul så 
mye for tiden. De har to av 
landets beste codere i Jabba og 
TEC, og etter min mening Norges 
beste musiker, Walkman. 

2. Razor 191 1 
Knivende i toppen med IT, hllr 

vi Ruar. De har flere bra codere, 
og er blant de få i Norge som har 
gitt ut fylt vektorgrafikk (IT og 
Crusaders har også gjort dette). 
De har også bra musikere, som 
f.eks. Uncle Tom (tidligere 
medlem av Scoopex). Deres 
"Delicate sounds of Razor". en 
demo/musikk-disk, er vel verd å 
få tak i. 

3. Crusaders 
Disse har også noen utmerkede 

eodere, spesielt Doctor Claw. De 
har nylig gitt ul en fylt vektor· 
seroll, som er vel verd å se. Hvel' 
måned gir de ut Eurocharts, en 
avis fylt til randen med 
forskjellige rankinglister, hvor 
hele verden er med på å stemme. 
De har også 2 meget bra musikere 
i Doctor Awsome og Fleshhrain. 

4. Fraxion 
En respektabel gruppe, med en 

dyktig eoder i Flash of Genious. 
Deha-X vil jeg påstå er en av 
landets beste musikere, og de har 
en meget bra grafiker i Black 
Wizard. De gir ofte ut demoer, 
slideshows, musikk-disker osv. 

5. Cryptohurners 
De har flere dyktige codere og 

en meget hra musiker; 
Timetraveller. Gir ofte ut demoer, 
musikk-disker og anneL 

6. No Limits 
En forholdsvis ny gruppe, som 

har gitt ut en mengde bra demoer. 
Jeg har hørt at de fleste eoderne 
deres for tiden holder på med fylt 
vektor-grafikk. (Whirlwind har 

- visst rutinene klare, så vi venter i 
spenning!). 

Vel, det var mine synspunkter 
og min ranger.ing. Jeg oppfordrer 
herved alle lesere til å sende inn 
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I T  

FRAX I O N 

RA Z O R  1 9 1 1  

C R Y P T O B U R N E R S  

C R U S A D E R S --������ 

N O  L I M I T S 

Kjente grupper på ukjente steder · e/ler var det tvert om? 

slemmer på rankinglistene 
fremtiden! Send en stemme for 
beste gruppe og en for beste demo 
til adressen under. Adressen min 
kan du også bruke til å sende inn 
nye demoer (f.eks. fra gruppen du 
er med i), slik at jeg kan skrive 
om dem og ta bilder. Jeg ville også 
bli glad hvis jeg .fikk forslag om 
andre ting jeg burde ha med i 
denne spalten, 
rankingslistene bør 

hvordan 
bygges opp 

osv. Send også spørsmål, ønsker, 
programlistinger (kanskje du har 
laget en smart rutine som du vil 
dele med andre?) og info og rykter 
om hva som foregår i den mystiske 
hacker-verdenen! Vær med alle 
sammen på å lage en interessant 

spalte {Ol' alle demo-freaks! Skriv 
til: 

Demohjørnet 
NDM 
Postboks 250 
6401 MOLDE 

Hvis du sender disketter og Vil 
ha dem tilbake, legg ved en 
adressert og ferdig frankert 
konvolutt! 

Vi vil intervjue deg! 
B r u ker d u  d i n  data m a s k i n  t i l  n o e  u t e n o m  det va n l i g e ?  Kanskje du h ar freaket h e l t  u t  og bruker 
den 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  makra m e ?  D e t  er s i kkert  m a n g e  som v i l l e  s e t t e  p r i s  p å  en 
art ikke l  om d i n dataspe s i a l i te t .  R i n g  N orsk Data M a g a s i n  p å  t e l efon 0 72 - 1 6 88 0 ,  og la  oss  få 
v i t e a t  d u  e k s t i s t e r e r ! 
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Leserbrev t i  
Ja, nå våres detogså her oppe i 
nord (2. mai), og løvetannen 
dukker frem. Og plutselig dukker 
det opp et nytt norsk datablad -
for hjemmedatabrukere til og 
med. 

Inntrykket fra de to første 
utgavene er: meget interessant. 
Dette må jeg abonnere på. 
Følgelig bestiller jeg herved et 
helårsabonnement, og gleder 
meg allerede til neste nummer. 
Lykke til! 
K u r t  I n g e  A a k re, 
BARDU FOSS 

Vi har fått en forespørsel ifra 
Tonny Espeset om å hjelpe 
ham å skaffe frem en grafiker 
til det spillet han for tiden 
lager. Er det noen blant 
NDM's lesere som kan tenke 
seg å være med 11 lage et spill? 
Ring da til Tonny på telefon 
03-7453 10 etter kl 15.30. 

Hei! 
Jeg har fulgt med l 

diskusjonen om piratkopiering. 
I den forbindelse vil jeg tilføye 
at det ikke bare er datamaskin
eierne som pirat-kopierer. 

Her i distriktet hvor jeg bor, 
er det flere firmaer som gir bort 
originaler til folk som kan 
cracke dem. Tilbake får de de 
crackede kopiene som de så 
selger ' sammen � med data
maskinene. 

På denne måt�n får de solgt 
flere data-maskiner. 

IKKE boikott firmaer som 
gjør noe med problemet, boikott 
finnaer som gjør som dem i mitt 
disktrikt. 

Distributører: Rensk opp 
blant deres forhandlere før dere 
rensker opp hos brukerne. 

Jeg får selv kopier, men til 
min ære kan jeg si at jeg kj øper 
originale programmer hvis jeg 
liker kopien (spill, tekst
behandling, ray-tracing, o.s .v.). 
Flere bør gjøre som jeg. 

Prisene på spill er altfor høye. 
Hvis et spill koster kr. 290,00 i 
England, kan man ikke ta 100 
kroner mer i Norge fordi: Selv i 
England tj ener aUe ledd på 
varer noe, så da må jo 

Hei NDM! 

Jeg vil gjeme svare på et par av 
leserbrevene i NDM nr. 3 
angående priser på software. 
(HØye priser medfører fler 
piratkopier). 

At prisene på software, 
spesielt til l6-bits maskinene, er 
høye skal jeg si meg enig i. 
Derfor vil jeg, som forhandler 
av bl.a. software, si meg villig 
til å selge spill og nytte
programmer til langt under 
vanlig butikkpris. 

I første rekke er jeg interessert 
i å undersøke om det er stor nok 
oppslutning om dette. Det er 
først og fremst software for C-
64 og Amiga jeg selger nå, men 

Hei! 
Jeg fikk en hyggelig over

raskelse da jeg så NDM i 
hyllene for første gang, og jeg 
oppdaget at tanken bak bladet er 
i min smak (siden jeg har 
Amiga). 

Det minner meg mye om 
bladet Mikrodata som hadde 
artikler om flere maskiner og 
småsaker (da jeg var en ensom 
Oric-eier). 

Dette er ting som jeg mener 
alltid bør være i NDM: 

Leserbrev, annonser fra 
dataforhandlere, spilltopp-liste, 
tester av spill (selv om CU er 
den beste referansen), program
tester, store og små artikler, 
nyheter - og en god atmosfære 
(som i et bra spill). 

Har dere noen tips til hvordan 
man kommer videre i spillet 
Fusion/ECA? 

Er det noen på NDM som har 
prøvd kommunikasjon med par: 
eller ser: devieen på Amiga? Jeg 
mener ikke med printer eller 
modem, men med en Amiga 
eller en annen dat amaskins 
eentronics-port? I så faU vil jeg 
vite om det går an eller ikke. 

Dere har en liten tendens til å 
glemme en viktig detalj i tester: 
navn og maskintype. 

distributører i Norge kjøpe fra 
produsent. Dermed unngår man 
jo alle mellomledd i utlandet. 

Det betyr at spillene ikke 
behøver å bli 100 kroner dyrere. 
Og man skulle kunne forlange 
av programvarehusene at 
prisene i hvert enkelt land burde 
vøre i samsvar med konsumpris
indeksen, gjennomsnittslønnen 
m.m. i de enkelte land (gjelder 
også Commodore på hardware
prisene, jamfør artikler i SDM). 

Dessuten så oversettes jo ikke 
manualene til norsk, svensk 
eller dansk - i alle fall ikke 
Dungeon Master, Starglider 
m.fl. som har manualer. (Jeg 

også Atari og IBM/pC vil kunne 
bli aktuelt. 

Jeg vil oppfordre dere til å 
sende meg navn og adresse samt 
hvilken maskin dere har, og 
vedlegge kr. 3,20 i frimerker for 
å få tilsendt nærmere opp
lysninger om priser. 

Er interessen stor nok, vil jeg 
annonsere i NDM og kanskje vil 
prisene synke ennå litt til etter 
hvert. Håper dette kan bidra til 
at det blir mer populært å kj øpe 
original-program istedenfor å 
kopiere. 

Vennlig hilsen, 
Terje Christiansen 
Postboks 733 
6501 KRISTIANSUND N 

En ting til: Det er helt umulig 
å få folk til å slutte med å ha 
kopier av knekte spill. Det 
eneste håpet er at vi begrenser 
det fremove, (de som knekker 
spill har i hvert faU gjort det). 
Også burde vi kj øpe spill som er 
av verdi av og til. 

Dag Inge Hansen, 
7500 STJØRDAL 

Kan noen av 
hjelpe Dag 
Fusion/ECA? 

våre 
Inge 

lesere 
med 

Når det gjelder kommunika
sjon mellom f eks. to Amigaer 
kan vi si/Ølgende: 

Det finnes ferdige komman
doer for å kommunisere serielt 
med en annen datamaskin via 
serieporten på Amiga. Da det 
vi/ la for mye plass å beskrive 
dette, her henviser vi deg til 
AmigaDOS-manULIlen hvor dette 
står i detalj (eks: Amiga til SUN 
workstation). Et alternativ er å 
bruke "debug./ibrary" ,  som 
følger _ med Latriee C-kom
pi/aroren. Når det gjelder 
kommunikasjon ved hjelp av 
paralel/porten, vet vi ikke om 
ferdige programmer for dette, 
men å lage et slikt program selv 
skulle ikke by på så srore 
problemer. 

tilbyr mine ytelser mot 
honorar). 

Dessuten tror jeg ikke 
programvarehusene (ikke dis
tributører 0.1.) vil selge sine 
spill billigere selv om de solgte 
flere enheter. Det kan bevises 
ved at spillekonsollene har solgt 
i milliontalls (og der er det ikke 
piratkopiering), mens prisene 
allikevel ligger i 4OQ-kroners
l<la�sen. 

Til slutt vil jeg takke for et 
blad som er blitt bedre og bedre 
for hvert nummer. 

Paul Kennet Egell-Johnsen, 
3970 LANGESUND 

Hei NDM ! 
Jeg vil gjerne rette et par 

spørsmål til BJ Electronics og 
alle de andre dataforhandlerne i 
Norge: 

l. Hvorfor skal et spill koste 
mer enn ei bok? Ei bok tar jo 
minst like land tid å skrive som 
et spill. Men så er det heller ikke 
vanlig at man får med lydbånd, 
plakater, buttons, klistremerker 
o.s. v. når man kjøper ei bok. 
Hvor mye koster dene juggelet? 
Og hva skal man med det?? 

2. Hvorfor koster et 
Amiga/Atari-spill dobbelt så 
mye som et C64-spill? Er 
disketter 200 kroner dyrere enn 
kassetter, eller får program
mererne dobbelt så mye i lønn? 
Kanskje prisen blir regnet ut 
etter antall bytes? For å komme 
til saken: Hvorfor er det så dyrt? 

3. Tror dere virkelig at folk 
gidder å reise mange mil, bruke 
masse penger og 4-5 dager bare 
til å kopiere spill? Prøv å forstå 
at ordet "copy-party" ikke betyr 
masse kopiering av piratkopier. 
Mesteparten av de som drar på 
copy-party er en�usiaSTer som 
vil delta i (og vinne) 
demokonkurransen. K anskje vi 
skal bytte ut "copy-party" med 
"demo-party"? Vi får bare håpe 
at episoden i Drammen ikke vil 
skremme folk fra å delta på 
fremtidige copy/demo-parties. 

4. Hva med å anmelde de som 
selger piratkopier og som tjener 
store penger på dette? Det skulle 
ikke være vanskelig å finne 
noen, bare kikk i Den Blå Avis 
(under SOFTWARE eller SPILL 
BYTTES). 

Jeg håper dere gidder å svare 
på disse spørsmålene, enten ved 
Il kontakte meg personlig, eller 
ved å skrive et innlegg i NDM. 

Hilsen Jo Even Skarstein, 
057-73384 

Svar på leserbrev: 
Det koster mer penger e� de 

fleste tror å lansere et nytt, 
originalt spill. Ofte har software
produsenten brukt mer enn 1 
million kroner før spillet er i 
butikkens hyller (royalties, 

lisenser, programmering, 
emballasje, dokumentasjon, 
duplisering od distribusjon er 
noen av de viktigste kost
nadene). 

For å unngå å tape penger på 
et slikt spill, må det selges i ca 
20.000 eksemplarer totalt i hele 
verden. Er de "heldige", slik at 
piratene ikke ødelegger salget 
totalt, klarer de kanskje dette. 

Med andre ord, det er en 
sammenheng mellom utvik
lingskostnader, solgt kvantum 

' og pris. Idag får du Amiga-spill 
fra kr. 99,00 til kr. 490,00, og 
det er lite trolig at disse prisene 
vil gå ned så . lenge pirat
kopieringen har det omfang det 
har idag i hele Europa. 

Vi har full forståelse for at 
data-entusiast,,! vil møtes og 
vise hva de kan når det gjelder 
programmering. Men damå .. Q�1 
ikke inviteres til et COPY� 
PARTY der det i invitasjonen 
tydelig fremgår at det skal 
foregå kopiering. l et slikt 
tilfelle MÅ de som repres� 
terer opphavsmennene for pro
grammene reagere (selv om de 
som det går ut over ikke 
likerdet). 

I samtlige tilfeller der vi 
kommer over tHfeller av salg av 
piratkopier, går vi til politi
anmeldelse. 

I begynnelsen av mai slo 
politiet i Vadsø til mot en 
piratkopist. Det ble foretatt 
husundersøkelse og beslag både 

hardware og piratkopiert 
software. l tillegg til oppgjøret 
med påtalemyndighetene, ven
ter også erstatnings-søksmål fra 
opphavsmennene og 
distributøren. 

I skrivende stund forbereder 
politiet to nye ransakinger og 
beslag i østlandsområdet .. ..  

Hvis noen piratkopister leser 
dette, så har vi et godt råd: 
SLUTI ØYEBLIKKELIG 
FØR POLITIEf BANKER pA 
DØREN! Det kan bli mer 
ubehagelig enn du kan tenke 
deg! 

BJ ELECTRONICS 
SOFTWARE AS 

Har DU noe på hjertet? 
Skriv noen ord til 

NORSK DATA 
MAGASIN!  



La oss samles opp til 100 
spille mot 
oss danne 

personer og 
hverandre! La 
allianser, for 
motstanden! 

Skjønner dere 
forklare. 

å slå ned 

ikke? La meg 

Postverket kan brukes til så 
mangt. Jeg har de to siste årene 
blitt fasinert av PBM-spill. Det 
er engelsk og betyr Play-By
Mail (Spill-Via-Post). 

Et PBM-spill fungerer slik at 
spil1erene sender sine 
trekk/handlinger til 
spillelederen. Denne bestemmer 
så hva som skjer ved bestemte 
regler (eller ved hjelp av 
datamaskin), og sender svarene 
tilbake til spillerene. Slik 
fortsetter det til spillet er slutt, 
eller spilleren slutter å sende inn 
sine trekk. 

Det hele virker som et slags 
adventure, men det er det ikke. 
Man har menneskelig motstand! 
Spillet er mer komplisert enn et 
dataspill. Siden det hele foregår 
gjennom posten, går det for 
sakte mener noen. Min lØsning 
er at jeg deltar i flere 
forskjellige PBM. Derfor går det 
sjel� mer enn 2-3 dager 

eIlom hvert brev. 
Det jeg savner er norske 

PBM-spill. Jeg er med i .seks 
forskjelige PBM. Alle engelske. 

-� Disse spillene er alle veldig 
--gGd� Jeg kan raskt nevne noen 
av dem: 

1 )  Conflic! - Et krigsspill der 
30 spillere deltar i 6 forskjellige 
raser. Krig og diplomati. 

2) Soccer Supremos - Et 
fotball-manager spill. 

3) Rat Racing - Du tar en rolle 

Da eg så annonsen om den store 
DEMO-konkurransen de 
arrangerer så tenkte eg det var 
på tide å prøva seg. Eg tykker 
dette er eit flott tiltak, som det er 
altfor lite av i dene treige landet. 

Det er modig! gjort å starte 
med eit datatidsskrift i eit land 
med et så lite marked. NDM er 
eit bra alternativ til alle dei 
utanJandske blekkene, MEN 
prisen er i høgaste laget. Det er 
jo omlag l krone for sida, og det 
er FOR MYKJEI l Men eg og 
sikkert mange med meg, ønsker 
dere hell og lykke med arbeidet 
framover. 

Nokre ord om meg sjølv. Eg 
er 26 år Gitt gammal for 
democoding, men det er jo så 
forbanna kuultl). Eg har hatt 
Amiga'en min i fire og eit halvt 
år no, og brukar den kvar dag i 
minst 8 timar. Eg er altsA heilt 
avhengig av ho. Det er utan tvil 
den beste maskina eg nokan 
gong har vore borti. Kvar gong 
eg trur eg har utnytta heile 
maskina, dukkar det opp noko 
nytt. Amiga er heilt fantastisk, 

-
-

a 

som racerbilkjØrer. 
4) Galactic Invasion - Et spill 

om makten i rommet. Krig og 
diplomati. 

Det finnes PBM-spill i alle 
sjangere l For tiden arbeider jeg 
med et eget postspill (Faktisk 
toll. De vil starte hvis det er nok 
interesse! Det ene blir et 
krigsspill som foregår 
fremtiden, med diplomati etc. 
Det andre blir et fotballmanager
spill. Alt er egentlig klart for 
"FOTBALLMANAGER", men 
jeg mangler spillere. Vil du være 
med så skriv til meg. Spiller du 
selv, eller kanskje du vet om et 
norsk PBM? Da vil jeg gjeme 
høre fra deg så snart som mulig. 
Kanskje du også er interessert i 
noen av de engelske PBM? 
Skrivl 

Tilslutt vil jeg gjeme vite hva 
redaksjonen synes om slike 
spill? Hva med en fast PBM
spalte? Hva med spilltest av 
postspill? 

Tom Johansen 
Sildreveien 2 
9500 ALTA 

Kommentar fra NDM: Artie 
Circle Garnes har et PBM-spill 
under utvikling etter hva vi 
forstå!: For mere informasjon 
skriv til: 

ACG cio S.Olsen 
Postboks 4609 
8014 Hunstadmoen. 
El par av oss i redaksjonen 

spiller PBM-spill selv, og synes 
det - er en ypperlig spilleform. 
Når det gjelder PBM-stojf i 
NDM så avhenger dette av dere 
- våre lesere! Skriv inn til oss og 
si din mening! RED 

og dei som ikkje synst det, har 
ikkje brukt Amiga - eller dei har 
ikkje peiling. Den einaste 
maskina som kan samenliknast 
med Amiga er Archimedes, men 
den er jo dobbelt så dyr og smått 
med software til. Den nye Atari 
STE (MFMNS4MEGASUPER
JUGGEL) er jo håplaus. Den 
nye lydbrikken har visst berre 4 
hastigheiter på avspillinga av 
samplinger, og det er sprøtt. 

Vel, eg har no i litt over eit år 
drevet med maskinkodepro
gramering og synest det er 
supert. C-programering gjekk eg 
lei av då kompileringstidene 
kom opp i ein halv time og 
programmane vart så innvikla at 
kompilatoren laga uforklarlige 
feil. 

Det får greia seg.. .  Takk for 
maten, og takk for mig. 

Helsing EMW 

Se Edgar Vigdals demo 
avbildet på 
screenshots-side 

vår demo/-

red 

NORSK DATA MAGASIN 

Halloen, NDM! 
Gratulerer med et godt bladl 

Mange gode og interessante 
artikler - fortsett med det. 
Spesielt hyggelig var det å høre 
at dere skal ha adventuresider 
også. Så jeg sendte like godt inn 
noen hints til diverse spill + 
spørsmål om ting jeg har 
problemer med. 

Men først litt om bladet. Jeg 
mener dere trenger ikke så 
mange sider med spilltester, da 
en kan tross alt bare kjøpe noen 
av de derre kjipe engelske 
bladene som bare har spill tester, 
og ikke stort annet. Med andre 
ord - ganske drittkjedelige bladl 

Det dere bør satse på er 
intervju med store grupper, 
fortsette med programmerings
kursene (de er toppl), skrive litt 
om hardware etc. - og ellers ha 
det slikt det erl Jeg ønsker dere 
lykke til videre, og håper at dere 
vil legge ned prisen litt og putte 
på flere sider. 

Jeg bar nok desverre noe å 
klage på når det gjelder IK's 
adventuresider. Jeg mener han 
bør satse mer på å beskrive 
spillene objektivt. Skille ut gode 
og dårlige sider ved det, og gi 
leseren mulighet til å finne ut 
hvordan spillet virker i praksis. I 
det siste nummeret, kritiserer 
han f.eks. sterkt Kings Quest I, 
Il, og m, som han ikke liker 
grafikken på. Mesteparten av 
siden blir fylt av argumenter på 
dette og lignende punkter. Jeg 
har Kings Quest trilogien, og 

Hallo, dere i NUM! ! !  

Her kommer et kjempelangt brev 
fra meg. Nå ble dere vel stolte ... 

Jeg er en lykkelig, 17 år gammel 
eier av en AMIGA 500. Jeg bor så 
langt ute i ingenmannsland at jeg 
vet om bare 4-5 stykker innen 10 
mils omkrets som har en Amiga. 
Det finnes helt sikkert mange flere, 
men de vet ikke jeg om. Ta kontakt, 
folkensi 

En liten ting til: Jeg var så 
uheldig å gå glipp av første nummer 
av NDM. Hvilken tragedie! Send 
meg sporenstreks et eksemplar! Jeg 
har litt ris, ros og kommentarer til 
nr. 2 og 3: 

FØrst lin ros: 
Det er kjem�megasuperhyper

kuult at dere tar ,initiativet til en 
HEILNORSK avis for 
DATAMASKINER, særlig AMI
GA! Men NDM hadde vel vært litt 
tynn om det bare var en AMIGA
avis. 

Jeg ser dere etterlyser lesernes 
egpe bilder. Dette betyr vel at 
avisen blir mer fargefull etter hven. 
Positivt. 

Det er bra at dere oppfordrer folk 
til å skrive inn til dere. Fortsett med 
det, så kan det hende avisa blir enda 
tykkere etter hvert. Bra dere 
angriper piratkopieringen. Jeg tror 
det trengs at noen rusker litt i folks 
samvittighet. 

Ris: Jeg har ikke tenkt å si at 
prisen er altfor høy, for det sier alle 
de andre (mesteparten, i hvert faU). 
Derimot vil jeg si at det var litt for 
lite å tjene på abonnementet. Det 
har vel litt sammenheng med prisen 
på avisa også. Men øk antall sider, 
slik at prisen passer bedre med 
størrelsen. 

hadde glede av å løse det enkle, 
men også underholdene spill. 
Og enhver gammel eventyrer 
burde vite at i et skrivespill 
teller bildene lite så lenge 
historien er god, "puzza
bilityen", og gleden ved å løse 
det er stor. 

Jeg synes også dere burde 
konsentrere dere på å skrive litt 
om de mest kjente og mest 
kjØpte adventurene på markedet. 
Jeg snakker selvsagt om de fire 
største og beste (ikke minst 
kvalitetsmessig) som: Magnetic 
Scrolls, Level 9, Infocom og 
Sierra On-Line! 

Jeg tror jeg snakker for mange 
når jeg nevner disse. De 
adventurene de har produsert 
gjennom årene har vært totalt 
overlegne ovenfor andre firma, 
og bør derfor behandles deretter. 

Uansett ønsker jeg lykke til 
videre, og håper at vi vil få 
gleden av en god og innholdsrik 
adventure-side. 

Over til problemene mine ... . 
Dracula: Jeg har kommet meg 

inn i Carfax området og står nå 
og ser på en stor svart dør som 
ikke vil åpne segl En lysstråle 
treffer nederst på døren. Hva 
betyr dette? Jeg par prøvd å 
bruke "monocle" til å tenne på 
hØyet og dermed sette fyr på 
døra, men dette går ikke. Kan 
noen hjelpe meg med hva jeg 
skal gjørei 

Journey: Hva gjør jeg for å 
redde "elves" fra skogbrannen. 
Jeg har brukt "rain", men har 
ikke nok til å slukke brannen? 

Jeg synes .=..dere s.ka.l la være å 
bruke den så altfor store 
sansserifskrifrrypen artiklene 
deres. (Eks: Nr. 3 s. 14). Den egner 
seg godt til annonseringer m.m. 
(Nederst på side 15, samme 
nummer), men IKKE til lengre 
artikler. I så fall bør størrelsen 
reduseres. Slik den nå brukes av og 
til, gir den inntrykk. av at dere ikke 
har nok stoff til avisa. Men dette er 
bare en "skjønnhetsbagatell". 

Kommentarer: 
Jeg har noen forslag å komme 

med ang. innholdet i NOM. 
Lag en spalte for lesernes egne 

program/rutiner. 
Hold konkurranser i program

mering (lignende svenske DMZ's 
"Utmaning"). Dere kan for 
eksempel lage en "NDM-klubb" 
(dvs. abonnenter) der man kan få 
klubbtilbud på disketter m.m. Dette 
vil jo ganske sikkert sikre dere flere 
abonnenter. 

Til spørrespalten: 
l .  Kan dere lage en test der dere 

setter ''The Adventure Construetion 
Language" (T.A.C.L. (Ganske 
nytt», "TaleSpin" , Adventure 
Construetion Kit"og evt. andre 
Eventyrspill-språk/programmer opp 
mot hverandre? 

2. Blir premiene i konkurransene 
deres sponset av leverandØrene? .Jeg 
synes de er nesten lin for "store". 
Som f.eks. LYNX i nr. 3. Den koster 
jo til sammen over 3500 kroner 
(med spill). Ikke for det, det er bare 
positivt det. Men spørsmålene burde 
vært litt vanskeligere!flere, slik at 
man gjør seg fortjent til en slik 
premie. 

3. Har dere fått noe PD·bibliotek 
ennå? I tilfelle, kan dere sende 
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Trinity: Jeg har fåu tak i 
magneten, men hva skal jeg 
bruke den til? Hvordan klarer 
jeg å løfte lokket på kista? (Jeg 
har hØrt at det skal finnes klær 
der, som jeg må bruke for å 
komme med i båten)Myth: Jeg 
er innenfor tempelet, og har satt 
opp både skjoldet og speilet for 
å reflektere lyset. Men nå 
kommer jeg meg ikke lengre, for 
det finnes flere mørke ganger, 
og jeg finner ikke noe som kan 
reflektere lyset lengre. 

Ingris's Back: Hvordan åpner 
jeg· safen i pt. 3, og hvor mange 
bevis trenger jeg egentlig før jeg 
har nok? 

Gnome Ranger: Hva gjør jeg 
etter jeg har fått Gnymph'en til å 
følge etter meg? Hva kan 
hundene hjelpe meg med? 

Sexvixens from Space: Hva 
gjør jeg etter at jeg har klart å 
rømme fra fengselet på planeten 
der SexVixens holder til? 

ZrJrk Zero : Jeg har kjøpt 
spillet, og lest manualen flere 
ganger, men jeg har enda ikke 
klart å finne "The Secret Wing". 
Kan noen hjelpe meg? 

Hilsen, 
Arild F. Grebstad 
Hellandshamn 
6270 BRAITV ÅG 

Atler en gang må vi be våre 
lesere om å komme oss til hjelp. 
Vi holder p(1 (1 bygge opp en 
adventurebase med tips og 
løsninger for det meste, men det 

tar lang, lang tid. Altså, kan 
noen hjelpe Arild - og oss? 

denne disketten tilbake -med liste? 
Eventuelt send med programmet 
MARK BAD hvis dere har det (så 
sant del er PD, da ... ) Send den 
gjerne sammen med lDM nr. 1 .  

4. Har dere hØrt om et program 
som heter Future Composer? Det 
skal visst være et svinbra 
musikkprogram. Er der PD, hvor 
mye koster det evt? (Jeg er en ivrig 
musikkfreak). 

5. Hvis man skal ha minne
utvideise med av/på bryter, så må 
vel denne være ekstern, dvs. 
innunder maskina? (ant.ar jeg). 
Dessuten: Er plassen for den interne 
minneUlvideisen begrenset (til f.eks. 
1 MB)? 

Håper dere kan svare. 

Takk,Jor rosen (og riset). 

l. Med tid og sl/mder vil vi gjøre 

det. Vi arbeider ifJlensivr med ti 
finne vår profil, og det tar også en 

stund før NDM er akseptere som en 

data-avis av de store leverandørene 

i inn- og ut-land. 

2. Vi synes ikke spØrsmålene 

egemfig var så viktige. Det var 

viktigere å få en respons ifra våre 

lesere. Dessuten ville vi gjerne gi de 

lirt yngre datafreakerne en sjanse 

også. 
3. Se artikler i dette nummeret om 

PD for Amiga og Atari ST. 
4. I øyeblikket har vi ikke/ått inn 

informasjon om Fwure Composer. 

Så snart det skjer, skal vi komme 

med en test. 

5. Bryreren er koblet til en 

ledning som strekkes ut og fram/bak 

under maskinen. Man kan ikke 

koble ril mer enn 512 kB under 

Amiga 500. RED 



24 

I TIL SALGS I 
ARCHIMEDES 310 

med l MB RAM og 880 
kB 3,5" diskettstasjon. 
Prisantydning 
kr. 10.000,00. 

Telefon: (02) 7 1  98 45, 
Gudmundur. 

S P LITTE R N Y  
ATARI Mega 4 selges 

kr .  1 2 000 . - g r u n n et 
overgang t i l  annet 
system .  
C - L A B  Not ator & 
U n i t  o r selge s 
k r .  6 0 0 0 . -

D r .  T ' s  
keyboard 
sequencer 
2 2 0 0 . -

L e v e l  2 
c ontrol led 

selges kr. 

Te l .  072 5 2 9 65 
Peter.  

A R C H I M E D E S  440 
med 4 MB RAM, 20 MB 
h arddisk, RI SCOS, PC
emu lat or og farge m on i tor :  
kr .  3 0 . 0 0 0 , 0 0 .  
T l f :  0 4 -52 9 6 3 9  
- Steven Eames. 

V i k i n g  
dat a- anlegg m/skjerm,  
skriver ,  f l oppydi sk se lges  
høystbydende over 
kr .  1 0 0 0 , 0 0 .  
Te lef on 03-85 1 740,  
EGIL. 

Har du en Amiga og vil ha 
flere p r ogr am? I NPDC får 
du ti l sendt program så ofte 
du v i l .  F or inf o send kr. 
5 , 0 0  i f r i m e rk e r  t i l  
Magnus  Olav Vestvoll, 
Gamle Ne snaveien 1 04, 
861 6  BAsMOEN 

At ari 5 2 0  S T  
med massevi s av pro
gram vare selge s. 
Pr i s  kr .  4 0 0 0 , 0 0  
- k a n  di skutere s.  
Telef on 083-74634 ,  
Leif E inar C lau s 

N Y E 
P R O G R A M  

Fra Aeeolade - kjent for bl.a. 
bilspillet Testdrive hvor du 
kjører rundt i "feite" sportsbiler, 
har det kommet ut en samle� 
pakke. Den innholder nettopp 
Testdrive og 3 andre program. 
Disse er golfsimulatoren Mean 
18,  og en disk med Famous 

. Courses vol I & Il som brukes 
med denne. Det siste spillet er 
baseball spillet - Hardball. Alle 
spillene er til Amiga og skulle 
være kjente for de fleste. 

IMAGEWORKS 

Har en rekke jern i ilden. Det 
første vi kan regne med å se fra 
disse gutta er CADAVER. 
Skrevet av de ikke helt ukjente 
BITMAP BROTHERS, som 
programmerte XENON Il. 
Spillet foregår i et stort slott 
hvor du prØver å oppspore en 

massemorder - og eliminere 
ham. Det er lagt opp som et 3D 
isometrisk spill med en blanding 
av rollespill, action og 
problemløsning. Cadaver 
kommer til høsten for Atari ST, 
Amiga og PC. 

DYNAMIC DEBUGGER 

Det er navnet på et HAM-spill 
som kommer fra IMAGE
WORKS senere i år. Tidligere 
har kun Pioneer Plague brukt 
denne spesielle grafikkopplØs
ningen til Amiga med 4096 
farger. Spillet er lagt opp som et 
horisontalt seroqende plattform
spill. Handlingen foregår i 
tegneserie-verdenen Shog
gleWaggle hvor du skal ta mes
terprøven. Klarer du derte. blir 
du en lisensert Dynamie De
bugger. Dette involverer å ta 
knekken på en masse insekter og 
monstre som holder til i 
ShoggleWaggle. Nok om det! 
Spillet kommer ihvertfall til 
Amiga, Atari ST og CBM 64. 

THE FINAL BATTLE 

Enkelte husker kanskje 
adventurespillet - Legend of the 
Sword. Nå er fortsettelsen 
kommet. Denne gangen må du 
unnslippe fra cellen der du blir 
holdt til fange - frigjøre dine 
venner - og finne 6 krystaller 
som er veldig viktige for 
lØsningen av spillet. Er det like 
vanskelig som forgjengeren 
skulle enhver adventureentusiast 
ha noe å bryne nesa på i lange 
tider fremover. Spillet får 3D
grafikk, flere kommand6er og 
objekter. 

GRAVITY 

Dette er en unik vri på temaet: 
Erobre-universet-mens-du-tar
en-kopp-kaffe. Ross GoodJey 
som bl.a. skrev Bombuzal for 
Amiga har laget dette spillet. Vi 
har fått det inn til test, men 
siden det er så omfangsrikt, må 
du vente til neste nummer på 
testen. Men vi kan allerede nå 
avsløre at det har masser av 3D
grafikk, og høy spillbarhet. Hold 
gluggene åpne etter NDM nr.5. 

RIDERS OF ROHAN 

Lesere av Tolkiens "Ringenes 
Herre"-trilogien kan se frem til 
dette programmet. Det er basert 
på bok 2 i serien og blir 
muligens det første av en serie 
spill . .  Vi vet svært lite om 
handligen foreløbig, men det 
blir en blanding av action og 
adventure. 

CHRONOQUEST Il 
Forgjengeren ble ganske 

populær og inneholdt noen 
vriene problemer. Nå er 
oppfølgeren kommet. Spillet vil 
bruke det samme brukergrense
snittet, så det er minimalt med 
skriving. Tidsmaskinen, som du 
brukte for å løse mordet på din 
far, har gått tom for drivstoff. 
Og det er ikke bare bare å få 
fatt i mer. 

BIRDS 

Dette er ikke et nytt spill hvor 
det gjelder å skyte ned måker 
med bakke-til-luft raketter 
(dessverre!) men en 
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animasjonspakke. Det er RGB 
Studios - utgivere av anima
sjonspakken "Horses" - som 
kommer med denne. Birds er 
beregnet til å brukes sammen 
med DPaint ill eller et annet 
program som 
ANIM-formatet. 

understøtter 

Pakken inneholder bilder av 
over et dusin ulike fuglesorter. 
Hele 40 animbrusher er også 
med. En del komplette eksem
pler med flyvende fugler i flokk 
etc. følger med på disketten for 
å gi deg ideer til egne 
animasjoner. 

Birds ligger på to disketter, og 
prisen er f29.95. Dette burde 
være et "must" for fuglekjære 
grafikkentusiaster. 

NY FLYSIMULATOR 

SPECTRUM HOLOBYTE -

utgiverne av Falcon og Falcon 
Mission - har spennede ting på 
gang. Snart kommer Flight of 
the Intruder som er basert på 
boken med samme navn. 
Handlingen er lagt til Vietnam i 
1972. 

I motsetning til Fa1con, så er 
dette lagt opp til både å være en 
flysimulator og et strategispill. 
Du kan nemlig velge mellom å 
være pilot på en Intruder- eller 
Phantom-jager for action, eller 
spille en mission-controller for 
strategi. Det sistnevnte valget er 
ikke bare for strategi-tilhengere. 
Du kan nemlig hive deg inn i 
luftkamper herfra også. 

Nytt er også samspillet 
mellom fly på din egen side. Nå 
vil dine medpiloter hjelpe deg 
med å reane deg fra endtflge 
piloter som har deg i sikte. De 
forventer riktignok at du gjør det 
samme for dem! 

BACK TO 
THE FUTURE Il 

Imageworks kommer nå med 
sitt første spill basert på en film 
- BACK TO THE FUTURE 2. 

Plottet er det samme som i 
filmen: Marty må få tak i 
sportsalmanakken med resultater 
fra fremtiden. Dette involverer 
reising frem og tilbake i tiden 
med tilbørenjle delspill. Spillet 
blir lansert for de mest populære 
h j  e m m e d  a t a m  a s k  i n e n e .  
Samtidig kan vi nevne at 
Imageworks har fått rettighetene 
til BACK TO THE FUTURE 3 
også. Så snart vi får det i hende, 
skal vi glede våre lesere med en 
inngående test. 

AMIGA 2000 
Til skoler og elever gir vi nå opp 

til 35% undervisningsrabatt. 

AMIGA 2000 fra kr 8.900,
mlharddisk fra kr 12.990,

Priser m/MVA 

Postboks 6708, 0503 OSLO S, Kobenhavngl. lS 

1205· Fo,,, (02)35 77 97 

NY DEMO-CON FERENCE! 
Fra Tond M ichelsen i gruppen THEATRE har vi fått greie 
på at en OEMO-CONFERENCE skal holdes I Lillestrøm
d isktriktet i romj u l e n . Sted og ove rnatti ngsmul igheter 
vil det bli  opplyst om senere.  
Det bl ir  et fire-dagers møte for Amiga- og C B M 64-eiere 
i tiden 26. ti l  29. desember. Man har tenkt å ha 
konkurranser i tre klasser for hver maskin - grafikk, 
musikk og demo. Denne konferransen skal holdes i 
samarbeid med N ETWORK i Molde, og man sier allerede 
'nå klart ifra at man ikke vil ti l l ate kopiering av program. 
Hvis noen av våre lesere har lyst ti l  å sponse 
konferransen med premier til de ulike- klassene, så bes 
de henvende seg til Trond M ichelsen-;-Nordbyveien 63,  
201 3 SKJETTEN . Han kan også nåes på tele G"--Jl 6-
842853. Norsk Data Magasin h a r  gitt 10----� 
he lårsabonn ement som premier til TH€ATRE/NEJ;,!!Il.QflK- I ......,. 
konferransen.  
Man regner med at man skal få rundt 300 deltagere, og 
N O M  vil naturligvis også være ti lstede. Vi sees! 

TILBUD 

300 KM/T1 
Amiga 500 er markedets 
mest avanserte og bruker
vennlige hjemme-computer. 
Blant mange bruksområder 
nevnes opplæring, under
holdning, illustrasjon, 
musikk, tekstbehandling, 
regnskap_ 

Amiga 500 kr: 

Spesialtilbud 
på programvare_ 

AMIGA 500 GIR BARNA ET FORSPRANG 



H a l l o e n ,  NOM! 
Jeg h ar lyst til å være 
med i dem o-ko nku rran
sen, men så har det seg 
sl ik at jeg e r  fu l lste n dig  
umus ikalsk. Kan jeg bruke 
mus ikk som h ar væ rt 
brukt i an dre de moer  -
f.eks. noe av Mad Max? Jeg 
h ar også lyst til å v inne e n  
C64, m e n  jeg h ar ikke lyst 
til å kl ippe i bl adet. H vis 
jeg nå skriver at en 
C BM64 h ar 65536 bytes 
RAM, er  jeg da med i 
trekningen om en C64? 
Hi lsen en som l iker lyden 
på Amiga, men som ikke 
l iker GURUen og derfor 
kjøpte seg ATARI ST. 
Jo Even S k a r s t e i n ,  
OLDEN 

Nei, du kan ikke 
bruke andres demo
m usikk til dine egne 
demoer i vår 
konkurranse. Ja, du 
er med i trekningen 
om en CBM64. RED. 

H e i ,  N O M !  
k� for et fantastisk 

godt blad! Men det fi nnes ' 
også noen feil ved eet. La
oss ta noen eksempel: 

• Blekka er for g re" Sleng 
inn noen fargebi lder her 
og der. 
• Det må b l i  f lere 
konkurranser. For eksem
pel en pakke disketter 
eller månedens beste spi l l  
til det beste brevet. (Siden 
jeg foreslo dette, så burde 
jeg få  e t  s p i l l ,  h r m m ! ) .  
• Det f in nes ti l  n å  ingen 
side med hi nts el ler  tips. 

Vel,  dette var alt jeg er 
m isfornøyd med. Håper 
dere kan rette litt på noe 
av det. 
Jeg h ar noen spørsmål 
som jeg så gjerne vil ha 
svar på :  
l .  Hvilken er  de n beste og 
b i l l i gs te C-kompi le ren  
dere vet om? 
2 .  Går det an å skaffe en  C
com p i l e r  f ra  en PD-k lubb 
her  i Norge? I så fal l ,  
h vi l k e n ?  
3 .  Har dere noen som helst 
pei l ing på hvi l ket pro· 
g ramm e r i ngsspråk spi l
lene fra S IE RRA-ON-LlNE 
e r  skreve t i ?  
4.  Hvor mye koster Amiga 
2500,  og hvor mye v i l  
Amiga 3000 koste? 
5 .  Når m an kjøper  en 
A m i g a 20 00/25 00/3 0 0 0  
o g  kjø per  et PC -kort t i l  
dem, kan man da kjøre 
h vi l ket som h elst MS-

l .  H vi lken h arddisk e r  
best til Amig a? 
2 .  Hva er RASTER-TID? 
3. Kan m an få 16 m i l l .  
f arge r  på en  A500? 
4.  Kan det legge seg virus 
på harddisken? 
5. Hva  skal jeg gjøre for å 
få m usikken jeg l ager  i 
soun dtracker o ve r  til 
m ine demoer. Jeg h ar den 
rut inene som trengs i 
m askinkode, men det 
kommer b are u lyder. Hva 
skal jeg gjøre? 
6.  Endelig et  helnorsk 
bl ad! 
XRC 

l .  Vi anbefaler kon
sekvent originalen. Den 
behøver ikke være 

T i l  NOM! 
Jeg er en  lykkelig 
A l ODD-eier s o m  h ar et 
par spørsmål angåe nde 
m u l ighete r  t i l  utbygging 
av maskinen. Går det an å 
få tak i i n te r n t  m i n n e  til 
Al 000? H vis jeg kjø pe r  
eksternt m inne ,  kan jeg da 
også ha h arddisk tilkoblet? 
Hva  er mest praktisk å 
lære seg, C el ler 
m askinkode? 
Vil også benytte anled· 
n i ngen ti l  å skryte . av 
"b lekka" deres. Den er 
meget bra! 
H i l s e n  l y k k e l i g  e i e r . 

H e i ! 
Jeg har en  CBM64, og jeg 
lurer  på hvordan m an kan 
få evig l iv  på SAMURAI 
WARRIOR. Hvordan kom
mer m an ove r  kløfta på 
level 3 på THE LAST 
NINJA? 

N i l s  O l a v S e l å s d al ,  
4 9 3 0  V E G A RS H E I  

Vi på NOM kan foreløbig 
ikke hjelpe Nils Olav med 
dette problemet. Kan noen 
a v  våre lesere hjelpe 
ham ? 

DOS-pro g r am ?  

Dette er alle spørsmålene. 
Håper dere svarer på dem. 
E l lers vi l  jeg så gjerne 
takke for at noen kom med 
ideen å starte en norsk 
data-avis. Jeg l i ke r  
spi l ltestene deres, m e n  
pass på å ikke g i  spil lene 
altfor høye poengsummer 
(s l i k  s o m  på F-29 
Re tal i at o r ) .  

T o m  R e i e r t s e n ,  5200 Os 

Takk for ris og ros. 
Fargebildene vil bli flere 
etter h vert, konkurranser 
kommer det også flere av, 
og vi er igang med å lage en 
tips 'n 'hint-side. På dine 
an dre spørsmål kan vi 
svare: 
l. De beste og rimeligste 
er nok Lattiee C. Både 
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hurtigst, finest eller 
billigst, men som oftest er 
det den sikreste hesten å 
satse på. 
2. Den tid det tar å tegne 
opp en eller flere skjerm· 
linjer. 
3. Nei, dess verre (i hvert 
fall ikke stabilt). 
4. Ja, det er ikke umulig. 
5. Skriv til A MIGA MC, 
NOM, Postboks 250, 640 1  
MOLDE og be om råd! 
Beskriv feilen så godt du 
kan, og du vil ganske 
sikkert få løst ditt 
problem. Vi har fått for 
lite opplysninger til å 
kunne løse det her og nå. 
6. Vi er så enig, så enig! 

RED. 

Internt minne: Ja! Settes i 
prosessor-sokkelen. 
Hvis det eksterne minnet 
har såkalt "pass
through" (gjennomgang), 
kan både harddisk og 
eksternt minne være 
tilkoblet samtidig. 
Hvis du skal skrive spill 
og demoer, er det best å 
lære seg maskinkode. 
Programm eringsspråket C 
egner seg best til vanlige 
nytteprogram (f. eks. er 
Dpaint skrevet i C) der 
hastigheten som program
met utføres med ikke er så 
viktig. RED, 

Seandomatie, BJ 
Electronies og Atlantis kan 
hjelpe deg med å få tak i 
en. Vi bør vel også påpeke 
at Manx-eompileren hel
ler ikke er dårlig. Ofte er 
det mer smak enn fakta 
som avgjører dette. 
2. Kontakt NPDC (se 
artikkel i dette nummer 
av NOM). 
3. Sannsynligvis en 
kombinasjon av C og 
maskinkode. Selv om C nok 
er mest brukt. 
4. A miga 2500 koster 
eirea 35. 000, 00 + moms. 
Amiga 3000 har vi ikke 
fått pris på enda, men du 
må regne med rundt 
1 0. 00 0  kroner til. 
5. Alle program som er 
skrevet etter IBM's 
anbefalinger (regler) 
virker aldeles utmerket! 

RED, 

Hei, NOM !  
Jeg h ar noen spørsmål 
som jeg gjerne vil h a  svar 
på. 
l .  Vil dere anbefale Amiga 
500 ovenfor  Atari 520 
STE? 
2. H vorfor ikke h a  en s ide 
m e d  t i lbu d o ver sp i l l  som 
vi kunne besti l le? 
3 .  Hvordan kan du få evig 
l i v  på C B M64-versjonen  
av PREDATOR? 
4. Kunne det ikke være 
farger på b i ldene i NO M? 
5. Fins det spill som f.eks. 
Don al d  Duek, Mikke Mus 
0 . 1 . ?  H vis de t gjø r det, vil 
dere teste dem? 
N i l s  Olav Sel åsd a l  
P.S. Bl adet er  topp! 

1 .  Rent grafikk- og lyd
messig er A miga "bedre". 
Spørsmålet er, hvor 

Hei ,  NOM! 
Mai den 1 8 . ,  og .russe
fe i r ingen som blå-russ er 
ferdig . . .  Hva skal jeg f inne 
på å gjøre . . .  Jo, nå h ar jeg 
det! Jeg går t i l  byen en 
l i ten tu r og kjøper  en 
pl ate med m usikk! 
Hva skal jeg nå bruke 
resten av pengene til? Jeg 
kan da ikke komme hjem 
igjen med penger? Jo, jeg 
går til Narvesen-kiosken 
og kjøper et datablad? 
G reit nok at jeg vil kjøpe 
et datablad, men h vilket 
skal jeg velge? C+VG 
i n neho lde r  bare spi l l
tester, og disse i n te
resserer meg ikke så 
vel dig! Vent l i tt, n u m mer 
3 av et NYTT NORSK 
datablad som kalles NOM! 
Det kjøper  jeg,  jeg e r  
egentlig litt l e i  a v  å lese 
bare engelske blader selv 
om bl ader som The Games 
Machine og Atari ST User 
er gode b lader . . .  
T o  timer senere: J ammen 
var det  et  godt kjø p !  
D atabladet inneholdt ikke 
b are sp i l l tester og var 
dermed godt, etter m in  
s m ak !  Litt l ite stoff for  
Atari, fo r jeg hadde satt 
p ris på l itt  mer  stoff enn  
"b are" om talen om L YNX, 
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mange farger og hvor bra 
lyd trenger du egen tlig til 
dataspill? 
2. Vi kan ikke drive i 
konkurranse med våre 
annonsører. 
3. Vi kan ikke svare på 
sånt - enda. Kanskje noen 
av våre lesere kan hjelpe 
deg? 
4. Noen fargebilder har vi 
da hatt. Men da dette gjør 
bladets trykkekostnad 
vesentlig høyere, må vi i 
oppstartsperioden være 
litt forsiktig med slikt. Så 
snart NOM har etablert 
seg på markedet, vil det 
bli mye mer farger i 
bladet. 
5. Noen spill med Walt 
Disney's figurer fin nes 
allerede. Så snart det 
dukker opp nye, vil disse 
naturligvis bli testet. 

PC Po rtfolio og det om PD. 
Likevel ,  bl adet var godt! 
Jeg h ar lenge l u rt på h vor 
god Ataris STE' en er i 
forho l d  t i l  Amiga? H vor 
god kan serallingen og 
m u sikken b l i  i fo rho ld  t i l  
den på  Amiga? Jeg e r  i 
g r u n nen l itt "  le i  av "pigg
trådmu s ikken" som Atari 
1 040 STFM'en m in  u tg i r ,  
og det som visstnok kalles 
seraI / ing . . .  ! Hvem kan 
svare på et s l ikt 
spørsmål , tro??? Nå vet 
jeg det, m in  siste redning 
b l i r  NO M ? ? ! ! ? !  
Bjørn Roger  Rasmu ssen, 

Egersund 

Egentlig er det slik at  
Amiga er bedre i alt. Vi 
skal ikke gå inn på 
h vorfor her, men tenk deg 
det heller slik. Selv om 
Volvo er en bedre bil enn 
en Volksvagen, så selges 
det flere av sistnevnte. 
Altså: hvor "god bil" 
trenger du ? 
Forøvrig så anbefaler vi 
våre lesere om å skrive 
til A TA RI-SIDEN, NOM, 
Postboks 250, 640 l 
MOLDE. Der har vi en 
meget dyktig mann til 
våre leseres rådighet 
Finn Arne Gangstad! 
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H e r  ha r NOM satt opp en l iste ove r  de mest solgte p r og r ammene f r em til 1 5 . mai. Den e r  
base r t  på oppl ysnin ge r vi ha r in nhen tet f r a  n o r ske impo r tø r e r ,  samt f r a  stemmesedl e r  i n n sendt 
av vå r e  l ese r e. Vi takke r fo r hj el pen! Send gj e r n e in n din e  p r og r amfo r sl ag til oss. Får  vi god 
respons, vil vi sepa r e r e  de n n e  l isten og l age en f r a  impo r tø r en e, samt p r esente r e  l ese r n es egen 

spill toppliste. Så l a  det gå spo r t  i det! Send dine p r og r amfo r sl ag til NOM! 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

l o 
l l 
l 2 
l 3 
l 4 
1 5 
l 6 
1 7  
l 8 
1 9 
2 0  
2 l 
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1 
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
4 l 
4 2  
� 3  
4 4  
4 5  
4 6  
4 7  
4 8  
4 9  
5 0  

TOP PLISTEN for sp i l l  t i l  COMMODORE 64 
i per ioden 1 . 5 - 1 5 . 5  

ITALY 1 990 US G old 
NINJA SPIRIT Acti vis i on 
OPRATION THUNDERBOLT Ocean 
BOMBER Acti vis i on 
E PYS 2 1  ( 2 1  sp i l l )  Samlekass. 
CRACK DOWN US G old 
FOOTBALL MANAGER Il Addictive 
E-MOTION US Gold 
SONIC BOOM US Gold 
RAINBOW ISLAND US Gold 
HAMMERFIST Act iv is ion 
TURBO OUTRUN US G old 
JOYSTICK THUNDER Samlekass. 
A.M.C. M i c r o  
SCRAMBLED SPIRITS Grand Slam 
CLOUD KING DOMS Mindscape � 
HUNT FOR RED OCTOBER Grand Slam 
STRIDER US Gold 
1 00% DYNAMITE Samlekass. 
BATMAN - THE MOVIE Ocean 
POWERDRIFT Acti vis i on 
SKATE OR DIE E I .  Arts 
RED STORM RISING Microp r ose 
WINNERS (5 sp i l l ) Samlekass. 
X-OUT Rainbow 
AIRBORNE RANGER Microp r ose 
C O I N- U P  H ITS (5 sp i l l )  Samlekass. 
GP.ZZAS SUPER SOCCER E m pire 
THE B I Z (4 sp i l l )  Samlekass. 
G I ANTS (5 sp i l l )  Samlekass. 
4TH D I M E NSION (4 spi l l )  Samlekass. 
COMBAT PILOT D i g it al 
E PYX ACTION (5  spi l l )  Samlekass. 
RICK DANGEROUS F i r e b i r d  
P4 7 F i r e b i r d  
MICROPROSE SOCCER Microp r ose 
KICK OFF Anco 
PIPEMANIA E m pi re  
GHOSTBUSTERS I l  Act iv is i on 
GOLD SILVER BRONZE (3 spill) Samlekass. 
IN C ROWD ( 1 0  spil l)  Samlekass. 
MYTH Activ is i on 

' RæXX)P Ocean 
TUSKER Act ivisi on 
MOONWALKER US Gold 
NEW ZEALAND STORY Ocean 
TOLKlEN TRIOLOGY (3 spill) Samlekass. 
FOOTBALLER OF THE YEAR Il Greml ins  
WORLD CHAMP. BOXING G oli ath 
FIENDISH FREDDY Windscape 

CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
C B M  64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 6.4 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
C B M  64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 

De mest  so l gte s p i l l e n e  t i l  A M I G A, ATARI 
ST og PC i per ioden 1 . 5 - 1 5 . 5  

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

l o 
l l 
l 2 
l 3 
1 4 
1 5 
1 6 . 
l 7 
l 8 
1 9 
2 0  
2 1  
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  

ITAL Y 1 990 AMIGA 
IVANHOE AMIGA 
KNIGHT OF CRYSTALlJON AMIGA 
BOMBER AMIGA ST PC 
BATTLE OF BRITAIN AMIGA PC 
E-MOTION AMIGA ST 
MINDROLL AMIGA ST 
F29 RETALIATOR AMIGA 
STARFLIGHT AMIGA PC 
LEISURE SUlT LARRY I I I  AMIGA PC 
PINBALL MAGIC �IGA 
IT CAME FROM THE DESERT AMTGA ---........... 
THEME PARK MYESTERY AMIGA � 
DRAGONS LAIR I l  AMIGA � 
688 ATTACK SUB -AMIGA 
SHERMAN M4 AMIGA 
TESTDRIVE I l AMIGA ST PC 
F19 COMBAT PILOT AMIGA ST PC 
FUTURE WAR AMIGA 
A.M.C. AMIGA 
INDIANA JONES AMIGA ST PC 
GRAVITY AMIGA 
NUCLEAR WAR AMIGA 
INTERCEPTOR F18 AMIGA 
SUPERLEAGUE SOCCER AMIGA ST PC 
FOOTBALL MANAGER AMIGA ST PC 
X-OUT AMIGA 
NINJA SPIRIT AMIGA 
XENON Il AMIGA ST PC 
PIPEMANIA AMIGA PC 
TOM & JERRY AMIGA 
DRAGONS BREATH AMIGA 
POLICE QUEST AMIGA ST PC 
RAINBOW ISLAND AMIGA 
POPOLOUS AMIGA ST PC 
SUMMER EDITION AMIGA ST PC 
GHOSTBUSTERS AMIGA ST PC 
CASTLE MASTER AMIGA 
SHADOW OF THE BEAST AMIGA 
KINGS QUEST 3-PAK AMIGA ST PC 

AM IGA * ATARI  * COM MODO RE 64/1 28 * PC * AM IGA * ATARI 
* � * � * � * � * � * � * � * � * � * � * � * � * � * � * � * � * � * � * � * � * � * � * � * � * � * � * �  
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Action Replay 
AAR (= Amiga Action 

Replay) er beregnet på å plugges 
inn i ekspansjonsponen på 
Amiga, og gjør at du kan av
bryte alle program, gjøre 
forandringer, og deretter starte 
programmet igjen. Du kan også 
lagre programmet på en diskett. 
Det kan da leses inn og startes 
igjen uten at AAR er innplugget. 

På sel ve boksen er det tre 
knapper. En "freeze"-knapp som 
bringer opp en meny for å 
manipulere med innholdet i 
minnet, og to knapper som gjør 
at du kan redusere hastighe.ten 
på maskinen. Når du slår på 
denne effekten med den ene 
knappen, kan du regulere hvor 
mye langsommere alt skal gå 
med den andre knappen. På 
denne måten kan du få litt bedre 
tid til å tenke deg om i raske 
spill. 

Dette virker dessverre ikke på 
riktig alle spill/program. Jeg 
hadde problem med at tastaturet 
låste seg, og dessuten klarer ikke 
alle spill å få opp et pent 
skjermbilde ved redusen fan. 

Når du trykker på "freeze"
knappen, dukker det opp en 
skjerm som du kan bevege 
markøren rundt og skrive 
kommandoer på, akkurat som på 
en CBM64. Skriften er også like 
stor, du har 25 linjer med 40 
$ Med så stor skrift er nok 
teksten lett å lese på en vanlig 
TY, men siden jeg (og mange 
andre) bruker en monitor, ville 

'- �g ha likt muligheten til å sette 
sKj�ørrelsen til 80 tegn 
ganger -:32 __ linjer. Tatt i 
betraktriing at s�ermstørrelsen 

er begrenset, er også hastigheten 
på oppdateringen av tekst lite 
imponerende. 

Det finnes kommandoer for å 
lagre deler av minnet, grafikk og 
lyd til diskett. Lagringen skjer i 
et spesielt format, men det 
følger med et program for å 
overføre (konvertere) fllene til 
vanlige amigados-fller. 

Det bildet du hadde på 
skjermen før du trykte på 
"freeze"-knappen, kan lagres i 
!FF-format for deretter å leses 
direkte inn i DPaint - eller et 
annet tegneprogram. 

Grafikken blir ikke pakket 
sammen slik det er vanlig med 
!FF-bilder, sff bildene tar en del 
større plass på diskettene enn 
vanlig. 
. Lyden som ble spilt da du 
trykte på knappen kan også 
lagres, slik at du kan bruke den i 
dine egne program. Det er også 
mulig å lagre det programmet du 
har i maskinen ved at hele 
minnet blir lagret på en diskett. 

AAR virker sammen med den 
interne S l2kB-ekspansjonen på 
Amiga SOO, men hvis du har en 
annen type minnes-ekspansjon, 
så må den plugges ut. Hvis du 
ikke gjør det, kan du ikke lagre 
program ved at hele minnet 
lagres på diskett. 

Ved lagring av hele minnet på 
diskett blir kun de delene som 

underveis. Etter at du har lagret 
et par program på en diskett, 
bruker du så et annet program 
som også følger med. Det 
installerer en bootblock på 
disketten, som gjør at du får opp 
en meny hvor du kan velge 
hvilket av spillene du vil lese 
inn. 

For å finne frem til de delene 
av et program du vil forandre 
på, er det mulig å søke etter tall 
som forandrer seg. Hvis du vil 
finne ut hvor et spill lagrer antall 
liv, så kan du for eksempel søke 
etter taU som forandrer seg fra 3 
til 2 når du mister el liv. Dette er 
en megel grei mulighet når du 
har problemer med å komme 
gjennom et spill. Når du får fler 
liv, flere våpen o.s.v., blir alt så 
mye lettere. 

AAR kan også liste ut 
copperlisten og eventuelt gjøre 
forandringer der, samt forandre 
på prosessorens registre. 

Ved å se på programmet som 
ble utført da du trykte på 
"freeze"-knappen, kan du for 
eksempel finne årsaken til at et 
program har låst seg. Ved å 
forandre på registrene i 
prosessoren, kan du så komme 
deg ut av rutinen som skaper 
problemene. 

Foruten de mulighetene jeg 
har nevnt, har AAR de samme 
kommandoene som en vanlig 
maskinkodemonitor har - og 
mere -til. Listingen av 
maskinkode fra minnet er en 
tanke uoversiktelig, fordi 
argumentene til de forskjellige 

inneholder data lagret, slik at det 
blir plass til nier enn et program _ 

på hver diskett.På denne måten 
kan du kopiere kopierings
beskyttede spiU, og det er 
effektivt for alle spill som ikke 
leser inn dala fra disketten 

. instruksjonene ikke kommer like 
langt bort på linjen, og enkelIe 

instruksjoner skrives litt 
forskjellig fra det som er vanlig. 
Du har muligheten til å sette 
"breakpoinls" på opp til 10 
forskjellige steder i minnet, slik 
at du. får opp AAR menyen 
automatisk når du kommer til 
dette stedet. Noen mulighet for å 
utføre en og en instruksjon og se 
på resultatet var det ikke, og det 
savnet jeg. 

Hvis jeg skal kritisere noe 
med AAR, så må del være bruk
sanvisningen. Den er tynn, den 
mangler stikkordregister, og den 
forklarer ikke engang alle kom
mandoene. Det er også av en 
eller annen grunn gjon feil, ved 
at L er brukt der det skal stå #. 

Selv om bruksanvisningen 
ikke er god, fører ikke dette til 
så store problemer. Ved å trykke 
på "help"-knappen får du opp en 
oversikt over kommandoene, og 
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de fleste er lette å forstå. 
Dette er et produkt med en del 

svake punkter, men det bør 
likevel være meget interessant 
for alle som bruker Amiga til 
spill - eller som programmerer i 
maskinkode. Det utfører en 
mengde nyttige funksjoner som 
ingen andre produkter gjør. Jeg 
tror produkter som dette har 
framtiden foran seg, og at det vil 
komme flere produkter av 
samme type på markedet slik 
som det gjorde med forskjellige 
cartridger til CBM64. Så om du 
vilvente på en bedre type, eller 
du vil slå til med del samme, er 
opp til deg. Men du bør absolutt 
skaffe deg en slik canridge! 

Norsk imponør for dette 
produktet er CITY COMPUTER 
MAIL på telefon 02-1 70S03. Og 
prisen? Den er kr. 949,00. 

Her stiller vi plass til rådighet for de privatpersoner som vil selge sin datamaskin,  sine originalprogram eller 
annet tilbehør. Annonsen koster kr. 50,- og får maks(malt være på 4 linjer (ca. 1 00 tegn). Ved innsendelse 
av annonsetekst må kvittering - eller 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NORSK DATA MAGASIN - Postboks 250 - 6401 MOLDE 
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LEGG DENNE DAGEN PA MINNET ! 
N ESTE N U M M E R  AV NORSK DATA MAGAS IN UTKO M M E R  26. J U N I  

N O M n r .  5 ko m m e r  b l . a . t i l å i n n e h o l de : 

Maskin kode 
C-program mering 
Spi l ltester 
Nyheter 
Datamarkedet 
Adventure-hjø rnet 

Leserbrev 
Spø rrespalte 
Artikler 
Annonser 
Programtoppen 
Konkurranse 

Vi forbeholder oss retten til endringer i siste liten. 

Med andre ord: 28 spennende sider! 

N C> R S K  D A.TA. 1VI A. C3i A. S I N  

Postboks 250, 6401 l\l10LDE 
Telefon: 072/1 6 880 Telefax: 072/1 6 890 

Postgironummer 0824 0774241 
Bankgiro: 4056 05 04952 

Mang ler du enkelte nummer av NOM? 
Sett i n n  kr 23,- pr. blad på postgiro 0824 077424 1 

og vi sender deg magasi nene portofritt. 
OBS! Husk navn, adresse og hvilke(t) nummer! 

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

Abonner på NORSK DATA MAGASIN ! 
Endelig har du sjansen til å kunne bestille et helnorsk blad som tar for seg C64/1 28, AMIGA, ATARI og ARCHIMEDES. 

Få det tilsendt i posten hver tredje uke ! 

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

Navn: 

Adr. : 

Poststed: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

I Helår ( 1 5  nummer) :  kr. 295,- O 

I Halvår ( 8 nummer): kr. 1 65,- O 
Ønsker bladet fra og med m. : O 

I NORSK DATA MAGASIN Postboks 250, 6401 MOLDE - Telefon: 072-16  880 
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