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I FINT SELSKAP ... 
Som dere ser på forsiden av 

dette nummeret av NDM så er vi 
havnet i fint selskap. Midt blant 
store farverike, utenlandske 
magsinene for AMIGA og 
ATARI finner man en bunke 
NDM. Ikke så mye farger, ikke 
så fint papir, men på norsk for 
norsktalende nordmenn og 
nordkvinner. 

Er det rart at man må tørke 
vekk en tåre når man ser noe så 
vakkert? Vi er stolte over å være 
det eneste norske bladet i 
handelen for hjemmedata
brukere, importører, forhandlere 
og distributører i dette landet. 

Og våre lesere synes vi blir 
bedre og bedre for hvert 
nummer som går. Her fonnelig 
hagler det inn med nyheter, 

artikler, synspunkter og ideer fra 
hele landet. For tiden er vi inne i 
det noe bittersøte problemet med 
at vi ikke kan få med alt vi 
gjeme skune ville. Det resulterer 
ofte i at noe må vi dessverre 
bare hoppe over, men vi kan 
love at ingen blir slengt i 
papirkurven. Så før eUer senere 
dukker kanskje ditt bidrag opp i 
avisen. Så ha tålmodighet, det 
kommer nok .. 

Som de fleste sikkert vet, så 
begynte NDM med et sideantall 
på 24. Etter ganske kort tid økte 
vi antaUet til 28. Det skuUe ikke 
forundre oss om vi ganske snart 
øker det til 32 sider - kanskje 
allerede ifra neste nummer? 

Forøvrig så trenger vi å 
komme i kontakt med ulike 

eksperter på forskjellige 
områder. På annen plass i dette 
nummer av NDM har vi lagt inn 
en liten annonsetekst som 
forklarer hva vi er ute etter. Hvis 
du er en slik ekspert som vi 
søker - og du kunne tenke deg 
en freelance-jobb på NDM -
ring eller skriv til oss med en 
gang. 

Nå er sommeren snart slutt, og 
det går mot høysesong for oss 
som er datafrelste. Vi håper det 
blir en fin datahøst for oss alle. 
Vel møtt i neste nummer av 
NDM - ditt favorittblad! 

Til sist vil vi oppfordre aUe til 
å gjøre oss en tjeneste. Støtt de 
som annonserer i NDM! 
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Fader uor du som er I datamaskinen: · 
Helliget uorde ditt operatiusystem, : 

, 
komme ditt fle.rbruk91ssystem� " 

skje din uilje som på skjermen, 
saa ogsaa I printeren. 

Led oss ikke Inn I systemfeil, ; 
men fri oss fra de mørke skjermer. ! 

Gi oss I dag uor daglige utskrift � 
og tilgi oss uaare tastefeil, 

selu om Ul aldri tilgir noen for 
programfeil. 

Thi ditt er systemet, 
og makten ouer personalet 

I euighet 
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Den eldste avisgutten i byen! 
En gang for lenge siden (i 1986) ga Elite Systems liv til "Paper

boy", Nå har dataverdenen sett ham i mange slags forkledninger, og 
mange ganger siden han ble født, men likevel er han alles favorin den 
dag i dag, der han dekker endeløse mil med sine to hjul og prØver å 
tilfredsstille alle mennesker på en gang. 

Nå har avisbudet feiret sin hundre års dag (hundre uker på 
topplistene), og satt litt av en rekord. O g  fremdeles er det knapt en 
eneste rynke å se! 

Alle som har vært avisbud vet hvor hard denne jobben kan være, 
der man desperat prøver å huske hvilke hus som hører til hans egne 
abonnenter, passer seg for bitende hunder, innbruddstyver, arbeidere 
og biler som er ute av kontroll - hvor mye lengre kan han fortsette? 
Kan han holde på denne rekorden? Eller vil seniliteten ta over? 

Vi tror at "Paperboy" vil fortSette med å være en levende legende. 

ATARI CD-ST 
Da sjefen for ATARI i England, Bob Gleadow, sto frem i London 

og hevdet at CD-ROM til ATARI ST bare var et umodent begrep, ble 
han motsagt av "sjefen sjøl" (Sam Tramiel i USA, SØnn av eieren 
Jack Tramiel) som kunne fortelle noe helt annet. Tramiel var meget 
åpen i sine uttalelser og sa at den ideen hadde de båret på i både tre 
og fire (!) år. Sannsynligvis, mente Sam Tramiel, vil vi komme med 
et CD-drive til dagens ST 'er og en versjon hvor CD-drive er 
innebygget i maskinen. Sistnevnte versjon beregnes komme allerede 
i år. 

Han kunne også fortelle at sirka 10 softwarehus holder på med 
utviklingen av programmer til ATARI CD-ST. Selv om man ikke 
kan endre det som ligger på disketten, så burde det bli en sukkerbit å 
suge på tatt i betraktning av at CDen kan inneholde hele 600 MB 
med infomnasjon. 

Kilde: ST FORMAT 

SJAKK 
Til AMIGA, ATARI ST/STE og PC kommer et nytt sjakkprogram 

fra THE OXFORD SOFTWORKS. Det har fått tittelen CHESS 
CHAMPION 2175. Tallet betyr at man har beregnet programmet 
spillestyrke til 2175 i ELO-rating. 

Dette tilsvarer en god klubbspiller og burde gi de fleste av oss noe 
å tygge på. Når det kommer, skal vi matche det mot CHESS 
PLAYER 2150 fra samme fimna for å se hvor sterkt det egentlig er. 
Sistenevnte program vant British Open PC Chess Cahampionchip i 
1989. 

THE DISK COMPANY 
I Paris, Frankrike, kommer nå med en helt ny database som de 

kaller InfoFile. Prisen i england er meget gunstig, GBP 24,95 - som 
tilsvarer rundt 300 norske kroner. Programmet inneholder 10 ferdige 
opplegg for deg, bl.a. adressebok, videokartotek, sjekkbok-kontroll, 
medlemregister og en utgiftsrapport. Man har også inkludert en liten 
presentasjonpakke i InfoFIle som kan presentere dine data - med lyd -
fra dine databaser for publikum. Man kan også bruke det til 
beregninger da det under visse omstendigheter kan fungere som et 
regneark. Programmet er kompatibelt med filer fra fusionPaint, 
DeluxePaint, DigiPaint, Future Sound, Pro Sound og IFF-fiIer (både 
grafikk og lyd). 

Kilde: AMIGA FORMAT 

PLAY BY MAIL (PBM) 
ARCTIC CIRCLE GAMES holder på med et spill-via-posten

prosjekt som de kaller ART OF WAR (krigskunst). I øyeblikket 
testes dette ut lokalt i BODØ-distriktet. Det er skrevet i turbo-pascal 
og skal kjØres på PC og en AMIGA 2000 med innlagt PC-kort. 
Arctic Circle Garnes prØver også å få tag på rettighetene til spillene 
fra KJC Garnes i England fordistribusjon i Skandinavia. NDM 
ønsker dem lykke til. 

MC-KURS for ATARI 
Finn Espen Gundersen, Tiurveien 19B, 4042 HAFRSFJORD 

(telefon: 04-550815) har laget et over 50 siders langt kurs i hvordan 
man programmerer ATARI ST i maskinkode. Kurset koster kr. 
350,00 og virker veldig godt opplagt. Det tar for seg BITs & BYTES, 
de ulike tallsystemene, stacker og pekere, programtelleren (PC), 
registere, interrupts. statusregisteret (SR) og så videre. NDM har fått 
tilsendt en prØve som vi skal resensere i et senere nummer. 
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AMIGA SYMPOSIUM 
En arbeidsgruppe fra Siegel & Gale, Mediafoto, Animal Voice, 

Digital Vision, FAMO og naturligvis COMMODORE har tatt 
initiati vel til et seminar for profesjonelle amiga-brukere. Det koster 
den nette sum av kr. 750,00 (inkJusive middag) og skal foregå på 
Strand R estaurant i Stabekk. Her skal de profesjonelle innen 
musikk, DTP, Video, 3D, InfoChannel, design o.s.v. få seg presentert 
den nye supemnaskinen fra Commodre - Amiga 3000. Blant 
deltagerne skal det blant annet kunne vinnes en slik maskin i en liten 
intern konkurranse. Eia var vi der ... 

CAPTIVE 
Fra MINDSCAPE kommer nå programmet CAPTlVE hvor du som 

personen TRILL har vært innesperret i 250 år for en forbrytelse du 
ikke har begått. Du er holdt fanget (captive) i slow-motion av 
høyteknologiske vakter da du plutselig blir aktivert igjen på grunn av 
at en tullete datamaskin gjør en feil (kan de det, da? red.) En smule 
omtåket etter så mange år i uvirksomhet forsøker du å mobilisere 
dine kunnskaper igjen. Hva gjorde du en gang i tiden? Hva heter du 
egentlig? Hvorfor er du der du er? Hvilket år der det? Og sist, men 
ikke minst, hvordan kan du flykte nå når sjansen byr seg? Ditt eneste 
hjelpemiddel er en bærbar datamaskin som du finner gjenglemt i et 
hjØrne av din celle. 

Beregnes utgitt til AMGIA, ATARI ST/STE og pc. 

SYNCRO EXPRESS 2 
Til ATARI ST/STE og AMIGA kommer nå andre utgaven av den 

kjente cartridgen for kopiering av disketter. Den skal kunne kopiere 
dine disketter på rundt 50 sekunder. Den krever en ekstern 
diskstasjon som den kan bruke som slave når den ignorer maskinenes 
egne disk-eontrollere. Den er menydrevet og kan kopiere en hel disk 
eller bare deler av den. I tillegg kan den duplisere andre fonnat som 
mM, MAC etc. DATEL ELECTRONICS hevder at det burde være 
det eneste dupliseringsverktøyet du behøver. Samtidig opplyser de at 
kopiering til andre enn deg selv er strengt forbudt. 

RALLY-SIMULERING 
Thalamus er ikke kjent for li oversvømme markedet med software, 

akkurat. Men dette sier de det skal bli en endring på. Selv om det 
ikke skal bli oversvømming ... Nå kommer de med THE Q8 TEAM 
FORD RALLY SIMULATION til ATARI ST/STE og AMIGA. De 
påstår at programmet benytter seg av fyllt grafikk med en hastighet 
på 50 bilder i sekundet. For å sitere dem selv: THE ULIMATE 
DRIVING GAME TO DATE! 

Snart skal de også gi ut AR..\.iALYrE til ATARI ST/STE, AMIGA, 
SPECTRUM og AMSTRAD også. Forhandlinger pågår om også å 
utvikle ARMALYTE 2. Noe å glede seg til, med andre ord. 

DIGITAL for AMIGA 
Det er ikke bare NDM som henvender seg til landets AMIGA

brukere. I vindØla siiter en gjeng og lager en stiftet og fotostatkopiert 
"blekke" på andre året. Den inneholder maskinkodekurs, nyheter, 
hackerspalte, annonser etc. Hvis noen vil ha et prøveeksemplar, så 
sett inn kr. 10,00 på postgirokonto 0823 0274550 og bruk adressen 
DIGITAL, c/o Geir Haugen, Gulla, 6655 VINDØLA. 

Abonner 

lJATAMARKEDET 

Amiga mjninakke inkl. moms 
· Amiga 500 
· Joysti'k 4990,-
·3 spill 
- Printer 

Amiga maxi pakke 
· Amiga 500 
· Fargemonitor 6990,-
· Joysti,k 
· 3  spill 

Amiga 500 
A·S90 Harddisk 
512 k/ram exp m/klokke 
Minimem 512 k/ram m/kl. 
Monitor lO84p 
Philips monitor 8833 stereo 
Philips monitor 8802 mona 
MPS·ISOOc fargeprinler 
MPS-1230 printer 
Star LC·1O Color 
Brother HR·S printer 
Profex diskettstasjon 
Mus for Amiga 
Amiga Action Replay 
Alcotini Stereo Sound Sampl. 

REKVISITA 
inkl. moms 
Diskettboks 3.5" m/lås (80) 
Diskeitboks 5.25" mfI!s (100) 
Musmatte 
Joystick com.pro. SOO) 
Joyboard 
RcnscdiskeU m/rensevæske 
Listepapir 2000 ark 80gr.A4 
Kopipapir 500 ark 80 gr. A4 

DISKETTER 
inkl. moms 
3.5" DS/DD Npylfale 
3.\"' SS/DD Maxeli 
3.5" DS/DD Maxcll 
3.5" DS/HD Maxeli 
5.25" DS/DD �Øyll1lle 
5.25" DS/DD MaxeU 
5.25" DS/HD Maxeli 

4200,-
4699,-
1345,-
895,-

2899,-
2899,-
2499,-
2899,-
1599,-
2899,-

695,-
999,-
339,· 
795,· 
595,-

79�0 
79,50 
79�0 

149,50 
189,50 
29.50 

299,50 
39�0 

79,50 
69,50 
99,50 

199,50 
39,50 
59�0 

119.50 

MAXELLDISKETIER • BULK 
ex.moms 
100 Slk. 3.5" DS/DD 
100 stk. 3.5" DS/IlD 
200 Slk. 5.25'· DS/DD 
200 stk. 5.25" DS/HD 

Commodore 64 
inkl. moms 
Commodore 64 pakke 
Commodore 64 
Diskettstasjon 1541-11 
MPS-1200 printer 

VIDEO 
inkl. moms 
Polaroid 31imers VHS 
MaxelI 3 timers VHS 

Polaroid 4 timers VHS 
MaxeU 4 timers VHS 

Polaroid PS·30 video 
Maxeli PS-3D video 

Polaroid P5·60video 
Maxell P5·60video 

Polaroid P5-90video 
Maxeli P5·9(} video 

Polaroid EC·30VHS·C 

Canon E·640 video 8 
Penlax PC·C860E video 8 

680,00 
1499,00 
899,00 

1699,00 

1990,00 
1475,00 
1899,00 
1540,00 

49.50 
59,50 

59,50 
79,50 

79,50 
82,50 

88,00 
97,50 

99,50 
110,00 

71,50 

11399,-
8899,-

Postordre 
Tessa EIeetroDies as 

Postboks 322650 
KVAM 

Tlf: (062) 94-500 -
Fax: (062) 94 525 
Ordretelefon apen: 

10-21(15) 
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hjørnet 
Endelig, sier du vel nå; et MIDI-hjørne i et datamagasin. Jepp, det var på tide, er enig i det. Forhåpentligvis blir dette et fast innslag i 

magasinet fra nå av. I dette nummeret skal jeg prøve å forklare det mest elementære, nemlig HVA ER MIDI??? 

På din vei gjennom data
manualer og annen litteratur har 
du, om du la merke til det, nå og 
da snublet borti ordet MlDI. 

Det er en del "mystikk" rundt 
ordet, men de fleste vet at det 
har noe med musikk å gjøre. 

MrDI (Musical Instrument 
Digital Interface) så dagens lys 
tidlig på 80-tallet, et system 
utviklet av de største keyboard
produsentene. 

MIDI 
Det MlDI forenklet sagt gjør, 

er å sende hurtige elektriske 
signaler fra en MIDI-enhet til en 
annen. 

Dette kan være informasjon 
om hvilken tangent du trykker 
ned (switch), hvor lenge du 
holder tangenten nede (note on, 
note off), hvor hardt du trykker 

(velocity), osv. 
Tempoinformasjon, for å få to 

trommemaskiner til å gå i takt, 
kan også sendes via MlDI. 

Dette gjør at du nå kan sitte 
alene med din datamaskin og et 
par synthesizere og lage, 
arrangere og utføre musikk
stykker som tidligere har krevd 
et helt band på en 5-6 mann. 

For å sette det helt på spissen, 
kan du faktisk fremføre kompo
sisjoner laget for symfoni
orkester helt alene. 

Spesielle program 
Du må selvfølgelig ha 

spesielle program til datamas
kinen for å m dette til å fungere. 

Disse har fellesbetegnelsen 
sequencer-program, og de aller 
fleste på markedet er svært så 
proffe og avanserte. 

Disse programmene er som 
regel oppbygd som en flerspors 
båndopptager med play, record, 
pause-funksjoner osv. 

Med datamaskina blir jo 
dessuten opptaket digitalt i 
stedet for analogt, slik at sus og 
støy er utelukket. 

Suquencer program 
Med et slikt sequencer pro

gram har du også enorme 
editerings-muligheter i forhold 
til vanlige analoge opptak. 

Spiller du feil, kan du rene 
dene ved å få melodien grafisk 
frem på skjermen. 

MIDI innlut-gang 
MID! inn/ut-gangene er 

standard 5-pins din plugger. På 
Atari ST 'en finner du dem til 
venstre på maskina, bak ekspan-

sjonsporten, mens på de fleste 
andre maskiner må du kjøpe deg 
et MlDI-interface for å få det 
hele til å fungere. 

Den maskina som er mest 
utbredt til dette bruket er Atari 
ST serien. 

Hvorfor den er det, er vel 
nokså tilfeldig, men ST'en er jo 
egentlig en ganske "gammel" 
maskin, så derfor er det den som 
har mest software å velge i 
innenfor dene feltet. 

Amiga'en begynner også å få 
et bra utvalg nå, så smak og 
behag blir nok til slun det 
avgjørende i valget av maskin. 

En del produsenter har også 
begynt å lage maskiner spesielt 
for behandling og formidling av 
MrD! informasjon. Først ute på 
dette feltet var Atari med 
maskina Stacy 4. 

Yamahafabrikken har også 
kommet med en maskin til dette 
bruket, nemlig Yamaha Cl -
music computer. 

Denne er faktisk også mM 
kompatibel, og kanskje kommer 
Yamaha med et fremstøt på 
hjemmedata-markedet også, 
hvem vet. 

Senere 
Jeg skal senere i denne serien 

teste noen sequencer-prograrn
mer, samplere og litt annet 
forskjellig smAsnaeks. 

Så heng med du forsømte 
komponist 

Skap et mesterverk ved hjelp 
av din computer. 

AW 
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KETILS 64/128- seksjon 
Programmet i dette nummeret 

er en scroll (dvs. en rutine som 
ruller tekst eller annen grafikk 
over skjermen din). 

Den er mest beregnet som et 
tips for de av dere som 
plaolegger å lage et spill, men 
den kao også brukes til andre 
ting, som f.eks demoer e.l. 

Det som er så unikt med 
akkurat delUle serollen er 
størrelsen på den, og aotall 
rasterlinjer den bruker pr. frame 
(40 linjer) for å scrolle hele 
skjermen, bortsett fra den 
nederste linjen. 

Egentlig tar den like mye 
rastertid som en helt vanlig 
scroller, men her vises en skjenn 
mens en annen tegnes opp, så 
tiden blir fordelt på hver frame i 
stedet for hver åttende (som er 
vaoligst). 

Denne serollen kao serolle 
blokker med grafikk eller tekst i 
størrelsen 255 bytes og oppover. 
Størrelsen stilles inn i serollen, 
og kan evt. forandres for hvert 
level i et spill. 

Blokkene med grafikk blir 
hentet fra minnes posisjon 
$5000. 

Dette forandres ved å sette en 
ny verdi i minnesposisjon $1053 

(f.ex $60=$6000 eller 

Hei, NOM! 
Vi er en gruppe på 6 

---medlemmer som beskjeftiger oss 
med å lage demoer (som så 
maoge andre). 

Vi kaller oss Unieum og 
kommer fra Ålesund. Det er få 
(som vi vet om) som kommer 
fra Ålesund og som dessuten 
koder på 64 'em. 

Vel, jeg vet ikke hvor dette 
burde være (redaksjonelt) i 
NDM, men er ikke dette rette 
plassen, så please få det dit det 
skal. 

Vi har kodet i et år, men er lite 
kjent ennå (hum-hum), så derfor 
innholdet av spørsmåla. OK. 
Nok prat, til saken: 

1. Vi var uheldig og mistet 
partyet i Bergen (29. juni - l. 
juli), og derfor lurte vi på om 
partyet som lllusion holder i 
Trondheim snart, eller det som 
Network og Theatre skal ha i 
romjula i Lillestrøm, er bare for 
kontakter eller spesielt utvalgte. 

Eller er det mulig å henge seg 
på? (så lenge en ikke er lame ... ). 

I så fall, hvor skal en 
henvende seg? 

2. Hvor kao en få tak i Disk
magasinet Sex'n Crime (C64), 
er det PD eller må det bestilles? 

3. Hvor er det mulig å få tak i 
en av Blaekmails FU-Grafix? 
Må jeg henvende meg til et PD
bibliotek? I så fall, hvilket? (Jeg 
har adresser til en haug (mest i 
Sverige) men send gjeme med ei 
adresse (hvis dere har), for det er 
ikke sikkert jeg har den). 

Noe mer var det ikke. Svar 
ønskes pr post, hvis mulig. På 
forhånd takk. 

Svein Kallandsvik 
6013 Ålesund 

$78=$7800) 

Blokkene er 255x24 laoge. 
Dette forandres ved å sette en 

ny verdi i minnesposisjon $IOdb 
(f.ex $01=$0100 eller 

$05=$0500) 
De to skjermene som blir 

brukt ligger i minnesposisjon 
$2000-$23e8 og $2400 - $27e8. 

Skjermposisjonene og 
tegnsettet kao foraodres ved å 
skifte ut verdiene i 
minnesposisjonene fra $ lOef -
$10f2 

Programmeringen fra $1000 -
$1024 + 10f3 - $19fa blir brukt 
til å fylle teksten -NDM- i 
blokken som blir seraIlet. 

1000: Ida #$50 
sta $fe 
Ida #$00 
sta $fb 
tax 
tay 
IXa 
aod #$07 
tax 
Ida $IOB,x 
sta ($fb),y 
inx 
Ida $fb 

PS Vi synes NDM er et bra 
blad, et av de beste faktisk (nei, 
dette er ikke smigrende skryt, 
bare fakta). 

Det tar for seg hva vi kaller 
data - ikke dra inn for mye spill, 
la lamerne kjØpe et annet blad 
hvis de vil ha bare spill. En lik 
mengde stoff for alle maskinene 
gjør alle glade. 

En side med kontaktannonser 
for hacker/user groups, samt 
eventuelle norske PD-bibliotek 
står høyt på lista over nytt stoff i 
blekka. Og hva med en demo
news spalte for inn- og utlaod 
med noe for alle maskiner? 

Sammy of UNICUM 

l. Partyet, som lIIusion skal 
holde i Trondheim, og det som 
Network og Theatre skal ha i 
LillestrØm i romjula er ikke bare 
for kontakter eller spesielt 
utvalgte. 

Det vil i god tid fØr disse 
demopartyene går av srabaelen 
stå kantaktadresser for 
invitasjoner i NDM. 

2. Diskmagasinet Sex'n Crime 
er public domain, og det blir 
spredd på samme måte som som 

feks. demoer. (dvs. at du får 
dem kopiert fra andre grupper) 

3. Blackmails FU-Grafix er 
Public Domain, så du kan prØve 
forskjellige PD-bibliotek. 

med hilsen 
Ketil 

Skriv 
noen ord 
du også! 

cle jsr $1092 sta S08 
ade #$01 inc $d020 Ida S lOfl,x 
sta $fb Ida #$73 sta $fe 
Ida $fe sta $fffe Ida #$00 
ade #$00 Ida #SOI sta $fd 
sta $fe sta $d019 inc S02 
emp #$70 rti bne $ lOe2 
bne $100a Ida #$32 inc S03 
sel sta $d012 Ida $02 
Ida #$35 Idx #$07 sta $04 
sta $01 dex Ida $03 
Ida #$5a bne $107a sta $05 
sta $fffe Ida #$15 Idx #$02 
Ida #$10 sta $d018 Idy #$00 
sta $ffff Ida #$e8 Ida ($04),y 
Ida #$72 sta $d016 sta ($fd),y 
sta $fffa Ida #$5a iny 
Ida #$10 sta $fffe epy #$28 
sta $fffb Ida #$01 bne $ lOee 
da #$I b sta $d019 Ida $05 
sta $dOII rti cle 
Idx #$01 Ida S08 ade #$01 
SIX $dOla sta $d018 sta S05 
stx $06 Ida $fb Ida $fd 
dex sta $d016 eie 
stx Sfb beq $IOa3 ade #$28 
stx $deOe dec $fb sta #Sfd 
stx $02 jmp SlOea Ida Sfe 
Ida #$50 Ida #$07 ade #$00 
sta S03 sta $fb sta $fe 
cli inc $fe dex 
jmp SI057 Ida Sfe bpi SIOce 
Ida #$f2 and #$01 rts 
sta $d012 tax lOef: 95 85 20 24 2d Oe 04 Od 
dec $d020 Ida $ lOef,x 2d Oe 04 Od 

BATAVIA 
+COMMODORE 
= SANT 
Nå har BATAVIA og 

COMMODORE inngått 
en avtale om samarbeid 
om distrtbusjonen av 
dataprodukter til 
konsumenter. 

Commodore ønsket å 
forbedre forhandlernes 
innkjøpsrutiner og syn
tes at det var bedre at 
Batavia tok over distrt
busjonen av CBM64 og 
AMIGA500. 

En av årsakene er at 
Batavia har et bredere 
register når det gjelder 
"add-ons" til disse 
maskinene. 

Commodore skal 
isteden konsentrere seg 
om arunonserillg og 
markedsførsel av pro
duktene. 

For forhandlerene som 
nå skal bestille 
maskiner fra Batavia vil 
samarbeidet ikke få 
noen ulemper. 

Batavia kommer til å 
selge produktene til 
samme pris som 

Commodore har gjort til 
nå. 

Ikke noe fordyrende 
mellomledd, altså. 

For den som ikke 
kjenner til Batavia kan 
vi nevne at det er et av 
Europas største 
handelskonsern innen 
"Consumer Electronics", 
som det så fint heter. 
De har et meget bredt 
produktsortiment til 
svært konkurranse
dyktige priser, mener de 
selv. 

Hovedkontoret ligger i 
Bayern, Vest-Tyskland. 
Det har datterselskaper 
i alle de viktigste Euro
peiske land. 

Batavia driver sin 
virksonihet innen tre 
områder: data, foto og 
radio/TV. 

I 1989 var total
omsetningen for dette 
multinasjonale firmaet 
hele 1500 millioner 
kroner(!). 

I Tyskland er de den 

største fotogrossisten og 
også størst som dis
trtbutør . av data til 
hjemmesektoren. 

I og med at Batavia 
har hele verden som sin 
markedsplass, kan de 
gjennom sitt norske 
datterselskap tilby 
ettertraktede produkter 
til meget gode priser. 

Dette burde gjenspeile 
seg i den prisen du 
betaler i din data
forretning. 

I Tyskland har de to 
firmaene hatt et nært 
samarbeid i flere år. I 
Norge startet sam
arbeidet i 1988. 

Så nå kan det kanskje 
lønne seg for deg å 
stikke innom din 
dataforhandler. 

Han har kanskje fått 
inn noen nye produkter 
til din datamaskin - til 
en gunstig pris? 

AF 
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Bulletin Board 
Systems 

Denne gangen skal vi kikke på et bestemt kommunikasjonsprogram, NComm, og 
et bestemt BBS-system, MBBS. 

Grunnen til at jeg har valgt NcOmm og MBBS er for- det' 
.første at NComm.og MEBS 
passer meget bra sammen, og 
NComm er et av de bedre kom
munikasjonsprogram til Amiga, 
og det er det de fleste bruker. 
MEBS er også et av de mest 
brukte BBS-systemene (i hvert 
fall i Norge). 

Kommuuikasjons
programmet 
Som vi husker fra forrige gang 

_ er dette programmet som 
håndterer kommunikasjonen 
mellom maskin og modem: 

_Dessuten skal det vise tegnene 
du. skriyer, og de tegnene du 

. moltar, på riktig måte. NComm, 

.-som vi skal se nænnere på, 
inneholder desSuten en del 
funksjoner som gjør det lettere å 
bruke sammen med et modem. 

Det er helt opp til deg hvilket 
kommunikasjonsprogram du vil 
bruke. Til Amiga finnes bl.a. 
NComm, Comm, JRComm, 

" AZComm, Wombat, Kennit, og 
mange andre. 

NComm 
NComm er et norsk 

m o d e m/k o m m  u n iKa s j o  n s 
program for Amiga. net at det er 
norsk, vil ikke si at menyer og 
kommandoer er på norsk, men at 
det er laget i Norge, nemlig av 
Daniel Bloch�NComm er byg
get på det noe eldre kom
munikasjonsprogrammet Comrri, 
laget av Dj James. 

NComm er "Giftware". Dette 
. betyr at programmet er gratis: 

men at forfatterne gjeme tar 
imot gaver dersom du syntes 
programmet er bra. Den siste

'versjonen, v. 1.9, ble utgitt 8. 
april 1990. 

Hvis du ikke allerede har 
NComm, finner du dette på de 
fleste Amiga BBS'er. Problemet 
er vel kanskje for de fleste at de 
ikke har noen 
kommunikasjonsprogram i det 
hele tatt. Men du kjenner 
kanskje noen som har modem, 
som kan kopiere NComm til 
deg. Du gjør altså ' ikke noe 
ulovlig ved å kopiere NComm. 

Fordelene med NComm 
fremfor noe annet kommunika
sjonsprogram til Amiga, er for 
det første at det håndterer de 

,fleste typer tegnsett, noe som 
har vært el problem med andre 
.program. NComm kan kjøres på _ 
alle typer Amiga med mer enn 

·512 K minne. 
Det håndterer ANISNT l 00 

tenninal emulering i 8 farger. 
Dessuten inneholder NComm 
mange nyttige funksjoner som 
gjør det lenere å bruke. Den 
beste dokumentasjonen til 
NComm finner du i 
NComm.doc filen som følger 

med NComm. Jeg forklarer 
derfor . kort' bare hva _ de 
forskjellige menyene inneholc;ler. 

Hvis vi ser på menyell,e i 
NComm, vil du finne ('System", 
"Transfer", "Com", �'Translate", 
"Screen", "Phon.' og ''bial''. 

Syst em 
De viktigste delene på denne 

menyen er "Save config" og 
"Macro keys". "Save config" 
lagrer en konfigurasjonsfil som 
hents inn hver gang du starter 
NComm. Filen inneholder ditt 
personlige oppsett av NComm 
(hastighet, tegnsett osv.). 

"Macro keys" lar deg definere 
dine egne funksjonstaster (Fl: 
F lO). Her kan du legge inn din 
signatur eller lignende tekster \ 
som duskriver ofte. 

Transfer 

I "Transfer" menyen er de 
viktigste valgene "Upload", 
"Download", "Protocol" og 
"Default direetory". 

"Upload" starter overføring av 
en fil fra din maskin til en BBS, 
og "Download" fra en BBS til 
din maskin (dette skal vi se mer 
på etterpå). 

"Protocol" lar deg bestenune 
hvilken overfØringsprotokoll du 
vil bruke. På NComm v 1.9 

finnes XModem, YModem, 
YModem-Bateh, YModem-G_og 
ZModem. 

"Default directory" lar deg 
bestemme hvor filene som skal 
overføres skal ligge. 

Com 
Dette er den viktigste menyen 

i NComm. Dersom du ikke får 
kommunikasjonen med mode
met ditt til å virke, er det tem
melig sikkert at det er her feilen 
ligger. 

"Baud rate" bestemmer baud 
hastigheten mellom maskin og 
modem. "Data lenght" 
bestemmer om du skal bruke 7 
eller 8 bits tegnsett. "Parity" 
bestemmer hva slags paritet du 
vil bruke. "Stop bits" bestenuner 
om du skal bruke l eller 2 stop 
bit. 

Translate 
Det vi1ctigste på denne 

menyen er "Charaeter set". Av 
de 13 forskjellige tegnsettene 
NConun håndterer, er IBN det 
som brukes mest. 

Screen 
Her kan du bestemme hvordan 

NComm's skjerm skal se ut. Om 
den skal være i Interlaee, hvor 
mange farger den skal ha, 
paletten osv. 

Phone 
"Phone"-menyen er en liste 

over telefonnummer til de 

BBSene du bruker. Her finner du 
ogsa "Modem setup" som vi 

.skal se nærmere på senere.-

Dial 
l "Dial"-menyen kan du ha en 

liste. over de BBSene du bruker 
mest. Dersom du velger en av 
BBSene på listen, vil NComm 
ringe opp denne automatisk. 

ReadMail 
Til NComm finnes det et eget 

"offline"-program som kalles 
"ReadMail". Siste versjon er v. 
3.0. ReadMail er laget av Torkel 
Lodberg. 

Et -"offline"-program gjør det 
mulig å jobbe med en BBS uten 

at du er koblet opp mot den. 
ReadMail lar deg lese og skrive 
meldiIiger, bestemme hvilke 
mei som skal sendes og hentes, 
osv. 

Alle kommandoer du utfører i 
ReadMail blir lagret i en script
fil. Neste gang du logger deg inn 
på BBSen, utfører NComm 
disse kommandoene for deg ut i 
fra det som er lagret i script
fIlen. 

Meldingene blir sendt over og 
nye blir hentet. Alt dette gjør at 
telefonregningen blir mindre, på 
grunn av at den tiden du er inne 
på BBSen er så liten. Du er altså 
kun inne på BBSen så lang tid 
som det tar å utføre de kom
mandoene du har bestemt på 
forhånd i ReadMail. 

NComm Script 
NComm har den muligheten 

at det kan kjøre et "program" 
som består av en oppramsing av 
kommandoene NComm skal 
utføre. 

Alle kommandoene _skrives 
ren inn i eo vanlig tekst-fil, og 
de fleste funksjoner kan utføres 
fra en slik seript-fil. 

ReadMail lager altså en slik 
script-fIl, og du kan lage dine 
egne scripts dersom du måtte 
ønske det. 

NComm's seript-språk er 
dokumentert i Script.doe som 
følger med NConun. 

BBS-systemet 
BBS-systemet er den delen av 

BBSen du får se når du logger 
deg inn. Systemet skal håndtere 
kommunikasjonen med ditt 
modem, samt mange andre 
funksjoner som filoverføring, 
meldinger, konferanser, chat, 
osv. 

Av BBS-systemer til Amiga 
finnes AmiExpress, Paragon, 
BBS-PC og mange andre. 

Jeg har valgt å se på MEBS, 
som altså går på IBM PC'er 
(Det år rykter om at MEBS 
også finnes til Amiga, men så 
vidt jeg vet er ikke Amiga
versjonen ferdig ennå). 

Av Espen Lyngaas 

MBBS 
MEBS er et BBS-system laget 

av Mike Robertson. Det er 
utviklet i Norge, og det finnes en 
egen BBS hvor sysopene som 
bruker MEBS raskt kan få 
hje1pmed eventuelle problemer. 

MEBS, som må kjøres på en 
IBM PC kompatibel maskin, 
finnes i flere versjoner, v. 8.1, 

som er gratis, og for tiden v. 
9Sa for registrerte MEBS 
sysoper. 
-MEBS håndterer de fleste 

tegnsett, og det finnes meny- og 
kommando-oppsett på engelsk, 
norsk, nynorsk, finsk og så vidt 
jeg vet også tysk. 

MEBS erTett og slett for stort 
til å kunne forklare aUe 
funksjoner her, men jeg skal ta 
for meg de viktigste. Jeg går ut 
ifra at engelske menyer og 
kommandoer blir brukt. 

Innlogging 
Når du ringer opp en BBS 

som bruker MEBS, vil du først 
få opp et bilde som viser deg 
hvilken BBS du har ringt, og du 
vil bli sputt om hva du heter. 

Dersom du ikke har brukt 
BBSen før, vil den spørre deg 
om hvilket passord du vil bruke, 
adresse osv. Deretter vil 
systemet stille deg en del 
spørsmål som vil sette opp din 
bruker-fli slik at du får mest 
mulig ur av BBSen. 

Vi kan si at MEBS er delt opp 
i to hoveddeler. Konferanse
systemet, hvor alle meldinger 
ligger, og filsystemet hvor alle 
filene ligge�. 

Konferansene 
I hver konferanse vil du finne 

meldinger fra andre brukere. 
Som regel finnes det en 
konferanse hvor alle meldingene 
er private. 

Det vil si at det er bare den 
som skriver meldingen, den som 
ska1.ha meldingen og sysop som 
får se den. Husk at sysop kan 
lese alle meldinger! For å lese 
meldinger du ikke har lest før, er 
det bare å trykke Enter. Syste
met blar da igjennom alle uleste 
meldinger i den konferansen du 
står i. Navnet på konferansen ser 
du av prompten. F.eks: (Main 
Baard) Read Ref Command (? 
for menu):. 

�om du serL.står nå systemet i 
"Read Ref Command" 
konferansen "Main Board". 
Dette betyr at du står i modus 

for å lese meldinger, og den 
neste meldingen kommer frem 
når du trykker Enter. Etter at du 
har lest alle meldingene i en 
konferanse, hopper systemet 
over i neste konferanse som 
inneholder uleste meldinger. 
"(No more uoread. Press 
<Enter> for next conference.)" 

Dersom du vil hoppe til en 
bestemt konferanse, kan du 
skrive "JOIN ?" for å få en liste 
over alle konferansene, og 
deretter "JOIN" pluss nok av 
navnet til at systemet forstår 
hvilken konferanse du vil hoppe 
tiL Dersom du f.eks. vil hoppe 
til "Private Mail"-konferansen 

'skriver du "]OIN PRlV". 

Fil-systemet 
For å komme over i den delen 

av systemet hvor filene befinner 
seg, skriver du "F". Du vil da få 
en slik prompt: "(Main Boaiilj 
File Command (? for menu):". 

Filsystemet består som regel 
av flere områder. F.eks. et for 
bilder, et for utility-programmer 
osv. Dersom du vil ha en liste 
over alle områdene, skriver du 
"LIST ?". Dersom du f.eks. vil 
ha en liste over filene som ligger 
i området "Utility programs" 
skriver du "LIST UTIL". 

. Hjelp! 
D�t er meget viktig å merke 

seg at det står "(1.fQr menu)" 
ved nesten alle promptene. Har 
du problemer, finner du helt 
sikkert ut av det etter å ha sett på 
menyen. lO?" gir deg en oversikt 
_over menyene i nesten alle deler 
avMEBS. 

MEBS har liessuten et 
innebygget hjelpe-system. Der
som du for eksempel lurer på 
hvordan du kan lese bestemte 
meldinger, skriver du "HELP 
READ". Den beste metoden for 
å beherske MEBS er å prøve seg 
frem. Det er lite som kan gå 
galt. Gjør du noe du aven eller 
annen grunn ikke har lov til, vil 
du få beskjed om at du ikke har 
lov til å gjøre det. 

Neste gang kommer siste del i 
denne artikkelserien, og da skal 
jeg ta for meg fil overfØringen, 
protokoller og utpakking av fi
ler. Jeg kommer dessuten til å 
sette opp en liste over noe av det 
du kan få problemer med, og 
hva du kan gjøre for å rette på 
det. 

Espen Lyngaas 
Sysop Crusaders BBS 
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DEMO§ 
Denne siden stiller vi til rådighet for alle hackers med kunstneriske anlegg - det være seg i form 
av grafikk eller dem os. Kast deg uti det, og få ditt kunstverk publisert i NOM! Skriv til: 
SCREE N S H OT S, NOM, Postboks 250, 6401 MOL DE. Husk å sende med en adressert og frankert 
konvolutt hvis du vil ha "dine saker" i retur. 

Edvin Helland, 5400 STORD, har brukt sin AMIGA til å produsere disse flotte bildene. NOM bøyer seg respektfullt i støvet .... 

Ho,.' do you kno\1 It" s Monday ? 

VOll jus t t�..:ke ct look in 
t}\� "il."1"Ol". 

Denne fine betrakteisen av et daglig problem kommer fra Espen 
Berger Hansen, 3970 LANGESUND. Uført på AMIGA. 

Her har vi et bilde 'ra Jo Even Skarstein, 6870 OLDEN. Det er fra en 
demo (SO WHAT) på A TARI ST. 

Denne utmerkede ridder med sin ganger er utført av' Børre og Frode 
Bjerkholst, 1406 HEBEKK - med AMIGA og DeLuxePaint 3. 

Ståle Løseth i Elnesvågen er en kløpper på sin A TARI ST. Dette syntes 
vi var meget bra! Vi skal en dag egne en hel side til Ståles bilder. 
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DATASENTERET+SPACEWORLD+BJ 

Den siste tiden har mye vært gjort av og mye vært sagt om BJ ELECTRONICS. Vi 
på NDM syntes derfor at det måtte være interessant for våre lesere å få vite mer 
om dette firmaet - som forøvrig er landets største software-importør. Derfor satte 
vi kursen for Drøbak, denne vakre byen som har en nydelig beliggenhet på 
østsiden av Oslo-fjorden en drøy halvtime fra hovedstaden. Her holder BJ 
ELECTRONICS hus. 

BJ ELECTRONTCS eies og 

drives av BjØrn Jacobsen, en 

sjarmerende herremann med teft 

for gode forretninger. Han tar 
imot oss i sine små, trivelige 

lokaler midt i Drøbak sentrum. 

Etter en innledende omvisning 

blir vi geleidet ned i en myk sofa 

og traktert med kaffe og ferske 

rundstykker. Sakte glir samtalen 

inn på hvordan det hele startet. 
-NDM: Si oss, Bjørn 

Jacobsen, hvor lenge har dere 
egentlig hodt på i denne unge 
bransjen? 

-BJE: Det er i grunnen bare to 

maskiner som er forbrukere av 

software til en viss grad, 

AMIGA og CBM64. Det finnes 

jo PCer og ATARI ST også, men 

de er ikke spesielt store akkurat. 

Og skal vi se strikt på det, så er 

det vel ikke så lenge igjen før 

CBM64 er en saga blott. 

Dessuten skal man ikke 

glemme at når noen kjØper en 

datamaskin, så er det bare i en 

kort periode mens maskinen er 

ny at det kjøpes softwaretil den. 

Deretter havner maskinen i dvale 

Innehaveren av BlE, Bjørn Jacobsen 

lenger. Salget på 64-software går 

dramatisk ned. Det samme gjør 

antallet utgivelser. tidligere 
kunne det komme 10 titler i uken 

til CBM64, men nå kommer det 

bare en tittel en gang imellom. 

På AMIGA er forholdet det at 

der selges det et hyggelig antall 

software, men der er kopieringen 

i ferd med å drepe hele 

markedet. All økning er borte. 

-NDM: Hvis CBM64 
forsvinner snart, kommer dere 
til å satse på spillekonsoller 
som LYNX og PC-Engine i 

steden? 
-BJE: Spillekonsoller har han 

en vokJdsom utvikling i det siste. 

men de er egentlig bare leketøy. 

Men det er helt klart at mange 

ikke har så mye bruk for 

datadelen når de bare skal spille. 
-NDM: Hvor mange 

-BJE: Vi startet opprinnelig en fordi kjøperen blir lei, eller også 

gang i middelalderen - eller var havner eieren av maskinen i en 

det steialderen? - som CBS eller annen gruppe hvor han 

ELECTRONTCS. Vi var en av begynner å få programmene 

de aller, aller første på gratis. Det ser ut til at denne 

hjemmedata. Da ble det første perioden blir kortere og kortere. 

forsøket på å lage en -NDM: Mener du at 
kombinasjon av spille- og data- grunnmuren i softwaresalget 
maskin markedsført under blir borte, rett og slett? arbeider her på BJE, og hvor 

store mye omsetter dere for i året? navnet COLECOVISION. CBS -BJE: Ja, den 

som egentlig var et plateselskap, ikke 

ble fort lei av dette. Jeg fikk da 

mulighet til å kjøpe den norske 

avdelingen av CBS Electronics. 

For å gjøre navnebyttet minst 
mulig dramatisk, så ble det nye 

firmaet kalt BJ ELECTRONTCS. 
-NDM: Og dette var L .. ? 
-BJE: I 1985, etter to år i CBS 

ELECTRONTCS. Og i dag er vi 
den største leverandøren av 

software til 

hjemmedatamarkedet her i 

landet. Men egentlig sier ikke 

det så mye. Norge er et lite 

marked. Dessuten skrumper 

markedet inn, sakte men sikkert. 

I hvert fall hvis man ser Europa 
under ett. 

der -BJE: Vi er 5 stykker, har 

. : J _ l 

-NDM: Men det selges jo en 
hel del datamaskiner hvert år, 
er ikke dette med på å utvide 
markedet? Lagerguruen på BJE, Håkon Hansson 

«Gaptle» Datasenteret bak råduset i Oslo 

en nettoomsetning her på 

engroen på rundt 12 millioner 
netto. 

-NDM: Blir det til at dere 
konsenterer dere om software? 

-BJE: Ja, og tilliggende 

produkter som joysticker og den 
type produkter som hører 

sammen med softwaren. Vi har 

eksklusive avtaler med alle de 

største softwarehusene, og vi 

distribuere alt disse gir ut. Uten 

unntak:. 

-NDM: Er det disse avtalene 
som gir dere mulighet til å 
anmelde personer som driver 
med ulovlig salg av kopierte 
program? 

-BJE: Vi er de ulike firmaenes 

representant i Norge. Det inngår 

i vår avtale med softwarehusene 

å ivareta deres interesser her i 
landet. Når vi ser at visse 

personer kopierer spill og selger 

dem for 20 kroner stykket, så er 

det tjueri, og vi er nødt til å ta 

affære. 

-NDM: BJ er involvert i 
Datasenteret på Karl Johan 
som åpner igjen i nye lokaler. 
denne uken. Det blir etter hva 
vi erfarer et stort kompleks. 
Kan du fortelle våre lesere litt 
om dette? 

-BJE: Forholdet er at en ren 

hjemmedataforretning egentlig 

er en dårlig forretning i dag. Det 

er et svakt varespekter, og de få 

leverandørene på markedet slåss 

om kundene og setter prisene 

lavt. 

I tillegg selges det ikke noe 
videre med data under 

månedene mai, juni. juli og 

august. Vi kommer derfor til å få 
et stort kompleks med 

DATASENTERET (som skal 

selge data) og SPACEWORLD 

(som skal selge bilde og lyd). 
Dette vil fordele salget - og 

dermed inntektene mer likelig 

over hele året. Og detkan vi 

trenge, for det er ikke akkurat 

billig å ligge midt på Karl Johan. 

Vi håper at vi med denne 

konstellasjonen skal kunne 

trekke flere kunder til 

forretningen. 

-NDM: Vi har sett at dere 
annonserer en god del - ofte 
med helsider i Dagbladet. 
Betaler dette seg? 

-BJE: Det har blitt til at vi har 
brukt nevnte avis som 

annonsemedia i en viss 

utstrekning. Dette har medført at 

vi har etablert en mer eller 

mindre fast kundekret� over det 
ganske land. Og det er ikke så 

rart, for hva har man for utvalg 

til kundene i en mindre butikk 

ute i periferien? Alternativet blir 

ofte at mange benytter seg av 

Datasenteret og kjøper maskiner, 

program og så videre på 

postordre. Om annonsene betaler 

seg, kan vel diskuteres. Helt 

klart er at vi bruker en hel del 

penger på annonser. 

-NDM: Hva synes dere om at 
det endelig er kommet et norsk 
datablad på markedet? Vi 
tenker naturligvis på NDM. 

-BJE: Det er vi meget glade 

for. Vi har flere ganger annonsert 

i NDM, og vi kommer til å 

fortsette med det. Norge trenger 
et eget datablad for hjem

medatamarkedet. 

Med disse varme ord 
klingende i NDM-reporterens 
Øre tar vi farvel med BJE og 

Bjørn Jacobsen. 

Vi ser frem til et langt 

samarbeid mot et felles mål: 

Norske dataentusiaster skal 

kunne få tak på det de trenger og 

også kunne lese på norsk om 

nyheter som kommer. 

Da trives man med sin hobby 

og får mange hyggelige stunder 

ved den datamskin man liker 

best. 
For det er vel den dere har 

kjøpt? 

AF 

-



B}1e Bandit, Lamer Extenni
nator. Byte Warrior, Lamer Il, 
SCA. De fleste Amigaeiere 
burde vite hva jeg snakker om; 
datavirus. 

Noen er relativt harmløse, 
mens andre kan få deg på 
selvmordstanker når de bryter ut 
i sin fulle blomst (bakterie
kultur???). 

Mange myter 
Det er mange myter angående 

virus. De mest fantastiske 
historier verserer. Alt fra at virus 
legger seg i klokka (hvis du har 
ekstra memory) til at de kan 
smitte over på hard-disken og 
ødelegge den. 

Det er riktig at det finnes virus 
som kan ødelegge klokka, men 
de legger seg ikke i klokka for å 
spre seg videre. 

Virus 
Det er også riktig at virus kan 

spre seg over på hard-disken, 
men det kan kun virus som ikke 

hardwarenl 

Kamuflasje 
Noen bootblokkvirus har nå 

også begynt å benytte seg av 
kamuflasje, de kan gjemme seg 
på "eustom boots". Det vil si at 
de kan gjemme seg fra 
viruskillere som ViirusX 4 0.1. 
ved å legge seg i bakgrunnen for 
(tro det eller ei) viruskillere eller 
introer som ligger på 
bootblokken! 

Dette gjør livet atskillig verre 
for alle swappere som har 
disketter de rett og slett ikke har 
tid til å sjekke grundig, fordi 
diskene må kopieres og spres til 
alle kontakter så snart som 
mulig! 

For ikke å nevne livet til den 

Virus 
på 

hjernen? 

ligger i bootblocken gjøre, slik 
som BSG9 og Xeno, som har 
festet seg til en fil. 

Hvis denne filen da har blitt 
overført direkte, gjennom at du 
har kopiert den over fra disk til 
hard-disk, er det mulig at du kan 
smitte hard-driven din, og da er 
du ille ute . . .  

To typer virus 
Det finnes hovedsaklig to 

typer virus, de som ligger på 
bootblokken (den delen av 
disken som Amigaen først leser 
når du forer den med en diskett), 
og de som ikke ligger 
bootblokken, såkalte fil-virus. 

Bootblokk virusene er de 
vanligste, samt de enkleste å 
oppdage. Disse virusene 
kopierer seg selv ved at de 
overlever en reset, og legger seg 
selv på bootblokken til den neste 
disken du forer maskinen med, 
og slik fortsetter det. Det spiller 
ingen trille om disken er 
skrivebeskyttet eller ei. 

Viruset blir aktivisert på 
forskjellige måter. De mest 
brukte er at viruset har blitt 
kopiert så og så mange ganger, 
eller at disken har blitt bootet så 
og så mange ganger. 

Når de blir aktivisert, kan de 
gjøre en av mange ting. 

De kan ødelegge bootblokken, 
de kan ødelegge hele disken; 
lista er uendelig. De kan derimot 
ikke ødelegge noe av 

stakkars nye Amigaeieren som 
for 2 uker siden kopierte et spill 
fra kameraten, og som nå ser at 
program etterprogram nekter å 
loade, at workbenchen slår seg 
av etter 5 minutter, og lignende. 

Alt dette til tross for at han 
etter alle kameraters råd har 
sjekka diskene han kopierer for 
virus. 

Det er ikke bare pirater som 
får virus, selv om det er en kjent 
sak at virus kan spres hvis du 
kopierer software. Men, ikke all 
software er kommersiell. Selv 
om du holder deg helt på matta 
og ikke kopierer kommersiell 
programvare, vil du helt sikkert 
oppleve å få et virusangrep en 
eller annen gang. 

For selv om du ikke 
priatkopierer programmer, så er 
det andre som gjør det, og 
nettopp disse andre kan du ha 
kopiert infiserte demoer eller PO 
programmer fra. 

Filvirus 
Den andre typen virus, 

filvirus, som ikke legger seg på 
bootblokken, er relativt sjeldne. 
Til nå er det bare "utgitt" 3 slike 
virus, IRQ, BSG9 og Xeno. For 
å gi et lite innblikk i hvordan 
disse virusene fungerer, vil jeg 
bruke IRQ viruset som 
eksempel: 

Du kjører et infisert program. 
Når du er ferdig, resetter du 
maskinen. Som alle virus gjør, 
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overlever dette en reset. Når du 
nå setter en ny disken inn i 
maskinen, vil dette viruset se 
etter på den FØRSTE filen i 
startup-sequencen om den er 
kjørbar (et executable maskin
kodeprogram). Hvis den ikke er 
det, legger viruset seg på DIR 
kommandoen i C directoriet. 

Hver gang du nå bruker det 
infiserte programmet, vil det 
kopiere seg over på en ny 
diskett, prosessen gjentar seg. 

Dette viruset er stort sett en 
spøk. Når det blir aktivisert 
skriver det i den øverste delen 
av workbenchen at det er 
aktivisert. 

Etter dette blir det en virkelig 
plage, ettersom det hver gang du 
setter inn i datamaskinen en 

skrivebeskyttet diskett, må du 
fjerne skrivebeskyttelsen, slik at 
det kan kopiere seg over. 

Kappløp 
Det er hele tiden et slags rust

ningskappløp mellom virus
makere og viruskill-makere. Det 
er ikke noen kald krig vi snakker 
om her, men full krig, med 
bootblokken som digital 
slagmark! 

VirusX v.4 er et godt 
virusprogram. For 4 måneder 
siden var det et fantastisk 
viruskillerprogram. Siden 
VirusX 4 ble utgitt, har det 
kommet nye virus, som krever 
nye viruskillere. 

Ny viruskiller 
Etter min retur fra Silents/Red 

Sector partyet i Danmark l .  juli, 
hadde jeg med meg en ny 
viruskiller, KOV III, utgitt 
30.6.90. Dette programmet alene 
kan oppdage 41 boo!blokk-virus 
og 2 fil-virus! Men det er ikke 
den store nyheten. 

Den store nyheten er at dette 
programmet hele tiden ligger i 
bakgrunnen, slik at hvis du har 
det med i startupen til OPaint, 
WordPerfecteIler hvilket som 
helst annet program, så vil dette 
programmet automatisk multi
taske. 

Det legger seg i bakgrunnen 
og sjekker hver disk du setter 
inn i maskinen, mens du tegner 
eller skriver med et annet 
program! 

Lete etler virus 
Det gir deg dessuten en unik 

mulighet til å lete etter virus 
med to viruskillere. Først loader 
du KDV III som en 
bakgrunnstask (brun), deretter 
loader du f.eks. VirusX 4 eller 
Zerovirus Il. 

For å sette opp en startup med 
automatisk loading av KOV III, 
må du først åpne filen s/startup
sequence i din edtior (du kan 
bruke ED kommandoen i c 

.... 
directoriet på workbenchdisken 
til dette). Når du har åpnet 
startupen, vil du se en del 
kommandoer som forteller hva 

maskinen skal loade og kjøre fra 
disken. La oss nå si at vi 
arbeider med Opaintdisken. 
Startupen vil se noen lunde slik 
ut: 

C:SETPACH >NIL 
CO:C 
E C H O " A 5 0 0 / A 2 0 0 0  

WORKBENCH IS ... " 
SYS:SYSTEM/FASTMEM

FIRST 

Det du da skal gjøre er å 
forandre dette til: 

SETCLOCK LOAO 
BRUN KOVIII 
C:SETPACH >NIL 
CO:C 
E C H O " A 5 0 0 / A 2 0 0 0  

WORKBENCH IS ... " 
SYS: SYSTENVFASTMEM-

Du merker ikke noe særlig av 
programmet når du driver med 
tekstbehandling eller noe 
lignende, men det ligger hele 
tiden i bakgrunnen. 

Infovindu 
Det eneste du kan se av det er 

et infovindu øverst på 
workbench-skjermen, som 
forteller deg hvor mye chip og 
fast RAM du har, pluss at det 
viser klokka (hvis du har en). 

Hvis du aktiviserer vinduet 
(venstre museknapp når du 
peker på det), og deretter holder 
inne høyre museknapp, vil det 
(de mer innvidde av oss har vel 
allerede gjettet hva som skjer) 
d.kke opp en meny. 

Mange kjekke ting 
Her kan du gjøre mange 

kjekke ting. Du kan først av alt 
installere en disk i hvilken som 
helst diskdrive. 

Du kan se bootblokken på en 
disk, og du kan save 
bootblokken som en egen fil på 
disk, samt selvfØlgelig å over
føre en savet bootblokk over. til 
en annen diskett. 

Det siste her åpner uante 
muligheter for overlagt virus 
spredning ... Jeg har selv bygget 
opp en samling på 7 
virus infiserte bootblokker. 2 av 
disse blir ikke oppdaget av 
VirusX 4! 

Det er selvsagt mer nyttige 
ting du kan bruke denne 
funksjonen til. Hvis duhar en del 
originalprogrammer og demoer 
med custom boot på og er redd 
for at bootblokken kan bli 
infisert av virus og ødelagt slik 
at spillet ikke virker lenger, kan 
du med denne funksjonen save 
custom booten. Hvis 
bootblokken i ettertid virkelig 
blir virusangrepet, kan du bare 
overføre den virusfrie original 
custom booten til det 
spillet/demoen som ble ødelagt 
og alt virker perfekt igjen! 

Dette virker selvsagt kun med 
bootblokkvirus. Denne 
funksjonen burde kanskje 
Commodore overveie å ta med i 
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neste oppgradering av Work
benehen (Versjon 2.1  kanskje?), 
den er rent himmelsk! 

Måten programmet forteller 
deg at du har et virus, er noe 
original, men skremmende. 

Første gang jeg oppdaget et 
virus med dette programmet, 
fikk jeg et lettere sjokk. 

Etter endt tre timers arbeid 
med Dpaint, satte jeg en save
diskett inn i OFI for å lagre 
arbeidet mitt. 

Plutselig ble den øverste 
tredejedel av skjermen svart, 
med en rød ramme rundt, og 
røde bokstaver inni. 

GURU!! 
Den første tanken som slo 

meg, var at det var GURU!! 
Etter å ha lest teksten i røde 

bokstaver, senket pulsen seg noe 
(men ikke mye). Det var et 
RevengeBootLoader virus på 
disken. 

VirusX 4 
Jeg sjekket disken med 

VirusX 4, for å se om 
programmet oppdaget viruset, 
noe jeg fryktet det ikke gjorde. 

Og jeg fryktet rett. De neste 3 
timene ble brukt til å jakte virus. 
I I  disker med RevBootLoader 
fant jeg til slutt . . .  

KOV ill (30.6.90) er den 
absolutt beste viruskiller penger 
kan kjøpe, bare i dette tilfellet 
koster det deg ingen ting. 

Programmet er PD og kan fritt 
kopieres. 

Ved å henvende deg til et PO 
bibliotek, eller nærmeste swap
per med respekt for seg selv, 
burde du kunne få tak i dette 
programmet, hvilket er et must! 

Det eneste du kan tape på det 
er Vkill, Lamer Il, Pentagon 
Circle, Larner exterminator, 
IRQ . . .  

RD 

Til din Amiga! 
RAM 900,-
Ekst. diskettstasjon 900, -
Action Replay 900,-
3,5" til Amiga 7,50 

ink.1. moms. 

D a t a b u a  A S  
Borgergaten 30 
1 750 HALDEN 
Tlf .  09 - 1 8  69 30 
Fnx:  09- 1 8 69 3 6 

Reparasjoner! 
Vi reparerer d i n  

CBM64, Amiga eller 
monitor. 

Også garantireparasjoner. 

S e  v å r e  l a v e  p r i s e r  l 
CBM64 1 5 0 , -
AMIGA 2 5 0 , -
MONITOR 2 5 0 , -

Moms og deler tilkommer. VI kløper ogsA gamle og ødelagte 
maskiner Du har maskinen hjemme Igjen etter 1 u�el 

D a t a b u a  A S  
Borgergaten 30 
1 750 HALDEN 

Tlf ·  0 9- 1 8 .69 30 
Fax. 0 9 - 1 8 6 9 3 6 
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Vinn en Atari ST! 

Abonner på NDM! 
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Assemblerkurs for Archimedes 
Forrige gang så vi at ADD og 

de andre operasjonene mellom 
registre kunne ha forskjellige 
formater. I det første tilfellet var 
siste operand et register (ADD 
RO,R 1 ,R2), mens i det andre 
tilfellet var den et tall (ADD 
RO,RI ,#I). Det er imidlertid 
mange andre muligheter for 
operand 2, og de skal vi se 
nærmere på nå. Men husk at 
resultatregisteret og operand l er 
alltid et register. 

Skifting 
Det er mulig å flytte (skifte) 

alle bit'ene til venstre eller 
hØyre i et register som står som 
operand 2, og bruke det 
resultatet videre i en operasjon. 
Et eksempel: "ADD 
RO,RI ,R2,LSL #4". Her blir 
"R2,LSL #4" oppfattet som 
operand 2, og innholdet i R2 blir 
ikke endret. "LSL" betyr 
"Iogical shift left", og tallet etter 
skiftoperasjonen sier hvor 
mange bit til venstre R2 skal 
skiftes. 

A skifte et word en bit til 
venstre er det samme som å 
gange det med 2. A skifte det n 
ganger til venstre er følgelig det 
samme som å gange med 2 
opphøyet i n. Min eksempel
instruksjon utfører altså RO=R l 
+ R2* 16, siden 2A4 = 16. 

Bit'ene som sist ble "dyttet" 
utenfor 32-bit-området ligger i 
carry-f1agget, mens O fylles på 
fra høyre. 

Skift-operasjonen LSR skifter 
til høyre. A skifte et word en bit 
til høyre er det samme som å 
dele det på l .  "ADD 
RO,R I ,R2,LSR #4" betyr 
følgelig: RO=RI + R2/16. Den 
siste bitlen som "forsvant" på 
høyre side ligger i carry-flagget, 
mens O fylles på fra venstre. 

Hvis du bruker negative tall, 
er bit 31 (ytterst til venstre) det 
som kalles "sign" eller "sign
bit", på norsk "fortegn". 

Dersom bit 3 1  er satt (=1) er 
tallet negativt, ellers positivt. 
Dette medfører at et skift til 
høyre som fyller på O fra 
venstre, ødelegger fortegns-bit, 
ved bruk av LSR. Derfor har 
man en skift-operasjon som 
heter "ASR" (arithmetic shift 
right). Denne legger i 
motsetning til LSR ikke inn O i 
bit 3 1  for hvert skift til høyre, 
men beholder derimot fortegnet. 
Dersom bit 31  er l ,  skiftes I inn 
fra venstre; hvis den er O, skiftes 
O inn. Dermed kan du skifte 
oåde positive og negative tall. 

A skifte et register fremfor å 

bruke f.eks. en multiplika
sjonsoperasjon, er en enorm 
fordel, fordi det tar mye kortere 
tid. Med litt tankevirksomhet 
kan mange regneoperasjoner 
som involverer multiplikasjon 
eller di visjon utføres med en 
eller flere skift-operasjoner. 

Et eksempel kan være RO = 
RI + R2* I O. Dette kan utføres 
med to instruksjoner, og bruker 
2 cycler ( 1/4000000 sek.): ADD 
RO,R2,R2,LSL #2 ;RO = R2 + 
R2*4 dvs. RO = R2*5 

ADD RO,RI ,RO,LSL #1 ; RO 
= RI + RO*2 dvs. RO = RI + 
R2*S*2. 

Rotasjon 
I tillegg til nevnte skift

operasjoner har vi ASL, ROR og 
RRX. ASL gjør det samme som 
LSL, siden både positive og 
negative tall ganges med to ved 
å skifte en bit til venstre og 
skifte inn O fra høyre. 

ROR (rotate right) skifter alle 
bit 'ene til høyre, og til bit 3 1  
skiftes bit 'ene som faller ut på 
høyre side (bit O). Carry-flagget 
settes også til en kopi av bit O. 

Du kan rotere flere bit av 
gangen, med f.eks. "ROR #5". 
Den eneste skift-rotasjons
operasjoen hvor du ikke kan 
spesifisere antall skift er RRX 
(rotate right with extend). Her 
skiftes wordet til høyre en plass. 
I bit 3 1  av wordet vil det 
opprinnelige innholdet av carry
flagget ligge, mens carry-flagget 
vil inneholde bit O av det 
opprinnelige wordet, dvs. den 
bit 'en som "datt" ut til høyre. 

Du lurer nå kanskje på hvorfor 
der ikke finnes noen ROL og 
RLX-instruksjon. Årsaken er at 
den ikke er nødvendig, fordi du 
kan bruke ROR i stedet. Hvis du 
vil rotere n bit til venstre, kan du 
rotere 32-n bit til høyre. RLX 
kan oppnås ved ADCS 
Rn,Rn,Rn. 

Hittil har jeg spesifisert hvor 
mye et register skal skif
tes/roteres med et tall. Det er 
imidlertid også mulig å 
spesifisere dette med et register. 
Dermed kan man bestemme 
antall skift mens programmet 
kjører. "ADD RO,RI ,R2LSL 
R3" betyr følgelig RO = RI + 
R2*2AR3. 

Legg merke til at skift
operasjonene ikke er egne 
instruksjoner, men et "tillegg" til 
operand 2. 

Hvis du utelukkende vil utføre 
et skift, kan du brue MOV, f.eks. 
"MOV RO,RO,LSL #8". Dvs. RO 
= RO*256. 

Abonner 
o pa 

NDM 

Når du bruker BASIC
assembleren, er det ofte praktisk 
å kunne skifte et tall på 
tils varende måte som LSL og 
LSR. Forskjellen er at BASIC 
regner ut resultatet under 
assembleringen. Tegnene som 
benyttes er ,,« ,t og "» " for 
henholdsvis venstre og høyre 
skifting. Eksempelvis oversettes 
"MOV RO,#« 4" med "MOV 
RO,#16". 

Konstanter 
Når vi er inne på bruk av tall 

som operand 2, er det viktig å 
være klar over at ikke alle tall 
kan representeres. Det er bare 
satt av 8 bit til konstanter, slik at 
i utgangspunktet kan kun tall 
mellom O og 255 representeres. 
Dertil er der 4 bit som 
spesifiserer hvor mye dette tallet 
skal roteres mot høyre. Siden 4 
bit bare kan representere tallene 
0-15, roteres tallet dobbelt så 
mange ganger som de 4 bit' ene 
viser for at det endelige tallet 
skal kunne ligge hvor som helst 
i wordets 32 bits. 

Dette gir at representerbare 
tall er : m*2A(2*n) der m=0-25S 
og n=O-lS.Ved å bruke både en 
MOV og en/flere ADD
instruksjoner, kan du bruke et 
hvilket som helst tall som 
konstant. 

Flere instruksjoner 
Det begynner kanskje å bli litt 

kjedelig med bare MOV, ADD 
og SUB etter hvert, så la oss se 
på de andre operasjonene 
mellom registre vi har. 

ADC (add with carry): 
Fungerer som SUB, men legger 
til I ekstra hvis carry er satt. 

SBC (subtraet with carry): 
Fungerer som SUB men trekker 
fra I ekstra hvis carry ikke er 
satt. 

RSB (reverse subtract): 
Resultatregisteret = operand 2 -
operand l ,  dvs. omvendt av 
SUB. Muliggjør f.eks RO = S-R I 
ved "RSB RO,R 1 ,#S". 

RSC (reverse subtract with 
carry): Tilsvarer RSB slik SBC 
tilsvarer SUB. 

AND, ORR; EOR (logisk): 
Eks.: AND RO,RI,R2 betyr RO 
= RI AND R2. Tilsvarende for 
de andre. 

BIC (bit clear): Sletter bit'ene 
som er satt i operand 2. Eks: 
BIC RO,RO,#% 1 1 1 1  sletter de 
fire nederste bit'ene i RO (% 
betyr binær). 

MVN (mov inverted data). 
Eks: MVN RO,R I utfører RO = 
NOT(RI), dvs. alle bit i RI  
invertert. 

MUL (mulitplication): Eks: 
MUL RO, RI ,  R2 utfører RO = 
RI • R2. 

MLA (multiplication with 
Accumulate): Eks: MLA 
RO,R I ,R2,R3 utfører RO = (R l * 

R2) + R3. 
Operand 2 aUe disse 

instruksjonene, bortsett fra MUL 
og MLA, kan være et register, et 
tall, eller et skiftet register, som 

. forklart tidligere. Prøv deg frem! 

Ved H e n r i k  S u n d t  

ARM 

Flagg 
Uttrykket "carry-flagg" har 

blitt nevnt en rekke ganger 
allerede. 

Det er et av de fire status
flaggene. De ulike instruk
sjonene kan sette flaggene for å 
gi informasjon om resultatet av 
operasjonen. I tillegg kan man 
forutsette at et eUer flere flagg er 
satt før en instruksjon skal 
utføres. 

Følgelig er det mulig å f.eks. 
foreta en sammenligning, og 
utifra resultatet av den 
bestemme hva programmet skal 
gjøre videre. 

De fire flaggene heter N 
(negative), Z (zero), C (carry) 
og V (overflow). 

N og Z blir satt dersom 
resultatet ble henholdsvis 
negativt eller null. 

C er et "bære"-flagg ("carry"), 
som ofte fungerer som en 33. 
bit, slik som ved LSL, eller 
"mente" som ved ADD. V
flagget blir satt dersom resultatet 
av en operasjon ikke kan 
representeres i registrenes 32 
bit, dvs. at svaret ikke ligger 
mellom -&800000000 og 
&7FFFFFFF. 

V-flagget forblir uendret ved 
logiske operasjoner (AND, 
ORR, EOR, BIC, TST og TEQ), 
fordi disse ikkekan produsere 
for store eller for små tall. 

For å få instruksjonene til å 
sette flaggene, må du legge til 
en S etter instruksjonen. Ellers 
blir flaggene uforandret. 
Eksempel: 

ADDS RO,R2,R4 
ADCS RI,R3,RS 
legger sammen to 64-bit tall. 

RO er bit 0-31 og R I  er bit 32-63 
i resultatet, mens R2,R3 og 
R4,RS er de to tallene som skal 
legges sammen. 

Carry-flagget brukes som 
bærer av "mente". 

Etter hver instruksjon kan du 
også plassere en betingelses
kode, som gjør at flaggene blir 
kontrollert før instruksjonen 
eventuelt blir utført. 

Det er 16 slike to-bokstavers
koder. Det er som oftest ikke 
nØdvendig å tenke på hvilke 
flagg som er involvert, da 
kodene er mer "menneske
vennlige". 

EQ:equal Z=på 

NE:no equal 
VS :overflow set 
VC:overflow clear 
CS :carry set 
CC:carry clear 
:MI: minus 
PI:plus 
HI:higher 
LS:lower than or same 
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Z=av 
V=på 
V=av 
C=på 
C=av 
N=på 
N=av 

LT:less than (signed) 
GE:greater than or equal " 
GT:greater than 
LE: less than or equal 
AL:always 
NV:never 

"Signed" betyr at betingelses-
kaden kan brukes når 
instruksjonen skal utføres 
avhengig av en tidligere 
sammenligning mellom to tall 
med fortegn, dvs. hvor bit 3 1  
bestemmer om tallet er positivt 
eller negativt. 

Sammenligninger gjør man 
med instruksjonen CMP, f.eks. 
"CMP RO,R l". 

Denne utfører egentlig RO-RI ,  
men resultatet legges ikke i noe 
register. 

Det er bare flaggene som blir 
endret. 

Hvis RO<R I blir resultatet 
negativt, og N-flagget satt. Da 
ser du at f.eks. betingelsen "MI" 

(minus) får en betydning: RO er 
mindre en.n R I .  

En påfØlgende instruksjon 
"MOVMI RO,R I "  vil da flytte 
R I inn i RO kun dersom RO<R l .  

Det er flere instruksjoner som 
ikke har noe resultat-register, 
nemlig CMN, TST og TEQ. 
Ingen av disse behøver S
endelsen, da det er selvsagt at 
deskal sette flaggene. 

CMN (compare negative): 
Eks: CMN RO,RI sammenligner 
RO med (-RI). CMN RO,#3 
sammenligner RO med -3. 

TST (test bits): Eks: TST 
RO,R I utfører RO AND R I og 
setter flaggene. 

TEQ (test equivalence): 
Sammen som TST, men utfører 
EOR: 

Neste del 
Neste gang skal vi bl.a. se på 

instruksjoner som overfører data 
mellom hukommelsen og 
registre, på branch-instruk-
sjonen, samt ta en nærmere titt 
på BASIC-assemblerens mulig
heter. 
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ILLUSlON er et navn som går 
igjen øverst på cracker-listene i 
de fleste diskett-blader. Du 
visste kanskje ikke at fleste
parten a v medlemmene er 
norske? Det fins faktisk norske 
crackere som «hevder" seg i 
verdenstoppen. NDMs utsendte 
fIkk to av medlemmene på 
talefot. "Sauron" og "Garfield" 
kaller de seg. Her er rapport fra 
møtet: 

Apropos training, disse gutta er 
imot unødvendig training av 
spill, og ser med forakt på andre 
crackere som trainer spill til 
døde. 

- Det er mest middelmådige 

grupper som prØver å hevde seg 
ved å ha flest trainere på sin 
versjon. Det blir en slags 
kompensasjon for at de er senere 
med sine cracks enn de store 
guna, sier Garfield. En ting er i 
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- Det siste spillet var Flimbo"s 
Quest for ca. en og en halv 
måned siden. Vi har tatt det rolig 
nå i sommer, forteller Garfield. 

Sauron opplyser at lllusion så 
langt er den eneste cracker
gruppen han vet om som har turt 
å cracke Boys Withourt Brain's 
siste prosjekt. 

- I loaderen til spillet (se 

$0300-$044) er det en beskjed 
fra Mario van Zeist (coderen av 

med andre ord? 
- Hehe, du kan skrive at vi 

enda ikke har hørt fra de 
hjemeløse(!??!). 

- Det kunne vært interessant å 
få vite motivasjonen bak deres 
meritter. 

En utfordring 

Den norske avdelingen av 
cracker-gruppen llIusion består 

av I I  mer eller mindre aktive 
medlemmer, sentrert hoved
sakelig i TrØndelag og på 
Østlandet. I tillegg er det 3 
engelske crackere og en 

Crackere i verdenstoppen? 

- Det morsomste ved å cracke 
spill er utfordringen. Ingen ting 
er mer tilfredsstillende enn å ha 
knekket et toppspill som du vet 
software-fIrmaene har prØvd å 
beskytte så godt de kan! 

Vi blir fortalt at det imellom 
cracker-gruppene er sterk 
konkurranse, og at det står mye 
prestisje på spill når man prØver 
å ha ferdige versjoner på 
amerikanske BBSer snarest 
mulig. 

amerikansk "phreaker" 
gruppen. 

lllusion bar sammen med flere 
amerikanske grupper (bl.a. den 
legendariske ATT) BBSer som 
blir brukt som mellomledd i 
spredningen av crackede spill. 

Både Garfield og Sauron 
omtaler crackingen av spill helt 
naturlig. 

Det er vanligvis de engelske 
medlemmene som skaffer spill -
ved å kjøpe dem. 90% av 
spillene musion sprer er kjØpt i 
England, mens de resterende 
10% blir skaffet til veie her i 
Norge på forskjellige måter. 
Sauron forteller . at engelsk
mennene tar seg av de "lene" 
spillene; spill som blir gitt ut i 
en fil, som f.eks. såkalte budget
spill. De mer kompliserte spil
lene blir sendt over Nordsjøen, 
slik at nordmennene tar seg av 
jobben. Som oftest dreier deg 
seg om å legge på speed
loadere, levelpacke fIler og å 
traine spillene (ekstra liv m.m.). 

WANTED. DEAD OR AL/VE! Norske crackere fra IIlus;ol1. Hårdkokte 

forbrytere eller ungdom som/arer med guttestreker? 

- Har det blitt en dagligdags, 
akseptert forbrytelse? Har dere 
ikke moralske skrupler når den 
norske importøren selger rundt 
50 eksemplarer av spill som 
kanskje hver tiende 64-eier har 
skaffet seg? 

alle fall helt sikkert: Dette er 
folk som besitter stor kom
petanse om loadere og pro
gram beskyttelse. 

- H va har dere cracker i 
sommer? 

Hackeren/Crackerens bibel! 
"Han der du vet" sin store skrekk! 

o KJØP NAl Veil. pris kr 1 1 00,-

795 ,-
Kj enner du noen som trenger backup? 
Ring Tessa Electronics AS, du trenger 
ikke være anonym heller!! 

KOPIER DEG GLAD! 
IKKE VÆR REDD, du har lov til å lage 
backup av dine egne programmer! 

TESSAEIECTRONICS AS 
Postboks 32, 2650 KVAM 

TIf. 062-94 500 Fax: 062-94 525 

spillet) til crackere. Det står at 
grupper som cracker Rimbo's 
Quest vil uten problemer bli 
oppsporet av Boys Without 
Brains. ... Begge ler litt. 

- Dere tør der andre lar være, - Vi tenker vel egentlig ikke 

Plugges inn i ekspansjonsporten på din 
Amiga 500, og gir deg muligheten til å 
fryse nesten alle programmer, og 
deretter kan du: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Spare hele minnet på diskett, 
FDOS, som sørger for at 
programmene loader 4 ganger 
raskere enn Amiga-DOS, virker 
også uten cartridgen tilkoblet! 

Innebygd Trainer Mode, for evig liv 
i alle spill! 

Viruskiller. fjerner alle virus! 

Sparer bilder og lyd på diskett, IFF 
format. 

Slow Motion Mode, skru ned farten 
på vanskelige spill, 

Sprite Editor, meget kraftig 
Maskinkode Monitor og mye mer! 

over at det er ulovlig å cracke 
spill. Det er bare noe vi ... gjør, 
sier Sauren. - Jeg mener: 
Plateselskap taper mange ganger 
så store summer på musikk
kopiering mellom kamerater og 
fra radio. 

- Samtidig vil vi gi 64-eiere en 
sjanse til å prøve de spillene 
som blir utgitt. De fleste spillene 
er ikke engang verdt kasset
ten/disketten de kommer på. Det 
er også svært få butikker hvor 
du får anledning til å få prøvd 
spillene før du kjøper de, 
supplerer Garfield. 

- Bra spill er de eneste som 
fortjener å bli kjØpt, og bra spill 
selger også (nesten) alltid bra. 

Garfield hevder at Com
modore 64 ikke ville vært på 
langt nær så utbredt som den er, 
hvis det ikke hadde vært for 
crackere og hackere. Bare mil
jøet har nok trukket til seg 
atskillige kjøpere. 

- Ja, hvordan tror dere det går 
med 64'ern i fremtiden? 

- Den vil dø om rundt et år, 
mener Garfield. 

- 1-2 år, ja. Interessen vil 
gradvis avta. Da begynner jeg 
kanskje på Amiga, funderer 

Sauran. 
- Aldri! Amiga!?! 
Og mens diskusjonen 

fortsetter, blir vi nødt til å forlate 
kanskje de "flinkeste" crackere i 
Norges land. 

Tips til 
SIM CITY 
for ATARI 

ST/STE 

Like før deadline for 
NDM nummer 7 
ringte Morten 
Åsheim, 86 1 7  
Dalselv og gav oss 
følgende tips til de 
som spiller SIM 
CITI på ATARI 
ST/STE: 

Hold nede SHIFT
tasten mens du 
skriver " MONEY" . 

Hver gang du gjør 
det får du 1 0000 
ekstra, 

'. 
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MIDNIGHT RESISTANCE 

Softwarehuset OCEAN må 
være inne i en meget inspi

rerende periode. Enda en gang 
har de slengt et fasinerende godt 
produkt på NDM's skrivebord. 
Vi har tatt oss en titt på 
Midnight Resistance. 

Det er alltid spennende å lese 

hva som er selve "plottet" i et 
spill - hva produsenten har 
funnet på for å motivere deg til å 
gå igjennom et spill med en 
intens glØd. Og denne historien 

er ikke noe unntag, hør bare: 
En uhøvlet kommisær, som er 

leder for en brutal bande 

megarnaniacs, har ki�nappet 
hele din familie. Han fikk også 

med seg din gamle bestefar, den 
kjente vitenskapsmannen. Og 
når er spørsmålet, kan du befri 
dine slektninger før den idioten 
tvinger din bestefar til å bruke 
sine kunnskaper som våpen

ekspert for å skaffe tyrannen 
verdensherredømmet? 

Nåvel, du er ikke akkurat 
noen sinke, du heller. Rambo 
blir vel som en barnehagetante i 

sammenligning med deg. Med 
joysticken i høgste hugg styrer 
du din figur rett igjennom 
horder av soldater så fillene (les: 
likene) flyger. 

Det er ni forskjellige nivåer 
med vill skyting. Jo flere du 

peprer, jo flere poeng får du. 
Ikke noe nytt på den fronten, 
altså. Når dine fiender faller for 

dine våpen (som du finner til 
salgs litt her og der i spillet), 

frigjøres nøkler (l) som du kan 
samle opp. Det er disse nøklene 
du bruker for å tuske til deg mer 
og mer slagkraftige våpen. 

Dessverre klarer du ikke å bære 
mer enn seks stykker av dem på 
en gang, så du må bruke dem 

med fornuft. Når et nivå er slutt, 
kan du kjøpe deg nye våpen hvis 
du har nok nøkler. Så man må 
sørge for at man kjøper det 

våpen som er best egnet til å 
vinne kampen på neste nivå. 

Maskin: AMIGA og ATARI ST/STE 
Grafikk: 9 
Lyd: 8 
Spillbarhet: 9 90% 
Totalt: 90% 

Selv om vi kanskje i disse brutale tider burde dempe oss l itt når det gjelder voldsomme 
spill, så hersker det ingen tvil om at dette er et meget godt spill. Joystickstyringen av figuren 
er en smule komplisert fordi de få bevegelsene som joysticken har skal utføre en mengde 
forskjellige bevegelser. Men man kommer relativt fort inn i det, og det er da at spillet 
begynner å bli vanedannende. Man blir rett og slett bitt av skyte basillen, Vi anbefaler spillet 
på det varmestel 

PS Y CLAPSE, som er en 
subtittel fra PSYGNOSIS, er 

ikke akkurat ukjent for sin fine 
grafikk. Da de første 
programmene kom ifra 

PSYGNOSIS i 1985, var det 
grafikken i spillene fra deres 
hånd som imponerte mest. 
Scrollingen var det derimot så 
som så med. Noen av dere 

kanskje husker ARENA, 
sportspillet til Amiga. Super 
grafikk, men et ellers elendig 

spill på grunn av en grusom 
scrolling. 

Men mye har skjedd på 
programmeringsfronten siden 
da. Grafikken har blitt enda mer 

Maskin: AMIGA, 
ATARI ST/STE 
Grafikk: 9 
Lyd: 8 
Spillbarhet: 8 
Totalt: 87% 
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"outstanding", og scrollingen er 
blitt et helt kapittel for seg. Og 
det blir spesielt tydelig i dette 
spillet, ANARCHY. 

Det er et spill som har samme 
opplegg som DEFENDER fra 
1983. Et romskip som farer frem 
og tilbake over et landskap og 
skyter lange laserstråler mot alt 
som beveger seg. Og det er ikke 

få "aliens" som skal plaffes ned, 
og i tillegg kommer de mot deg i 
en frenetisk hastighet og i store 

horder. 
Å konune seg igjennom alle 

nivåene er alt annet enn lett. For 
den skytegale er dene midt i 
blinken. 

Spillet kan skilte med 4 nivåers parallaksscroll ing, SO 
frarnes per sekund og 48 farger på skjermen samtidig, 
Under de hardeste takene angripes du av opp til 80 
"aliens" på en gangl En veltrimmet skytefinger er altså en 
stor fordel · eller rett og slet! en nødvendighet hvis du ikke 
har en joystick med autofire. Fire kanalers samplet lyd 
gjør også sitt til å forhøye spillegleden. Men egentlig må vi 
si at det foregår for mye på skjermen, Man mister 
oversikten, og må stole mer på flaksen enn på dyktigheten 
for å komme seg videre, Dette drar litt ned, Allikevel et 
meget godt spill som tilhører klassikerene innen gcnn!en. 
Kan derfor sterkt anbefales. 
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CHESS PLAYER 2 1 50 
Vi har erfart at en hel del av minst IS sekunder 

våre lesere er interessert i sjakk. 
Dette er spesielt gledelig for 
redaktøren som er mer glad i 
slike program enn han er god til 
å spille. 

Fra OXFORD SOFrWORKS 
har vi testet programmet som 
vant det britiske åpne 
mesterskapet i 1989 i sjakk for 
personlige datamaskiner. Vi er 
vel ikke så "overvettes" 
imponert over grafikken. der 
synes vi at Chessmaster 2000 er 
mye bedre, men for all del, den 
er ikke stygg heller. 

På markedet finnes rene 
sjakkdatamaskiner som nok er 
bedre og som dessuten spiller 
mer ilaftfullt selv om 
maskinens betenkningstid settes 
til et minimum. CHESS 
PLAYER 2lS0 bør for å yde deg 
noenlunde brukbar motstand få 

gjennomsnitt per trekk. 
Tallet 21S0 henviser til en 

estimert styrke i forhold til den 
internasjonalt anerkjente 
beregningsmetode for 
styrkegraden tir en sjakkspiller. 
Det betyr at programmet er like 
sterkt som en god klubbspiller -
kanskje på grensen til å kunne 
kalles mester. Verdensmesteren 
Kasparov bar 27S0 i såkalt 
ELO-rating. 

En fin finesse i dette spillet er 
at du kan teste din egen 
spillestyrke ved å løse 24 ferdig 
oppsatte stillinger. Utifra den 
tiden du bruker til å finne 
ret!/beste trekk, beregner 
ClIESS PLAYER 21S0 din 
ELO-rating. Redaktøren klarte å 
oppnå 1700 poeng. En 
gjennomsnittlig god sjakkspiller 
antas ha en ELO-rating på 1400. 

MASKIN: AMIGA 
og ATARI ST/STE 
Grafikk: 6 
Lyd: Uinteressant 
Spillbarhet: 9 
Totalt: 8S% 

850/0 
CI-IESS PLAYER 2 l S0 skal visstnok være det sterkeste 

sjakkprograrnmet som er utgitt til nå. Ihverfall hvis man skal 
tro produsenten. En sak er sikker, det inneholder en hel del 
[messer som man ellers ikke finner i slike program. Det 
trekker opp poengsummen en hel del. Å si at programmet kan 
alle regler i sjakk, f.eks. bondepromotering til lavere nivå, en 
passant, SO-trekks-remi, remi ved 3dje gangs opstått posisjon, 
etc., burde være unødvendig - men vi påpeker det allikevel. 
Alt i alt el program vi ikke har noe som helst imot å anbefale 
for selv den dyktige sjakkspiller. 

l� 

C H E S S 
P LAVE R 
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Her er et spill for den som ikke 
har noe imot at spillet ikke frir til 
en skytegal pekefinger. 
STARBLADE er et spill hvor 
man skal lete seg igjennom 
universwn for å fine en prestinne 
som er roten til all elendighet i 
verden - både i denne og andre. 

Opplegget er klart interessant: 
En organisasjon for den gode 
siden har fått sin leder myrdet av 
agenter fra den "mørke" siden. 
Denned bestemmes unisont at 
den onde prestinnen, Genolyn, 
som er ansvarlig for ugjerningen 

skal elimineres. 
En slik despott og en skam for 

universell intelligens har ingen 
rett til å telles blant de levende. 
det blir du som får jobben med å 
finne ut hvor hun holder til - for 
det er det naturligvis ingen som 
vet. 

Men rundt omkring på 
forskjellige planeter finnes 
magnetiske kort som kan settes 
sammen for i finne hennes 
stellare koordinater. 

Dessverre er det ikke en jobb 
som du får utføre uten 

innblanding fra prestinnens 
agenter. De har fått beskjed om 
en en hersens jordboer er ute 
etter å myrde deres elskede 
kvinnelige leder, Genolyn: En 
pris på 200.000 eredits er blitt 
satt på ditt hode. Dine fiender 
vet at du har et romskip som 
egentlig er beregnet på 
Centaurians. Alle slike 
uregistrerte romskip skal derfor 
skytes ned. 

Med andre ord, ingen lett 
oppgave du har påtatt deg. Men 
stor skam til den som gir seg! 

Maskin: AMIGA, ATARI ST/STE 
Grafikk: 8 
Lyd: 7 
Spillbarhet:8 78% 
Totalt: 78% 

Vi kan ikke annet enn si at man må være spesielt glad i slike spill for å like dem. Det blir 
mange ting å holde greie på under spillets gang, og mange planeter å besøke. Bare det å lære 
seg romskipets kontroller og ulike monitorer kommer til å holde deg beskjeftiget en god 
stund. Vi brukte over en halvtime på 11 finne frem i romskipet, våpenarsenalet, reservedlene 
og å forstå hvordan man kom seg av gårde. Be om å få prøve det før du kjøper det. Les 
bruksanvisningen nøye. Hvis den ikke gir deg kuldegysninger, så kan dette være et spill for 
deg. 
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P r o g r a Dl Dl e r  
b o o t s e k t o r e n . 

Bootsektoren er det første 
maskinen leser fra en diskett 
etter en kald- eller varmstart. Jeg 
skal i denne artikkelen vise deg 
hvordan du kan legge dine egne 
program i bootsektoren. 

I bootsektoren, som er den 
første sektoren på disketten, 
ligger en del informasjon om 
disketten. Denne informasjonen 
tar imidlertid bare 6 1  av 5 1 2  
bytes. De resterende 45 1 bytene 
kan brukes til et program. Det er 
dette de fleste virusene benytter 
seg av. 

451 bytes er ikke mye å lage 
et program på, men mer epn de 
fleste tror. På 45 1 bytes kan det 
faktisk være opp til 225 
instruksjoner. Stefan Posthuma 
fra ST-News har greid å lage en 
serolltekst i bootsektoren. Det 
ble faktisk plass til tekst også. 

Jeg har selv laget et program 
som fyller skjennen med rastere. 
Midt på skjermen står det "Finn 
Espen proves this disk virus
free", Etter at man har trykket 
escape, booter maskinen som 
vanlig. Dette programmet har 
jeg lagt i bootsektoren på hver 
eneste diskett. Hvis et av dem 
forsvinner, så vet jeg at det 
ligger et virus på disketten. De 
beste viruskilleme som AVK og 
sene versjoner av VDU sletter 
nemlig ikke programmer som 
ikke masseproduserer seg selv. 

Det er plass i bootsektoren til 
program mellom byte 58 og 509, 
men bytene mellom 30-57 er 
strengt tatt ikke nØdvendige for 
maskinen. så man kan bruke 
disse også. Det gir oss totalt 480 
bytes. 

Alle bootsektorprogrammer 
må være PC-relative. Å pro
grammere PC-relativt er ikke så 
vanskelig som mange vil ha det 
til. Figur I viser de vanligste 
absolutte (ikke PC-relative) 
instruksjonene, og hva disse skal 
byttes ut med. 

I tillegg til at programmet må 
være PC-relativt, må det i de to 
første bytene av bootsektoren 
ligge instruksjonen BRA.S 56 
eller BRAS 28, alt etter hvor 
programmet begynner. Dette 
gjør at maskinen hopper til 
programmet og utfører dette før 
den fortsetter. Mange lurer nok 
på hvorfor det skal være BRA.S 
56 og BRA.S 28 i stedet for 
BRA.S 58 og BRA.S 30. Dette 
kommer av at tallet står for hvor 
mange bytes fremover maskinen 
skal hoppe. Det vil si hvor mye 
som skal legges til program
telleren. Siden selve instruk
sjonen står på bytene O og 1 i 
bootsektoren, så må man trekke 
fra de 2 bytene som instruk
sjonen tar. Hele bootsektor
programmet utføres i over
våkermodus. Ikke skift modus. 
Programmet må avsluttes med 
en RTS instruksjon. 

Siden bootsektorprogrammet 
utføres så tidlig, er ikke hele 
GEM installen ennå. Det betyr 

at hverken GEM eller vm 
rutiner kan brukes. 

Den lille rutinen jeg har 
skrevet leser inn bootsektoren 
fra en diskett, legger 
programmet mellom bootprog 
og boorend i bootsektoren, og 
skriver så bootsektoren tilbake 
på disketten. Programmet 
havner mellom bytene 58 og 
509, men bare minimal innsikt i 
maskinkode behøves for å 
forandre dette. 

Figur I 

ABSOLUTT 
MO VE. L #xx,An 
MO VE. y xx, Rn 
MO VE. Y Rn, xx 

MOVE.! #xx, -(SP) 
JMP xx 
JSR xx 
PEA xx 
MOVE.! #xx, - (SP) 
MOVE.y xx, - (SP) 

xx er en merketekst 
y er et fonnat (B, W, L) 
An er et adresseregister 
Rn er et data eller adresseregister 
- (SP) kan byttes ut med - (A 7) 

Figur Il 
bootprg: movem.! dO-dl/aO,-(sp) 

pea text(pe) 

shf!: 

nxcln: 
loop: 

pause: 

move.w #9,-(sp) 
trap #1 
addq.! #6,sp 

move.w #-I ,-(sp) 
move.w #II,-(sp) 
trap # 1 3  
addq.! #4,sp 
emp.b #3, dO 
bne shft 

move.w #2,-(sp) 
trap #14 
addq.1 #2.sp 

move.1 dO,aO 
move.1 #25,dl 

move.! #19,dO 
eir.! (aO)+ 
elr.1 (aO)+ 
dbf dO,loop 

move.! #S5000,dO 
dbf dO,pause 

dbf dl ,nxcln 

movem.! (sp)+,dO-dl/aO 
rts 

Sektorbufferet defineres med 
BLK.L 128. Dette virker bare i 
K-Seka. Hvis du bruker en 
annen assembler, så skriver du 
DS.L 128 i stedet. 

Figur Il viser et 
. eksempel program som du kan 
prøve. Det skriver en beskjed på 
skjennen, venter på at du skal 
trykke begge SHlIT tastene, og 
teksten forsvinner så linje for 
linje. 

PC-RELATIV 
LEA xx (PC), An 

MO VE. Y xx (PC), Rn 
LEA xx (PC), An 

FEG 

MOVE.y Rn, (An) 
PEA xx (PC) 
BRA xx 
BSR xx 
PEA xx (PC) 
PEA xx (PC) 
MOVE.y xx (PC), - (SP) 

; lagre registre på stack 
; skrive tekst 
; primln 
; GEMDOS 
; rette p å  stack 

; teste SHIFT tastene 

; BIOS 
; rette på stack 
; begge SHIFT? 
; hvis nei. hopp til SHFT 

; få tak i skjennadressen 
; XBIOS 
; rette på staek 

; legge physbase i AO 
; 26 linjer skal slettes 

; hele linjen 
; slette to lange ord 

; neste to lange ord 

; pause 

; slette neste linje 

; legge registre tilbake 
; avslutte 

text: de.b 'Denne disketten er virusfri ! ', 1 3,10,10 
de.b 'Trykk begge SHIFT tastene for booting. ', 1 3, 10,0 

bootend: even 

* Boolsektor program fletter v 1 .0 * 
'" Skrevet av Finn E. Gundersen * 

move.w # 1  ,-(sp) 
elr.1 -(sp) 
mo ve. w #1 ,-(sp) 
elr.w -(sp) 
eir.! -(sp) 
pea bootbuf (pc) 

: les en sektor 
; side O, spor O 
; sektor 1 
; diskettstasjon A 
; ikke brukt 
; legge sektor i bootbuf 

Av Finn E. Gundersen 

move.w #8,-(sp) 
trap #14 
.dd.! #20,sp 
tst.l dO 
bne ld_err 

lea bootbuf(pe),al 
move. W #S6038, (a 1) 
add.! #58,al 
lea bootprg (pe),a2 
lea bootend (pe),a3 
sub.! a2,a3 

; floprd 
; xbios 
; rette på staek 
; lesefeil? 
; hvis nei så fortsett 

; bootsektor 
; legge BRA.S $38 i starten 
; hopp til byte 58 
; starten av programmet 
; slutten av programmet 
; finn lengden av programmet 
; lenger enn lovlig? 
; hvis ja, så gi beskjed 
; telle< i d l  

1 5  

emp i.! #451,a3 
bgt sze_err 
move.! a3,dl 
addq.! #I,dl ; få med siste instruksjon også 

eopy: move.b (a2)+,(a 1 )+ 
dbf d l ,eopy 

move.w #I,-(sp) 
move.w #- I ,-(sp) 
move.! #-l,-(sp) 
pea bootbuf(pe) 
move.w #18,-(sp) 
trap #14 
add.1 #1 4,sp 

move.w # l ,-(sp) 
eIr.! -(sp) 
move.w #I ,-(sp) 
elr.w -(sp) 
eld -esp) 
pea bootbuf (pc) 
move.w #9,-(sp) 
trap #14 
add.! #20,sp 
tst.! dO 
bne wrt_err 

pea ok(pc) 
move.w #9,-(sp) 
trap #1 
addq.! #6,sp 

end: pea shft_ms(pe) 
move.w #9,-(sp) 
trap #1  
addq.! #6,sp 

keytst: move.w #-I ,-(sp) 
move.w # l l,-(sp) 
trap #13  
addq.! #4, sp 
empi.b #3,dO 
bne keytst 

flS 

ld_err: pea load(pe) 
move.w #9,-(sp) 
trap # 1  
addq.! #6,sp 
bra end 

wrt_err: pea write(pc) 
move.w #9,-(sp) 
trap # 1  
addq.! #6,sp 
bra end 

sze_en: pea size(pe) 
move.w #9,-(sp) 
trap #1  
addq.1 #6,sp 

bra end 

; kopiere program til bootsektor 
; neste .byte 

; bootsektor må være kjørbar 
; ikke forandre på disktype 
; ikke forandre på serialnummer 
; bootsektor ligger i bootbuf 
; protobt 
, xbios 
; rene på staek 

; skrive en sektor 
; side O. spor O 
; skrive en sektor 
; diskettstasjon A 
; ikke brukt 
; skrive sektor i bootbuf 
; flopwr 
: xbios 
; rette på staek 
; skrivefeil? 
; hvis ja, så gi beskjed 

; gi beskjed om alt OK 
; println 
; GEMDOS 
; rette på staek 

; gi beskjed om å trykke SHIFT 
; println 
; GEMDOS 
; rette på staek 

; teste begge SHIFT tastene 

; BIOS 
; rette på staek 
; begge SHIFT? 
; hvis ikke, hopp til keytst 

; avslutt 

; feilbeskjed for lesefeil 

; feilbeskjed for skrivefeil 

; feilbeskjed for størrelse 

bootbuf: blk.! 1 28 ; sektorbuffer 
ok: de.b 13 , 10, 'New bootseetor ereated.',13, 10,0 
load: dC.b 13, 10, 'Error loading original bootseetor. ',13, IO,O 
write: de.b 13 , IO:Error writing modified 
bootseetor. ', 13,1 O,Osize: de.b 13,10, 'The bootprogram is too 
big. ', 1 3 , 1 0,0 
shft_ms: de.b 13,10:Press both SHlFT keys to end. ',13, 1O,0 

even 

bootprg: nop 
bootsektorprogrammet start 
bootend : rts 
bootsektorprogrammet slutt 
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1 990 A.niga Conferenee 
Fredags morgen reiste jeg 

nedover til Danmark med fly. 
Endelig stoppested: Glostrup. 
rett utenfor København. Målet 
med reisen: Amiga Conferenee 
1990, arrangert av Silents og 
Red Sector i helgen 29/5 til 117. 
Dessverre på samme dato som 
Bergen partyet. 

Freaker fra hele Europa samlet 
på en plass. De fleste var kom
met da partyet begynte, fredag 
klokka 15. Etter en drøy time 
hadde de fleste fått satt opp 
utstyret og kommet igang. Lys
ene ble da slukket, slik at gjen
skinn på monitorer ble unngått. 
Stemningen var nesten til å ta og 
føle på allerede bare noen timer 
etter starten. Og den bare vokste 
og vokste etter hvert som flere 
folk strømmet til. 

Silents og Red Sector hadde 
plassert seg selv sentralt i salen, 
med bordene i en " 0  med hull i" 
formasjon, og to enorme høy
talere plassert i 2 diagonale 
hjørner. Alt gikk glatt uten pro
blemer, inntil utpå kvelden, da 
det kom et lokalt strømbrudd 
som lammet en fjerdedel av 
lokalet. Bruddet var grunnet en 
gruppe som hadde en veldig 
lang ledning som var snurret 
sammen rundt en trebit. 

Da dette virket som en 
elektrisk magnetspole, ble det 
utviklet en slik vanne at den 
smeltet bort, og det ble en 
kortslutning 

TSL (Silents) og RSI (Red 
Sector Inc.) hadde heldigvis 
vært såpass fremsynte at de 
hadde ansatt en elektriker til 
dette partyet. Nye sikringer ble 
raskt ordnet, men stadig var det 
null strøm. De andre 
datamaskinene var koblet til 
gruppa med den kortslutta 
ledningen. 

Effekten er omtrent den 
samme som når du fjerner en 
viktig strømledning i spillet 
"Simeity". Etter en halvtime var 
problemet fikset. Den skyldige 
gruppa hadde kutta vekk spolen, 
og laget en ny ledning av de to 
lange bitene som var igjen og 
brukte denne. 

Men, siden så mange 
datamaskiner, monitorer og 
kassettspillere var koblet til en 
ledning, så måtte det gå som det 
gikk. Ny kortslutning. Ny 
sikring. Ny ledning. Det ble 
oppdfordret fra arrangørene over 
hØy talerne at utstyret bør være 
koblet til mer enn en strØmkilde, 
slik. at en ny kortslutriing kunne 
bli forhindret. Slik gikk det ikke. 
En ny liten kortslutning kom 
noe senere (den tidligere nevnte 

gruppa var ikke skyld i denne 
tredje kortslutningen), men det 
var også den siste. 

Om natten kunne en lett skille 
finnene og svenskene fra rule de 
andre. Man målte bare promil
len... Det var [ra offisielt hold 
ikke lov å bli full. De som var, 
fikk vær så god være det en 
annen plass. Ingen fikk være 
fulle i lokalene. 

Men dessverre, lØrdags mor
gen fikk jeg et lite sjokk når jeg 
skulle på toalettet. Dopapir lå 
slengt over det hele. Håndkle
maskinene var åpnet og hånd
kledene lå våte i vaskene. Vask
ene var for øvrig stappet med 
dopapir. På mange av toalettene 
var det ikke trukket i snora. 
"BLOODSUCKERS" var skre
vet langs hele den ene veggen, 
og komplett greetingsliste kunne 
en finne på et av toalettene. 
Unødvendig å si, ble hverken 
TSL og RSI så helt glade for 
dette. Bloodsucker ble satt til å 
rydde opp etter seg. 

Partyfeeling 
Utover lØrdagen var "party 

feelingen" virkelig til stede. 
Noen kodet, andre laget musikk 
(det var da også dem man 
merket mest til. Selv nå, 2 dager 
etter partyet kan jeg høre ACIO 
musikk i hodet. Det er ikke så 
galt nå, ettersom jeg har spilt 
Pink Floyd i flere timer ... ), mens 
noen satt dypt konsentrett med 
en tegning. Noen sjekka ut nye 
og gamle demoer (og spilL). 
Det var svært lite kopivirksom
het. Det som ble kopiert var for 
det meste demoer. Av det som 
ble utgitt før konkurransen, var 
det spesielt to ting man kommer 
til å se mye av i tiden fremover. 
Nye versjoner av viruski11eme 
KDV lI! og ZeroVirus Il. 

Hele lørdagen var stemningen 
på topp. Nye kontakter, masse 
utveksling av kunnskaper og 
erfaringer blant koderne. 
Spilling av Kick Off (2 player) 
og Stunt Car Racer (via 
computer link, slik at vi kunne 
spille mot hverandre). Selvsagt 
vant jeg mot de i gruppa mi som 
turde å stille opp mot meg i 
Stunt Car Racer! Jeg måtte 
dessverre se meg slått i Kick Off 
(Resultat: 1-7 og 2-9), men jeg 
ligger i hardtrening, så neste 
gang ... ). Det var til og med et 
svømmebasseng på partyplassen 
(utendørs, med 1/2, 2 og 5 
meters stupebrett !) slik at de 
som følte for det kunne ta seg et 
bad (noe som virkelig frisker 
opp når sola skinner, 20' i 
skyggen (ntinst 30' inne), og du 

Oppslag/Rykter 
• Theatre har fått et nytt medlem: Camelot. Han er 
mega swapper og driver med GFX! 

• Theatre kommer snart med sin første music disk. Følg 
med! 
• Elite er en ny gruppe fra Tyskland. Sammensatt av 
Black Monks, The Magic Arts, Vis ion Factory, Tristar og 
Paranoimia . . .  

SIgned 
Miraclerrheatre HQ 

ikke har sovet det siste døgnet). 
Lørdagen forløp uten noen 

nevneverdige uhell eller pro
blem med fulle folk, fordi det 
var ingen! Det var kun en person 
da, som så dritings ut. Ikke 
kunne han gå eller snakke 
tydelig. Han var helt i ørska 
etter å ikke ha sovet eller spist 
på 3 dager. 4 personer måtte til 
for å geleide ham ut til 
ambulansen .. .  

Jeg kunne ikke bruke opp 
natta på å sove, tenkte jeg, men i 
seks-tida sovnet jeg likevel. 
Med hodet på tastaturet. Jeg ble 
(dessverre) vekket. Jeg la meg 
igjen en halv time senere, for å 
gjenoppta mine søte drømmer. 
Denne gangen i vertikal stilling. 
RSI og TSL hadde ordnet med 
soveplass til alle i en hall ved 
siden av partyhallen. Jeg fant det 
unødvendig og slitsomt å gå de 
20 meterne til utgangen av 
hovedhallen, og deretter gå 10 
meter til sovehallen, så jeg la 
meg (som en del andre også 
gjorde) imellom tilskuerstolene 
langs veggene i hovedhallen. 

Så kom dagen alle hadde 
ventet på. Søndagen. Demokon
kurranse. TSL og RSI hadde satt 
opp en premie på $ 1000 til den 
beste demoen. Andre plass var 
på $500, og tredje plass på 
$250! Klokka ni var deadline for 
å bli ferdig med demoene til 
konkurransen. Noen grupper 
hadde arbeidet på spreng 
helenatta for å bli ferdig. Deri
blant Crionics (det vet jeg, for 
jeg og gruppa satt rett bak dem). 

Battle Squadron: 

Klokka 12 (om dagen) brakte 
det løst. Arrangørene hadde satt 
opp et stort filmlerret og video
projektor til å vise demoene på. 
2 diskotekhøytalere til å gjengi 
musikken på, og en A500 til å 
kjøre demoene på. Maskinen var 
dessverre ikke Ulstytt med 
ramutvidelse. Midtveis i konkur
ransen var det en demo som 
krevde en megabyte, arran
gørene måtte bytte computer, og 
det ble derfor et lite avbrekk i 
arrangementet på et hal vt 
minutt. 

Det var mange demoer, og 
enda flere Megademoer med i 
konkurransen. Det var til og 
med en demo som var laget og 
kompilert med Hisoft Basic! !  
Kvaliteten p å  demoene (til og 
med laget i basic) var stort sett 
hØy. Originalitet var san i 
høysetet hos noen. 

Avsteming 
Etter en og en halv time med 

demotitting, . med stemmelap
pene klare, utfylt til hver minste 
detalj, leverte vi disse og gikk 
tilbake til hovedhallen. Noe sen
ere ble resultatet offentliggjort. 
Men før det, var det en febrilsk 
kopiaktiviret. Alle skulle ha tak i 
de beste demoene fra konkur
ransen. Det gikk helt i surr for 
meg hvilke demoer jeg ville ha, 
hvilke jeg hadde og hvilke jeg 
ikke hadde, men ville ha. 

En fortjent fØrsteplass gikk til 
den for meg (og deg?) til da 
ukjente gruppa BUDBRAINS. 
Megademoen deres er den mest 

HINTS & TIPS 

originale og vittigste jeg har sett 
på lenge. Andre plass gikk til 
Crionics med deres Megaderno. 
Trejde plass gikk til Silents 
Sverige for dere "Blue House" 
demo. 

Noe kopiering gjensto. I tre
tida ble lysene i hallen tent 
igjen. Folk begynte å pakke ned. 
Klokka seks sluttet det hele. 
Ergelig nok gikk ikke flyet ntitt 
hjem til gode, gamle Stavanger 
før kl. 2230, jeg var på 
flyplassen klokka 1 900. 

Det var en regelrett kamp å 
holde øynene åpne i tre og en 
halv time, og jeg var nær ved å 
tape kampen, da jeg flere ganger 
nesten sovna i kafeen på 
fly terminalen. 

Jeg bestemte meg for å ta meg 
en (window)shopping-runde i 
transitthallen, for å holde meg 
våken. Til slutt satt jeg da i flyet. 
Det lettet. Det landet. Jeg ble 
stoppet i tollen. Ble forsinket en 
halv time. Og ble kjøtt rett hjem. 
Jeg låste meg inn. La meg. Og 
sov i tretten timer . . .  

Alt i alt et fantastisk bra party. 
Svært godt arrangert. Unektelig 
det største Amigaparty til nå i 
1990. Kanskje det største 
Amigaparty i Norden noen 
sinne. Etter sigende skal det ha 
vært over 400 personer til stede. 
Nå, etterpå, trenger jeg å sove ut 
enda litt til. 2-3 timers sØvn på 3 
dager er altfor lite. Det var 
slitsomt å holde ut, men jeg ser 
frem til neste gang! 

RD 

Skriv "CASTOR" mens du spiller, og skjermen vil blinke grønt. Dette vil gjøre begge 
spillerne usynlige. Nå kan du trykke f6, f7, f8, f9, eller f1 O for å velge hvilket våpen du vil 
ha. Når du trykker f1 , f2, f3, f4, f5, kan du bestemme styrken til våpnene. 

Operation Thunderbolt: 
Hvis du skriver "SPECCY MODE" på high score listen, kommer det flere tankser, jetfly og 
menn. Du kan også prøve å skrive "WIGAN NINJA", da får du evig liv. Hvis du da trykker 
f2 kommer du til neste brett. Du må minst ha en score på over 50.000 for at disse tipsene 
skal virke. 

Ghouls n Ghost: 
Skriv "KAREN BROADHU RST" mens du spiller, for evig liv. 

Strider: 
Start spillet, så pause det (med f9). Hold så ned hjelp, venstre shift og 1 samtidig. Start 
spillet igjen (med f9). Trykk så ned 1 ,  2, 3, 4 eller 5 for de forskjellige leveis. Trykker du 
f1 , f2, f3, f4 eller f5 går du videre gjennom brettene på de forskjellige leveis. 

Untouchables: 
På tittelskjermen skriv "SOUTHAMTONGAZETTE" uten mellomrom. Nå vil nederste 
delen av skjermen blinke. Trykk så f1 O for å komme til neste level. 

Silkworm: 
Skriv "SCRAP 29" på skjermen der du skal velge joystick o.l. Da får du evig liv. 

Space Harrier: 
Skriv "RAF" på highscorelisten for å få evig liv. Dette virker bare hvis du er på nest siste 
plass. 

Batman the Movie: 
Med en gang bildet av jokeren og Batman kommer frem, trykk ned j og a samtidig. Trykk 
så m så mange ganger du greier. Hvis det ikke virker, start spillet på nytt og prøv en gang 
til (du vil merke når du har greid å få det til ,  fordi bildene vil snus opp-ned). Så trykker du 
joystickknappen for åstarte. Hvis du trykker f1 O kommer du til neste level. Du kan også 
prøve å skrive "JAMMM" når bildene kommer frem. 
Alle tipsene er til Amiga 500. Håper dere setter pris på dem. 
Med hilsen 
Bjarte Slinning 
6700 MÅLØY 



NORSK DATA MAGASIN 

• 

as ID o e 
inedir dlO:include/ 
include exec/exec_lib.iinclude graphics/gfxbase.i 
include graphics/view.i 

wordsperline 
heigth 

= 40  
= 255 

CallExee MACRO 
move.! a6,-(a7) 
move.! $4. w,a6 

loop: 

jsr \1 (a6) 
move.1 (a7)+,a6 
ENDM 

bsr WindowBM ;retumerer bitplane peker i aO 
adda.! #(heigth*wordsperlineÆ2),aO 
move.! aO,Bitplane 
move. w #640,dO 

bsr 
bsr 
move.1 
mave.l 
move.w 
move.w 
move.w 
move.w 
mave.l 
mave 
dbra 
rts 

Syne 
WaitBlit 
Bitplane,$dff050 
Bitplane,Sdff054 
#(il «12)+S91O),$dff040 
#2,$dff042 
#O,Sdff064 
#O,Sdff066 
#- I ,$dff044 
#Cheigth« 6)+wordsperline),$dffOS8 
dO,loop 

WaitBlit: 
btsl.b #6,$dffOO2 
bne.s WaitBlit 
rts 

WindowBM: 

Syne: 

movem.!dO-d7/al-a6,-(a7) 
lea.! gfxnameCpe),al 
CallExee _LVOOldOpenLibrary 
move.! dO,aO move.! gb_AetiView(aO),aO 
move.! v_ ViewPort(aO),aO 
move.! vp_RaslnfoCaO),aO 
move.! ri_BiMap(aO),aO 
move.! bm_Planes(aO),aO ;.0 iIU1eholder bitm.p peker 
movem.! (a7)+,d+-d7/a l-a6 
rts 

mave. l $dff004,dl 
Isr.l #8,dl 
emp.w #O,dl 
bne.s Syne 
rIS 

Birplane: 
gfxname: de.b 

dc.l O 
"graphies.library" ,O 

Denne gangen skal vi se på et 
eksempel hvor vi bruker blitteren 
til å "sxerolle" et bilde over 
skjermen. Dette er en av de to 
teknikkene som kan brukes for å 
få fram en rulletekst fra høyre 
del av skjermen over til venstre. 

Den teknikken som blir 
benyttet i dette eksempelet er 
brukbar når det gjelder 
forholdsvis små områder. Vi 
bruker blitteren til å flytte data i 
minnet, og til å flytte de enkelte 
bitene innenfor hver byte. Dette 
er ganske tidkrevende hvis det 
dreier seg om store mengder med 
data. 

Hvis vi vil at en større del av 
skjermen skal flytte på seg, gjør 
VI det ved at vi har et eget 
bitp]ane for den delen av 
skjennen som skal flyttes. Når vi 
da forandrer på startadressen til 
dette bitplanet vil innholdet på 
skjermen flyrte på seg. Denne 
metoden er raskere fordi vi 
slipper å flytte på data i minneI, 
men den kan ikke brukes i alle 
tilfeller. 

Dette eksempelet er skrevet for 
DevPaek assembleren, så vi 
begynner med å oppgi hvor 
inc1udefilene ligger. Det er ikke 
absolutt nødvendig med include
filer, men de gjør det en del 
lettere å finne fram i de 
forskjellige strukturene systemet 
benytter seg av. 

Før selve programmet 
definerer vi også to tall. Dette er 
tall som assembleren skal sette 
inn l programmet før 
programmet blir kompilert. Det 
er ikke variabler, og hvis du 
forsøker å bruke navnene slik, vil 
du få en feilmelding. 
"wordsperline" er antall 16 bit 
ord som går på en linje. På en 
vanlig HIRES skjerm med 640 
pixels horisontalt, blir dette tallet 
640 delt på 16. 

Det andre tallet vi definerer er 
høyden på skjermen. 

Det siste VI setter opp før 
starten på selve programmet, er 
macroen "Call Exec". Den har vi 
for å kalle opp rutiner i 
"exee.li brary". 

Selve programmet starter med 
å kalle opp delrutinen 
"WindowBM". Denne rutinen 

o 

a 
finner fram til bitplane pekeren 
for det vinduet som er aktivt når 
du starter programmet. 

I strukturen "GfxBase" finnes 
det en peker til det vinduet som 
er aktivt, og for å finne hvor 
strukturen "GfxBase" ligger, må 
vi finne Ugraphics.library". 
Denne gir oss en adresse, og 
utover i minnet fra denne 
adressen ligger "GfxBase". 
"Graphies.!ibrary" ligger 
nedover i minnet fra denne 
adressen. 

Når vi så har funnet denne 
første strukturen, kan vi 
gjennom forskjellige pekere lete 
oss fram til det birplanet vi leter 
etter. 

Her er strukturdefinisjonene i 
includefilene til stor hjelp. 
Rutinen returnerer pekeren til 
bilplanet i aO. 

Det neste vi gjør oppe i 
hovedrutinen, er å legge lengden 
av bitplanet til aO slik at aO 
peker på slutten av birplanel. 

Delte er fordi blitteren skal 
begynne på slutten og telle ned 
til starten av birplanet. I 
uttrykket u(heigth*words
perline*2)" ganger VI med 2 
fordi det her er snakk om antall 
bytes (8 bit) og ikke antall 1 6  bit 
ord. 

På adressen "Bitplane" har vi 
med en "de.l" satt av plass til en 
32 bit adresse, og VI flytter 
innholdet av aO dit. Vi flytter 
innholdet av skjermen en pixel 
til venstre 640 ganger for at 
innholdet av skjermen skal 
komme på riktig plass etter at vi 
har kjørt programmet. 

Det som forsvinner ut på 
venstre side av skjennen 
kommer inn igjen på høyre side. 
Dette er som regel ikke en 
ønskelig effekt. For å hindre at 
grafikken kommer inn igjen på 
høyre side av skjermen, kan vi 
fjerne den like før den kommer 
helt over til venstre. 

Hvis vi hadde satt opp vårt 
eget bitmap, ville vi ha laget det 
slik at vi ikke kunne se de 1 6  
pixlene lengst til venstre. Da 
kunne vi enkelt og raskt ha satt 
disse til O med blitteren, og uten 
at dette ble synlig på skjermen. 

Den første delrutinen som blir 
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oppkalt innenfor løkken, har til 
oppgave å synkronisere del hele 
med opptegningen av skjennen. 
Den andre er også meget viktig, 
for den stopper programmet til 
blitteren er ferdig. Hvis vi 
forandrer på blitterens 
kontrollregistre mens blitteren 
bruker dem, kan del få uante 
konsekvenser. 

Vi må sette startadressen for 
blitteren for hver gang vi går 
gjennom løkken. 

Når blitteren arbeider, blir 
disse adressene forandret. På 
$dffOSO lagrer vi adressen data 
skal hentes fra, og på $dff054 
adressen dataene skal flyttes til. 
Dette er i vårt tilfelle den samme 
adressen. 

For å flytte bitene I til 
venstre, oppgir vi på neste linje 
"(1« 12)" og for å få en vanlig 
kopi "+ $910". 

For å serolle 2 biter blir da 
uttrykket "CC 1« 1 2)+$910)". 
"mo ve. w #2,$dff042" forteller 
blitteren at den skal telle 
nedover i minnet. Ved å sette O i 
stedet for 2 teller blitteren 
oppover. 

De to neste tallene vi legger 
inn, er såkalte modulo. Dette er 
hvor mange 16 bit ord blitteren 
skal hopper over når den er 
ferdig med en linje. 

Du kan prØve å selte 40 her 
samtidig som du reduserer 
høyden Cheigth) til det halve. Da 
vil du se at blitteren hopper over 
annenhver linje. Til slutt setter 
vi hvor mye data blitteren skal 
flytte. Dette har også den 
effekten at bUtleren starter, og 
derfor må dette registeret settes 
helt til slutt. 

Hvis registrene til blitteren 
blir satt feil, vil du ofte ødelegge 
alt som ligger i minnet, så det 
kan være lurt å skrive 
programmet ut til diskett ganske 
ofte. Utover dette kan det ikke 
skje noe, så det er bare å 
eksperimentere i vei! 

GJD 

Vi vil intervjue deg! 
Bruker du din datamaskin til noe utenom det vanlige? Kanskje du har freaket helt ut 
og bruker den til teppeknyting, hekling eller makrame? Det er sikkert mange som ville 
sette pris på en artikkel om din dataspesialitet. Ring Norsk Data Magasin på telefon 
072- 1 6880, og la oss få vite at du ekstistererl 
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#define PI 3 . 1 41 5926536 

struet KuleData ( 
float Volum; 
float Ovetflate; 
) ; 

struet KuleData * 
RegnUt (radius) 
float radius; 

statie struet KuleData Globus; 
Globus. Volum=4*PI*radius*radius *radius/3; 
Globus.Overflate=4*PI*radius8radius; 
retum &Globus; 
) 
void mainO 
( 
float radius; 
struet KuleData *EnKule; 

printf("\n skriv inn radius for en kule: "); 
scanf("%f',&radius); 
EnKule=RegnUt (radius); 
printf("\n volumet på kulen er; % 1 5.3t\nog ovetflaten er 

% 1 5.3t\n", 
EnKule-> Volum, 
EnKule->Ovetflate); 

NORSK DATA MAGASIN 

en hvilken tekst du måtte ønske. 
Kompilatoren tar dessverre ikke 
hensyn til hvor den finner 
teksten, så hvis du skriver i 
eksempelet "int PINNSVIN;", 
vil kompilatoren sette inn for 
"PI" og få "int 3 . 1 4 1 5926-
536NNSVIN;"! Legg merke til 
at det ikke skal være noe 
semikolon på slutten av denne 
linjen. 

Den siste linjen denne 
funksjonen returnerer en peker 
til "Globus", Tegnet"&" foran 
"Globus" indikerer at det er en 
peker til "Globus" og ikke selve 
strukturen "Globus" vi viser til. 
Det er verdt å merke seg 
atfunks joner som returnerer en 
variabel av en annen type enn 
"int", skal stå foran "mainO". 

I dette eksempelet står det 
"yoid" rett foran "mainO", Det 
betyr at "mainO" ikke returnerer 
noen verdi. På grunn av at 
variabelen "radius" oppe 
funksjonen "Regn Ut" . var en 
lokal variabel, kan vi bruke det 
samme navnet i "mainO". Her i 
hovedprogrammet tar "radius" 
imot en verdi som brukeren 
skriver inn. "struet KuleData 
*EnKule" definerer variablen 

Programmering i 
Denne gangen skal vi se på 

hvordan det kan gjøres hvis vi 
skal returnere flere data fra en 
funksjon (delrutine). Du husker 
sikken at når vi skal returnere ett 
tall, gjør vi det slik: 

ett_tall=funksjonO; 
Når vi skal sende flere tall 

tilbake til hovedprogrammet, 
gjør vi det ved at vi sender en 
peker. Denne pekeren peker så 
på det stedet dataene ligger 
lagret. I C er det vanlig å 
gruppere variabler sammen for 
så å gi gruppen et navn. En slik 
variabelgruppe kalles for en 
struktur, og i C bruker vi bok
stavene "struct" som er en for
kortelse av det engelske ordet 
"strueture" .I eksempelet vårt 
definerer vi en strukturtype ved 
navn "KuleData" . De samme 
reglene som gjelder for 
navnsetting av variabler gjelder 
også for strukturer. Den 
strukturtypen vi definerer inne
holder to elementer av typen 
float. Vi bruker en linje for hvert 
av elementene, og det første 
ordet på hver linje opplyser om 
hvilken type elemeineJ er av. 
Alle tilgjengelige typer, inklu
dert andre strukturertyper som 
har blitt definert tidligere, kan 
brukes. Ord nummer to gir 
variabelen et bestemt navn som 
må være forskjellig fra de andre 
navnene vi bruker inne i denne 
strukturen. De navnene vi bruker 
i strukturen kan godt brukes om 
igjen til variabler utenfor 
strukturen. Hver linje avsluttes 
med et semikolon. 

Etter dette kommer det en 
funksjon som returnerer en peker 
til en struktur av typen 
"KuleData". ":i<" tegnet etter 
"struet KuleData" forteller kom
pilatoren at det er en peker som 

skal returneres. Denne 
funksjonen mottar ett tall av 
typen float, og vi kaller det for 
"radius", Det funksjonen gjør er 
å regne ut overt1aten og volumet 
av en kule ut fra radiusen. 

Som første linje selve 
funksjonsdefinisjonen kommer 
den imponerende linjen "static 
struet KuleData Globus". 
"statie" betyr at det minneom
rådet som brukes til variablene 
ikke skal frigjØres for annet bruk 
straks vi går ut av funksjonen. 
Vanligvis vil det minnet en 
funksjon bruker til variabler bli 
frigjort når vi går ut av funk
sjonen. men som vi skal se kan 
vi ikke la det skje for denne 
strukturen. "struet KuleData" er 
variabeltypen vi skal sette av 
plass til og "Globus" er navneL 
på varabelen. Nå har vi altså fått 
satt av plass til en variabel
samling eller struktur, av typen 
"KuleData", og vi har gitt den 
navnet "Globus". For å vise til 
de enkelte delene av strukturen 
bruker vi først navnet på struk
turen, deretter et punktum og så 
til slutt navnet på et av 
elementene i strukturen. De to 
neste linjene i eksempelet regner 
ut volum og ovetflate ut fra 
"radius" . 

Under utregningene bruker vi 
"PI" uten at "PI" har blitt 
definert som en variabel. Hvis 
du ser på den første linjen i 
programmet, så ser du at det står 
"#define PI 3.141 5926536". Det 
opplyser kompileren om at det 
skal settes inn "3.141 5926536" 
over alt hvor det står "PI". Dette 
kalles for en maero og det 
brukes for å gjøre programmene 
mer kompakte og leselige. I 
stedet for "PI" og 
"3.141 5926536" kan du skrive 

"EnKule" som en peker til en 
struktur av typen "KuleData". 
Tegnet "*,, bruker vi når vi skal 
definere en peker. 

Etter dette ber vi brukeren om 
å skrive inn en verdi for 
"radius", og vi leser inn 
variablen med "scanf'. Vi 
bruker "%r' i kontrollstrengen. 
Dette indikerer at vi skal lese 
inn en variabel av typen "float", 
på samme måte som "%d" 
brukes for variabler av typen 
"int". 

Etter at vi har fått en verdi for 
"radius" kaller vi opp 
funksjonen "RegnUt". Med lin
jen "EnKule=RegnUt(radius);" 
setter vi pekeren "EnKule" lik 
den pekeren "RegnUt" retur
nerer. Etter dette peker "En
Kule" på strukturen "Globus" 
som ble definert oppe i funk
sjonen "RegnUt". Nå kan vi 
hente ut data fra "Globus" 
gjennom pekeren. Hvis vi ikke 
hadde skrevet "static" foran 
definisjonen av strukturen kunne 
vi ha risikert at dataene i 
strukturen ble ødelagt før vi 
rakk å lese de ut. Hvis vi 
definerer variabler inne i en 
funksjon som skal refereres 
utenfor denne funksjonen, må vi 
derfor alltid bruke "statie" foran 
definisjonen. 

Til slutt har vi en "printf' for å 
skrive ut resultatet. Vi bruker 
"%1 5.3f' der hvor variablene 
skal settes inn. "IS" betyr at 
tallet skal ta opp 15 plasser på 
linjen, ".3" betyr at det skal 
være 3 siffer etter kommaet og 
"f' står for datatype "float" . 

For å referere til innholdet av 
en struktur gjennom en peker, 
skriver vi først navnet på 
pekeren. Etter det kommer en pil 
bestående av et minustegn og et 

"sførre enn" tegn. Til slutt 
kommer så navnet på det 
elementet i strukturen vi vil 
refere til. Det er viktig å forsikre 
seg om pekeren har blitt satt til å 
peke på en struktur av riktig 
type før du prØver å referere til 
data gjennom den. 

Datatypen "float", eller flyt
tall, brukes når heltall ikke 
strekker til. Ulempen med denne 
datatypen er at alle utregninger 
går langsommere. "float" og 
"int" kan ikke kombineres i 
utregningene. 

For LaniceC verson 5 finnes 
det flere forskjellige muligheter 
når du skal kompilere et 
program med "float", alt etter 

, hvor stor nøyaktighet du ønsker 
på utregningene. Hvis du bruker 
'"le -flm -Lm", trenger du ikke å 
ha "mathieedoubbas.library" til
gjengelig. I tillegg til "amiga.
lib" og "lc.lib" må "lcm.lib" 
være tilgjengelig for Enkeren 
"Blink".Dette var alt for denne 
gang. Prøv å forandre litt på 

eksempelet for å se hva som 
virker og hvordan det virker. 
Lykke til med program
meringen. 

De1 4 
GJD 

VI SYNES 

at vi har alt for lite 
stoff om COMMO
DORE 64. Dette 
hadde VI tenkt VI 
skulle rette på, og vi 
vil gjeme ha hjelp av 
våre lesere. 

Dere som har hatt 
denne datamaskinen 
en stund, har sikkert 
skrevet en og annen 
rutine som dere synes 
er bra. Send den til 
NOM! Innførte ruti
ner honoreres med 
opp til kr. 200,00. 

Noen har sikkert 
laget et lite program 
som alle våre lesere 
ville bli glade over å 
få fingrene i. Send 
det til NOM! Alle 
innførte 
Iistninger 
med opp 
500,00. 

program
honoreres 

til kr. 

Husk at det må være 
dine egne program og 
rutiner! 

Adressen er: 

CBM64-SIDEN 
NOM 
Postboks 250 
6401 MOLOE 

NDM søker FREELANCERE 
For å kunne yde en bedre service til våre 
lesere, vil vi gjerne knyte til oss en mer 
fastere stab av medarbeidere. 
Det vi SØker er personer SQm er spesialister 
på sitt område, f.eks. slike som har gode 
kunnskaper om demo-virksomheten til 
AMIGA, ATARI ST/STE, CBM64 og så 
videre. 
Personer som er flinke til å programmere, 
personer som kan teste program som tar litt 
lengre tid å lære seg (tekstbehandlere 0.1.) 
og også personer som har gode kunnskaper 
i STOS, AMOS, assemblering, tekniske 
kunnskaper om hardware, MIDI, BBS 'er og 
som kanskje kan teste hardware for NDM. 
Det er et krav at man er flink til å uttrykke 
seg på godt og korrekt skrevet norsk. 
Honorar blir utbetalt cirka 4 uker etter at 
artikkelen er innført i bladet. 
Synes du det høres interessant ut? Fatt 
pennen og skriv noen ord til: 
FREELANCE 
NOM 
Postboks 250 
6401 MOLOE 
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Præcisions fremstillet med trykt kredsløb 

5 stk. udskiltelige micro-switches 

Superstærk plast- og stålkonstruktion 

Designet for både venstre og højre hånd 

Specielt designet hå ndtag 

Speciel ledningsaflastning 

Ekstra lang ledning på 1 50 cm. 

Passer til: 
Commodore 64/ 1 28 - Atari - Amstrad 

Bit 90 - Memotech - Spectravideo 

DanJ oy kan kjøpes 
hos følgende forhandlere: 

DAHL ' LIBRIS, MOLDE - SUND ' LIBRIS, HAUGESUND - CENTRO DATA, HAUGESUND - COMPUTER 
SERVICE, KRISTIANSAND - MIKRODATA, KRISTIANSUND - HALVORSEN • LIBRIS, SARPSBORG -
HI LLESLAND BOKHANDEL, KOPERVIK - HOBBYSENTERET, MOSJØEN - C P WINTERSBORG, KRISTIANSAND 
- MOX-NÆSS • LIBRIS, TRON DHEIM - ALFARHEIM • LIBRIS,  ELVERUM - IQ COMPUTER & HOBBY, 
BERGEN - SUNDEM • LIBRIS, BODØ - AKTIV AS, FØRDE - BRØNNØYSUND AVIS & BOK, BRØNNØYSUND -
LANDMARK • LIBRIS,  GJØVIK - LEKNES BOKHANDEL, LEKNES - NARVIK ' L I B R I S ,  NARVI K - PAPYR US ' 
LIBRIS, OSLO - DYRING AS, PORSGRUNN - J M HANSEN, TROMSØ - KITEK INDUSTRI DATA, ALTA -
LEVANG E R ' LIBRIS,  LEVANGER - SVERDRUP ' LIBRIS, KRISTIANSUND - ASKER ' LIBRIS, ASKER -
SOLLlE • LIBRIS, HORTEN - ROLF OLSEN, MOSS - SLiNNING MOA, ÅLESUND - DATA-ASSIST AS, MOLDE 

E N E I M P O R T Ø R :  A R C A D E ,  P o s t b o k s  3 3 6 , 6 4 0 1  M O L D E .  T l f . :  0 7 2  - 1 5 2 9 8  
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AMAX 2  
READYSOFT i CANA

DA har kommet ut med 
sin andre versjon av sin 
MACINTOSH-emu lator. 
Det er en kombinasjon 
av hardware og software 
som gjør det mul ig å 
kjøre de aller fleste 
Macintoshprogram i ful l  
hastighet på en AMIGA 
2000. 

AMIGA WORLD skrev 
i oktober 1989 at kom
patibil iteten var ypperlig. 
Har man bare en 
harddisk, så kan man 
faktisk dele opp den' i en 
Macintosh- og en 
Amiga-del. 

Drivere for ul ike hard
disk-kontrollere følger 
med i pakken. Ved å 
bruke AMIGA . SCSI 
grensesnittet, kan man 
dessuten kommunisere 
med scannere og laser
printere som ellers bare 
forstår språket til Apples 
produkter. 

Som en godbit i 
bløtkaken er systemet 
også kompatibelt med 
AM IGA 3000 og 
WORKBENCH 2.0. 

Prisene har vi i kke fått, 
men det er sikkert 
utenfor rekkevidde for 
oss vanlige dødelige . 

ABONNER 
PÅ 

NDM 

POPULOUS 2 
B u l l f ro g  S o f t w a r e  
av s l ø rer  a t  de v i l  
g i  u t  f o r t s e tte l s e n  
t i l  d e t  p o p u l æ r e 
p r o g r a m m e t  
POPULOUS. Men det 
s k a l  i kk e  v æ r e  e t  
sett  m e d  n y e  
l a n d s ka p ,  d e t  skal  
b l i  e n  h e l t  ny 
v e r sj o n  s o m  s k a l  
i n n e h o l d e  e f f e kt e r  
s o m  
t i d e van n s b ø  I g  e r ,  
l y n  o g  t o rd e n ,  p e s t  
o g  a n d re p l a g e r .  I 
t i l l e gg s k a l  b å d e  
g ra f i k k  o g  l y d  
fo r b e d r e s  rad i ka l t .  
S å  al le P O P U LOUS
f a n s ,  "a b et t e r  
w o r l d  ( ? )  i s  
co m i n g  . . .  " 

Ki lde:  ST FO RMAT 
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Hei alle hardbarka Amiga frelste! (Del 2) 
Da er jeg på plass med nye 

rutiner angående AmigaBasic. I 
denne lille artikkelen kommer 
jeg kun til å ta for meg 
"pulldown menus nt fordi dette 
krever en noe mer omtale enn 
copper. 

I neste utgave av NDM 
kommer jeg til å titte noe på 
"matematisk" grafikk, da tenkte 
jeg at det ville være smartere å 
diskutere litt om copperen, fordi 
vi kommer også til å titte på 
noen blitter operasjoner (eller 
hva blitteren er og gjør). 

Pnlldown menns 
For å produsere disse ryddige 

menyene bruker man 
instruksjonene: "menu", "menu 
on", "men u off', "on menu 
gosub". 

<menu> [ l ] , [2],[3],["text"]. 
[1]= Menyens 

plasseringsnummer. 
[2]= Menyens valgnummer. 
[3]= Tekstens outputeffekt. 
Menyens plasseringsnummer: 
Ta f.eks. AmigaBasic, se på de 

valgene som er valgbare. 
Du kan si at valgene ligger i 

forskjellige "lommer", ikke 
sant? Her skal du skrive 
nummeret på den "lommen" du 
vil at valget skal komme frem på 
skjermen i (I=lommen helt mot 
venstre). 

Menyens valgnummer 
Inne i selve "lommen" kan 

man plassere teksten (les valget) 
hvor man ønsker. 

La oss si du skriver "O", da vil 
dette resultere i en "ikke" 
valgbar meny, fordi "O" 
representerer overskriften for 
"lommen, men du kan jo f.eks. 
bruke I ,  2 eller 3? 

Tekstens outputeffekt: 
Her kan man bestemme 

hvordan teksten for valget skal 
se ut for brukeren. 

{O) =Shaded (ikke valgbar) 
( I ) =Framed (vanlig, valgbar) 
{ 2 )=Traced (vanlig, valgbar) 
{3 )=Checked (valgbar, men 

får et "checkmark" hvis valgt) 
OK. .. 
Dette er et eksempel for en 

"lomme" med tre valg. 
Menu 1,O,1,"Overskrift" 
Menu 1 , 1 . l,"valg 1 .  . .. ", " 
Menu 1,2,l ,"valg 2 ...... , " 
Menu l ,3 , l,"valg 3 ....... " 
Det er vanlig å slå av alle 

lommer som ikke er i bruk, dette 
kan man gjøreved å "ikke" ha en 
overskrift eller valgbar tekst 

Eks: 
menu 1,0,1, "overskrift" 
menu 1 , 1, 1,"valg l .. . . . .  " 
menu 1,2,1 ,"valg 2 . . . . . .  " 
menu 1,3,1,"valg 3 .. . . . .  " 
menu 2,0,0,"" 
menu 3,0,0,"" 

'menu 4,0,0,"" 
Da har vi definert vår meny, 

den kan lett aktiveres ved å 
skrive "menu on". I slutten av et 
program kan det lønne seg å ta 
tilbake de gamle workbench 
eller amigabasic menyene ved å 
skrive umenu reset". 

Testing av menyer 
Pulldown menU$ er bygget 

opp i helt spesielle strukturer 
som kjører uavhengig med 
resten av ditt program. Som du 
sikkert kan tenke deg så åpner 
dette virkelig muligheter for 
kvalitet i dine hjemmelagede 
små prosjekter. 

. 

De fleste. bruker subrutiner 
som Amigabasic aktiverer når 
du velger noe ifra menyene dine, 
dette er et eksempel på hvordan 
man kan utføre en slik test. 

meny.test: 

menu.id=menu(O) 
menu.do=menu(l )  

if menu.id then 
if menu.do= l then 
prim "valg nummer 1 er 

valgt" 
end if 
end if 
retum 

Disse spesielle "if'-rutinene 
kan du lese om i basic manualen 
din, manualen har en fin 
beskrivelse av akkurat dette 
området i Amigabasic. 

Da har vi endelig kommet 
frem til å vise et lite eksempel. 

Linje 16: Her gir vi variabelen 
"menu.id" verdien av hvilken 
lomme Amiga musen har valgt. 
Hvis du f.eks. i et større prosjekt 
har flere menyer etter meny 
nummer l ,  kan dette virkelig 
gjøre alt mye lettere. 

Når ikke noen meny er valgt, 
er verdien til "menu,id" satt til 
0, hvis velger lomme nummer 
l ,  så blir som du kanskje har 
oppfattet, verdien l .Linje 17: 
Denne er noe mer spesiell, her 
gir vi variabelen "menu.do" en 
verdi som tilsvarer alle de valg 
som er valgt i lomme 1 .  

Det betyr at hvis du velger 
valg nummer 3, så vil denne 
variabelen bli satt til 3. På denne 
måten kan du teste hvilke valg 
som er valgt! 

Dette ble kanskje ikke så mye 
i denne spalten, men jeg kan 
love dere at neste artikkel 
kommer til å øke til uante 
høyder (!). 

Neste gang: Hva er blitter? 
Copper omtales, instruksjonen 
line omtales. 

JLS 

1 rem $option y+ 
basic 

2 screen 1 ,640,200,4,2 
med 4 bitplanes 

, 3 window 1",0,1 
window 

4 menu 1,0,1,"main menu" 
5 menu 1 , 1 , 1 ,"hei . . . . . . .  " 
6 men u 1,2,1,"på deg! . . .  " 
7 menu l ,4,l ,"quit. . . . .  " 

8 menu 2,0,0,"" 
9 menu 3,0,0,"" 

10 menu 4,0,0,"" 

1 1  on menu gosub test.meny 
1 2  menu on 

1 3  evig: 
14 goto evig 
evig! 

15 test.meny : 
16 menu.id=menu(O) 
17 menu.dO=menu(l) 
18 if menu.id then 
setningene 

1 9  if menu.do= 1 then 
20 print "hei! ! ! "  

2 1  end if 

22 if men.do=2 then 
23 print "på deg! !" 

end if 

25 if menu.dO=3 then 

26 end 
27 end if 

28 end if 
29 retum 

DATAMARKEDET 

'meta instruksjon til hisoft 

�setter opp en hires skjerm 

'setter opp et "fullscreen" 

'overskrift for valg lomme 1 
�valg nummer l 
�valg nummer 2 
'valg nummer 3 

'slår av lomme nummer 2 
'slår av lomme nummer 3 
�slår av lomme nummer 4 

napper til vår "test.meny" 
"starter meny strukturen 

label 
'hopp til label, dette kjører 

labelen test.meny 
'omtales 
"omtales 
'her begynner de spesielle if 

Her stiller vi plass til rådighet for de privatpersoner som vil selge sin datamaskin, sine originalprogram eller annet tilbehør. 
Annonsen koster kr. 25,- og får maksimalt 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. Du kan også skrive annosen din på baksiden av postgiroblanketten. 

0000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000 

o Betalt t i l  postgirokonto nr. 0824 0774241 

O Kvittering/kopi vedlagt. 
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Demo
hjørnet 

Nå er (til manges skuffelse) 
sommerferien over, og data
markedet begynner så smått å ta 
seg opp igjen. Først vil jeg ta for 
meg noen av demoene jeg har 
observert den siste måneden. 

PsychedelialRazor 1911 
Dette er en 2-part demo. Part 

l består av en tekst som slynger 
seg opp nedenfra, linje for linje. 
r bakgrunnen kommer det frem 
vektorballs i forskjellige farger 
(enkelt å mekke med copperi). 

Banene er store, og har 
inkludert�. g �hver frarne, så fine å se 
på er de! På toppen har de en bra 
tegnet RAZOR-logo. Musikken 
er også bra, men litt for "64-
aktig". Meget bra melodi 
likevel. 

Part 2 består av en fin bØlge
e verten fra en av deres 
C64-demoer!). Denne kan man 
så stille inn forskje:lige faktorer 
til, slik at bølgene endrer seg. 
Oppå dette slynges det inn tekst 
fra alle kanter i mange 
variasjoner. Virkelig stilig å se 
på! Musikken i denne parten er 

også av samme stil som den i 
part l. Bra melodi! 

Alt i alt en bra demo. Litt lite 
grafikk kanskje (få farger), men 
gir et bra helhetsinntrykk 
likevel. 

Aktører: 
Part l: 
Coding: Secror 9 
Grafikk: SectN 9 og Codex 
Musikk: Bug 

Part 2: 
Coding: Lord Strangelove 
Grafikk: Doctor No 
Musikk: Ziphoid 

Bedømmelse: 
Coding: 8 
Grafikk: 7 
Musikk: 7 

Nice/Crusaders 
Denne demoen begynner med 

et 3-dimensjonalt rutenett og en 
scroller som snirkler seg rundt i 
en spiral mot midten. Rutenettet 
burde for det første vært fy It (på 

1. CRYPTOBURNERS 
2. RAZOR 1911 
3. CRUSADERS 

4. FRAXION 
�5. NO LIMITS 
+ ...... 

� 
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demoen består det kun av 
streker). For det andre 
burdeperspektivet vært noe 
bedre. Scrollen på den annen 
side, er det virkelig klasse over. 
Ikke noe å utsette på den. Senere 
kommer en annen "seroll", 
teksten "skytes" ut fra midten og 
brer seg over skjennen. Videre 
kommer en fin effekt, hvor en 
logo bygd opp av kuler, vris, 

GrafIkk: 8 
Musikk: 8 

Så har jeg tenkt å skrive noen 
ord om 4th dimension. den 
eneste norske disk-avisen jeg 
har sett på Amiga. 

en del annet. Når det gjelder 
brukervennligheten, så er den 
meget bra, siden alle artiklene 
leses inn på forhånd, slik at 
kjedelig venting unngås (loading 
og decrunching). 

dras og trykkes sammen 
ettersom den suser rundt 
omkring på skjennen! Logoen 
på demoen er en av de bedre 
logoer jeg har sett (de fikk jo 
hjelp av Red Sector!). Musikken 
er også bra, men kanskje litt 
"weird" etter min mening. 

Aktører: 
Coding: Exealibur 
Grafikk: Dr. C/Red Sector 

(logo) 
Musikk: Dr. Awsome 

4th DimensionAvisen gis ut av 
Cryptobumers, og kommer ut 
ca. hver tredje måned. Avisen 
skrives hovedsakelig av Crypto
burners-medlemmer, men alle 
kan sende inn artikler. Den 
inneholder det aller meste av 
hva en disk-avis bør ha, pluss 
litt til. Det nyeste nummeret var 
på 99 sider! Etter min mening er 
innholdet bra, de fleste burde 
finne noe interessant. De har 
ikke bare data-artikler, men også 

Bedømmelse: 
Design: 7 (litt lite farger og 

grafikk!) 
Innhold: 8 
Brukervennlighet: 9 

Det var alt for denne gang. 
Leserbrev har det vært heller få 
av, så skjerp dere folkens, finn 
frem papir og blyant og skriv! 

Demohjørnet 
Postboks 250 
6401 MOLDE 

Bedømmelse: IFflSlAl3STI'IULE 
Coding: 7 
GrafIkk: 7 
Musikk: 7 

Alive demo 
Etter 1 1  måneder kommer til 

slutt "late" Alive ut med en 
demo! Demoen er for sA vidt 
ganske enkel, men en meget bra 
animasjon av en kran som skrus 
opp og begynner å dryppe i 
vannet (i vannet står en meget 
bm Alive-logo). Musikken er 
også bra, og harmonerer bra 
med resten av demoen. Bra 
melodi og bra saOlples. 
Grafikken er som tidligere nevnt 
også av det bedre. Vi håper at 
Alive vil komme ut med demoer 
litt oftere! 

Aktører: 
Coding: Nameless 
GrafIkk: Miraculix, Flash Fox, 

Quez, Hemo Rider 
Musikk: Fluor 

Bedømmelse: 
Coding: 5 

• 

• • 
WI har OpphJI\ som 
tTrukørgrupp.. Da Vll 
n.å konsentrere seg om 
tUsk-aVlSen sm. Den 
vil bU slcrewt på norsk , 
svensk og dllIUlk. Den 
V1l 1m aOlgt l 
rOlT9t:n1ngeDe . 

Sllent3 Norge forlot 
S111:1nts . . .  

• 

TOmID1'.iC".ocke'rs hM
gått med 1 Fr-olog1c. 

• RAZOR l g i l  har fått. 
et nytt. mBtUem: 
BountyhUllt.er. 

Dfl§� IT 

• • 
Jakar, eks·medlem av Phob1a 
er nå med1sn 8"l NatwcrJ::. 
Phobl.a er opplØst. 

En norsk d1vtS,lOn av V1:Jlon 
-

er startet. 

�n B3S på .,",�1 
• • OPPSLAG 

sXND!5 TIL: 
DXMO:tIRlRN'ET 
NIlM 
POSTBOKS 25e 
0401 MIlIllE 

• 

. � MTS ar nå 
X1T3. 

• 

• • 
Chuclcie l A, Q.F.C.l"ble 
tatt av polltlat. 50 disketter 
f'UIl.Jlet. • 

tiTheatr8 party ved JUletldl:lrJ 

Bestill 
i dag ! 

Lei av å betale enorme og totalt u realistiske summer for et nytteprogram? Vi 
lanserer nå et komp lett f i l - og d i sk-editer ingspro gram for Amiga t i l  den 
latte r l i g e  lave pris av kun kr .  9 8 , 0 0  + oppkrav kr 2 4 , 5 0 .  For d e n n e  
symbolske s u m  f å r  d u  norsk m a n u a l ,  og e t  program s o m  t i lbyr  e n  rekke 
nyttige kommandoer. Vi nevner diskoptimalisering, u ndelete, 
errorlokal iser ing , sektor editor og mye mye m e r .  

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
I BESTILL NÅl I 
I Navn . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARCUS I 
I Postboks 336 I 
I Adresse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6401 MOLDE I 
I I 
I Poststed.. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . I 
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Le s e rb rev t i l  NOM 
NDM 
Det sies at Archimedes er 

bedre enn Amiga, men nå som 
A3000 og Amiga CD-ROM har 
kommet. slår de Archimees 
Knock-our! 

Super Hi-res er på 1 280 x 400, 
som kan fåes til A500, A 1000 
og .0.2000 også! Amiga CD
ROM slår ARCl·IIE den også! 

I CU står det: --Commodore 
plans to release upgrades for the 
5 1 2  kB and 1 Meg Amigas, 
giving them full CDTV 
capabilities! "  

Takk for cl overfedl blad!! 
Hilsen "'Archimedes Hater" 

Noen liker mora, andre liker . 
douera . .  

red 

Til NDM og alle lesere 
- Svar til Kjetil B. Thomassen. 
Du spurte om hvorfor alle 

svarene i NDMs spørrespalte er 
undertegnet Red. Vet du ikke at 
Red er forkoltelse for redaktør 
(svaret fra NDM i nr. 6 var 
redaktør). 

Svar til Tor Martin 
Aspholm. 

Jeg leste i nr. 6 at du kunne 
renke deg å bygge en robotann. 
Hvis du sender meg et brev, skal 
jeg oppgi hvor du kan få kjØpt 
en slik anno Den har 5 motorer 
og koster 4005 kr + portoleksp. 
gebyr. Styres med jo)', men kan 
len ombygges. 

- Ja, men herr ekspeditør ... 
Hjelp! !  

Denne serien er fantastisk. 
Fortsett slik Ingar. Dene er topp 
underholdning og valuta for 
pengene (selv om 23 Nkr er litt 
dYlt). 

T. Rønneberg 
Kvernalandsveien 13 
4344 Kvernaland 

Hallo NDM 
Vel, vel, ser man det. Endelig 

ei norsk datablekke (avis). Jeg 
er virkelig imponert! Dere har 
gjort en kjempejobb. Bare litt 
flere sider nå, så blir det virkelig 
topp med stor T. 

Så kritikken: 
l .  Hva i svarte f ... n, mener 

dere virkelig at det ble solgt 
Amigaer i 1964, på Fauske??? 
(Se artikkelen om Atlantis. 
NDM nr. 6 1990). 

Jeg bor i et gruvesamfunn 
som heter Sulitjelma, et stykke 
fra Fauske. Titt på Norgeskartet 
gutter (og jenter). Det er greit at 
Atlantis har eksisten på Fauske, 
men i 1 964?! Nei, vær så snill å 
få litt klarhet i dette. Eller er det 
sant? Slutt på kritikken, OK? 

2. Kan noen hjelpe meg med 
Furure Wars? Hvor er 
tidsmaskinen. 

3. Bør jeg abonnere på NDM? 
(Laaang Tenkepause). 

4. Bør jeg kanskje skrive på 
maskin neste gang? 

5. Få litt mer humor i bladet. 
Ingar er jo den eneste som ikke 
er tørrlagt, med sin morsomme: 

Hei NDM med lesere! 
Vi (Drumtex + Megastyle 

Inc) har planlagt å lage et 
adventure-magasin på disk! Men 
vi mangler slOff! 

Så hvis du sitter inne med en 
masse nyheter innen ADV
verdenen, ring eller skriv! 

Send oss ADV-tips, løsninger, 
anikler etc. 

Vi mottar også selvlagde 
adventure spill (IKKE Basic), 
som vi tester og publiserer på 
disken. 

Artikler og løsninger bØr 
skrives med en eller annen 
editor. og sendes på disk til oss. 

Diskene sendes tilbake med 
diskavisa på (Husk svarporto). 
Send eller ring til: 

Vidar Bang 
Sag�høyden 
9500 ALTA 
Tlf. (084) 30 660 
PS: WATCH OUT, NDM (he

he) 

Vijrykter det værste . . .  

red 

Til Norsk Data Magasin 
Jeg er en gUll som har begynt å 

kjøpe Data Magasin. 
De første numrene var litt i 

tynneste laget, men etter hvert 
har det bedret seg betraktelig. 

Nr. 6 var et kjempebra blad. 
Spesielt var basickurset og 
artikkelen om BBS & modem 
flotte! ! ! 

Av nye ting synes jeg NDM 
bør teste forskjellige rimelige 
modemer og dere bør sette opp 
en liste over BBSene i Norge. 
Dere kan også skrive om 
televerket har et tilbud til oss 
BBS-brukere. 

"Ja, men herr ekspeditør ... 
Hjelp !" Heftig, Ingar. Stå på! La 
leserne sende inn egne 
tegneserier og morsomme 
slagord. 

6. Dere gjør alle en 
kjempejobb. Jeg kunne rost dere 
alle opp i skyene, men Amigaen 
venter. Skal ekspedere et par 
teddybjørner i FLOOD. Ellers 

HIE FREAKS! 
Først vil jeg takke NDM for et 

bra magasin. 
Jeg leste en anikkel i nr. 5 om 

"Linking" på Amiga. Jeg har nå 
tenkt å utvide min 
spillemulighet på min Amiga, 
ved å lage en slik kabeL Men 
problemet er at jeg bare har to 
spill som det er mulig å linke, 
Stunt Car Racer og Power 
Drome. 

Kan dere hjelpe meg med å 
nevne opp noen linkbare spill? 
(Han som skrev artikkelen lurte 
på om det fantes flere linkbare 
spill, men han fikk ikke svar!). 

Så. please, svar på mitt brev! 
Hilsen MORTY THE 

CHAMP, 
Skien 

Noen liste over alle spill som 
lar seg linke har vi ikke. Men vi 
vet at PapuJous kan gjøre det. 
Alt eller som vi finner flere skal 

vi opplyse om det. 

red 

Kunne ikke NDM ha en 
konkurranse om hvem som 
klarer den største byen i Sim 
City???? 

Hilsen L.V. 

Fprste halvdel av vår BBS
liste trykkes igjen I dette 

flUn1l'ner av NDM. Neste halvdel 
skal vi prØve å få med Ifor andre 
gang) i neste flU/nm el: 

Konkurransen du nevner 

skulle bli vanskelig å overvåke. 

Vi har jo cidligere avslørt 
hvordan man juksel: . .  

red 

hilser jeg til alle dataeiere l 

Norges land. 
Tjohei and good bye from 
Ronald Holde 
8230 SULITJELMA 

Det skal naturligvis være 

1984. Og du bØr abonnere på 
NDM (Takk). 

red 

Ærede NDM! 
Jeg skriver i dag et brev til 

dere, på grunn av en av .deres 
leseres så utmerkede kjennskap 
til IBM-kompatible PCer. 

Jeg siterer: "En som ikke har 
HELT rent mel i posen når det 
gjelder prisen på originale 
programmer forhold til 
tykkelsen på min lommebok". 

l .  "Det finnes selvsagt bedre 
PCer enn AMIGA, men hvem 
har vel råd til å punge ut 40-50 
tusen kroner på maskinvare som 
det nesten ikke finnes 
programvare til?-". 

2. "Så mye må du ut med om 
du skal få en PC som har litt 
"speed", og som kan hamle opp 
med AMIGA 'ens fantastiske 
grafikk og lyd". 

3. " Alikevel er AMIGA'ens 
grafikk raskere enn PC'ens, og 
en ting til, den kan fonsatt ikke 
spille av god musikk 
SAMTIDIG som du flytter et 
par hundre BOBs (sprites) rundt 
omkring på skjermen i et spill 
med 32 farger". 

4. "Dessuten finnes det svæn 
lite software/spill som utnytter 
MlDl-kort og Super-VGA". 

Her følger da mine 
svar/rettelser på hans utsagn: 

l :  Det finnes selvfølgelig 
bedre PCer enn Amiga. Men h 
vern GIDDER å betale 40-50 
tusen kroner. Selvfølgelig 
bedrifter osv., men det er da helt 
unødvendig å komme opp i en 
slik svimlende sum for å få en 
maskin som Amiga'en ikke kan 
måle seg med. 

Priseksempel: 286 maskin. 
16MHz, l Mb RAM, 20 Mb 
harddisk, Super VGA kort og 
skjemn. Pris kr 14280,- (inkL 
moms). 

I tillegg klarer du å si at det 
nesten ikke finnes programvare 
til den?! ? ! ?  

HAHAHAHAHAHAHAHA 
HA (unnskyld den hysteriske 
latteren)! ! ! 

Det er noe av det dummeste 
jeg har sett på trykk! (SkjØnner 
godt at du ikke TØR skrive 
navnet ditt! 

Neste gang du skal skrive et 
innlegg, skriv om noe du kan i 
stedet for å forherlige din 
"fantastiske" maskin. 

Har du i det hele tatt sett en 
PC? Ja, nå mener jeg en PC av 
nyere dato, og ikke en PC fra 
198 L La meg spørre deg om 
noe: Hvilken maskin er det 
Sierra lager sine spill til først? 

Svar: Pc. Hvis du leser litt i 
andre blader (ikke NDM, de har 
ikke et eneste spill på PC (MEN 
PÅ ARCHIE?? !?» , vil du straks 
oppdage (kanskje ikke du, men 

oss andre normale) at det finnes 
en rekke programmer til PC. 

2: Mye penger for å få litt 
speed?? Du får knapt tak i en PC 
i dag som ikke går fonere enn 
8MHz. 

De fleste går på 16MI-lz eller 
mer (se mitt priseksempel), som 
er det dobbelte av hva Amiga 
har å rutte med. 

Ja, du har rett, Amigaens lyd 
er VIRKELIG GOD. for å slå 
den må du ut med 5 150,- kroner. 
Men da får du til gjengjeld 
utrolig lyd, nemlig LAPC- l fra 
ROLAND (hva med en test der, 
NDM!?). Den har 8 
symhkanaler og l trommekanal, 
med mulighet til spille 32 
toner om gangen.3: Å nei, kan 
den ikke det? Hva er det som 
skjer da? 

Tror du at når jeg spiller et 
spill på PC: så stopper grafikken 

r den skal spille en 
note? Nå vet ikke jeg 
mange BOBs den kan ha 
samtidig, men den kan i hvert 
fall ha 256 farger! 

4: Finnes det svært lite y 
programmer som utnytter Super 
VGA og MIDJ?? 

Du har litt rett, det er ikke-så"""""
mange som-umyrrer uper VGA 
p.g.a. at det er så nytt, men det 
er derimot ganske mange som 
utnytter VGA. 

Midi blir mer og mer brukt. Ta 
f.eks. de nye Sierra spillene som 
f.eks. Space Quest m. den har 
30 minutter musikk komponert 
av Bob Siebenberg (fra gruppen 
SUPERT RAMP). 

Alle de andre nye Sierra 
spillene har mulighten til å spille 
musikk via Midi. Det samme 
gjelder spill som Popolous, 
Manhole, Budokan osv. osv ... 

Til slutt: 
Nå er jeg DRITTLEI alle 

AMIGA-eieres opphØyelse av 
sin maskin. Den er ikke verdens 
beste maskin, men du får 
EKSTREMT mye for pengene 
(Amiga 500). 

Men så er også AMIGA'en en 
maskin laget etter en manns 
drøm om å lage en datamaskin 
med rask og GOD grafikk og 
lyd. 

Jeg har mange ganger blitt 
veldig imponert over grafikken 
og lyden på Amigaen . Lyden på 
CRUSADERs Bacteria var 
ovennåte god (da" mener jeg 
TOPP), men jeg har etter hvert 
begynt å bli lin lei av Amiga 'ens 
litt tamme lyder. 

Meget vennlig hilsen 
(the one and only): 
Tomnod Ugelstad 
3270 NANSET 



NDM 
"Here are the results of the 

Norwegian jury: Amstrad CPC, 
O points ...... 

Jeg er en "stakkars" Amstrad
eier som lider av databasillen 
(sob-sob). Da jeg første gangen 
så NDM i bladhyllene i en 
kiosk, ble leg selvfølgelig 
oppglØdd. Jeg leste med stor 
iver framsiden av bladet da jeg 
så... jeg så... IKKE en tegn på at 
bladet var ment for Amstrad 
CPC-eiere, og gleden forsvant 
som dugg for solen. 

Jeg kj øpte bladet allikevel, og 
faktisk, det var da ganske bra! 
Et blad for norske databrukere, 
men dessverre ikke noe stoff om 
Amstrad CPC'n. Jeg tenkte: 

"Det kan da vel ikke være bare 
jeg, i hele Norges land, som eier 
en Amstrad CPC 6 l 28?!?" 

Selv om Amstrad CPC-serien 
ikke selges lenger i norske 
databutikker, er CPC-maskinene 
ennå populære i England, 
Frankrike og Tyskland, og de er 
ennå i produksjon! Dere kan da 
vel ikke avvise Amstrad-fansen 
fullstendig? 

Så "come on" dere i NDM og 
la oss få lin stoff om Amstrad 
CPC 464, 664 og 6128 også! 
CPC'n er da ikke Så mye 
dårligere enn C64'n. VI har da 
også samplet musikk og 
mulighetene for fm grafikk. 

Jeg kan godt være behjelpelig 

med stoff og evt. anikler om 

Hjelp! Der er bedre ar du kontakrer 
Eg har nett anskaffa meg nærmeste forhandler og får en 

"Dragons Lair Il" (Amiga- prisliste av ham. 
versjonen) og forstår ikkje Der får du den oppdatert ril 
korleis du byrjar å spele det. enhver rid. 
Håpar at ein lesar har Vi har en komplert prislisre 
barmhjertighet med ein her på redaksjonen, og hvis du 
'�grønnskolling" ringer og spØr etter et bestemt 
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esten vil eg takka for et kan hjelpe deg. 
kjempeflott blad. Prislisren er på 11 A4-sider, 

- Men før eg gløymer det: så du forstår at vi ikke kan 
Kvifor har de ikkje prislister rrykke den i bladet (Det skulle 
over spel, håpar at dykk gjer bli kjedelig lesesroff, der!). 
noko med saka. 

Dykkar hengivne 
. R. Mathisen 

Hei BeasL 
! dag skal jeg starte med litt 

skryt... Demohjørnet er SVÆRT 
bra, og kunne gjeme gå over 
flere sider. Som du sikkert 
skjønner, liker jeg demoer, og 
det er ingen tvil om at Norge er i 
verdenstoppen når det gjelder 
disse "unynige" programmene 
som Lars-Erik 0sterud så 
fortreffelig kaller dem. (Hva 
annet kan man vente av en 
Atari-Freak?) 

Just kidding. Atari er en bra 

maskin (bare synd at brukerne 
ikke ser sannheten i øynene og 
innrømmer at Amiga er 
BEDRE!!)  .... Beklager, del var 
ikke meningen å starte en 
Amiga/Atari diskusjon Igjen. 
Slike diskusjoner har vi fått nok 

av! 

OK, dere lurer sikkert på 
hvem det er som skriver dette, 
og mitt navn er... Bud OUlrage 
of ARTCH .. .  

ARTCH er helt nye 
dataverdenen, og vi består av 

medlemmer fra ACIDFORCE 
(Norway) & CRANE (Norway 
& Sweden). Vi kommer snart til 
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å "release" noe stuff (demo), og 
hvis den er bra, sender jeg den 
til deg? (Time will show). 

Min personlige rankingliste er 
slik: 

1 .  Cryptobumers. 
2. Razor 1 9 1 1 .  
3 Fraxion. 
4. No Limits. 
5. Crusaders. 
Grunnen til at jeg har satt 

Crusaders så langl ned, er at de 
fleste av deres seneste 
produksjoner ikke har virket på 
min A2000, med 1MB chip og 
HD. Eurocharten funker bra, 
men jeg har ikke kunnet kjøre en 
Crusaders demo siden jeg kjøpte 
min 2000 (med få unntak). 

Jeg vil og med dette be codere 
om å passe på at produksjonene 
deres virker på alle Amigatyper 

(det er det samme problemet 
med noen Cult demoer, 
dessverre!). 

Vel, nå er dere vel snart syke 
av drittpratet mitt, så lykke til 
videre . . .  Og husk å ring vår BBS 
"The Golden Gate" på nr. 042-
467 18 (2400 baud). 

Lykke til i CULT og NDM. 
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CPC'n, and that is all for 
FREE! ! !  

Greeting from 
CHIP BS 
PS. I dette brevet har jeg fått 

med Amstrad-navnet 9 ganger, 
så hvis dette skulle komme på 
trykk, ja da må det jo være en 
rekord! 

Joda, vi er klar over at det 
finnes ell masse seiglivede 
AMSTRAD-eiere i lander. Den 
er jremdeles en veldig god 
maskin, men når den ikke 
supporteres lenger av noen 
importør, så er den dessverre 
vasnkelig å holde liv i - også for 
oss på NDM. 

red 

HALLO! 
Nå har debatten om 

piratkopiering rullet frem og 
tilbake i NDMs spalter en stund, 
og nå har jeg tenkt til å kaste 
min bidrag inn i ringen i håp om 
at dette kan være av interesse for 
noen av magasinets lesere. 

Uansen hvordan man snur og 
vender på det, vil piratkopiering 

alltid være tyveri. 
Jeg kan allikevel ikke si at 

produsentene selv står uten 

skyld når man ser på prisnivå, 
og hvor mye drin som slippes 
løs på markedet. 

En mulig måle å slippe å 
komme hjem med et elendig 
program på, er å kontakte CUM
COM SOFTWARE LIBRARY i 
England. 

Der får du mulighet til å leie 
programmene hjem for å prØve 
dem skikkelig. Skulle du 
bestemme deg for å beholde 

programmet, vil du få gode 
prosenter. 

CUM-COM har program for 
både Amiga og Atari ST. 
Adressen dit: CUM-COM 
Soflware Library, Mermaid 
Hous, Norwood St., Ashford, 
Kent TN23 IDO, England. 

Som min venn advokaten ville 
si, produsentene er uskyldige, 
men der kan godr være at de er 
en del av årsaken . . .  

Vi rviler lirr på ar det nevnte 
firmaet driver ell slik service til 
Norge. 

I der hele tatt må der være en 
meget dårlig forretningside. 
Tenk om de leier ut programmet 
til en cracker? 

Og hvor mye rjener de når du 
har leid programmet noen dager 
og returnerer det fordi du ble lei 
av det? 
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Hva er best av 
Amiga og Atari STE? 
I utgave nr. 4 av NDM er det 

to stykker som spør om hva 
som er best av disse to 
maskinene. Og svaret blir i 
begge tilfeller (selvsagt) at 
Amigaen er best. Men dere vil 
ikke komme inn på hvorfor. Er 
den best rett og slett fordi de 

fleste i NDM (inkl. RED) har 
en? 

Her er en mulig samtale 
mellom en Amiga-eier og en 
STE-eier, heretter kalt AM og 
STE. 

AM: Hei, jeg har Amiga 500, 
verdens beste computer, hva har 
du??? 

STE: Hei, jeg har en Atari 
520 STE. 

AM: Hva! !  Den 
møkkamaskinen! ! Amiga er 
MYYYE BEDRE ! ! !  

STE: Hvorfor er Amiga så 
mye bedre da? Min maskin 
kjØrer jo på 8 MHz og din bare 
på 7,16 MHz! !  

AM: Neei, så  det så. Min 
maskin blitter, derfor er den 
raskere! !  

STE: Den gamle STFM'en 
hadde riktignok ikke blitter, 
men min nye STE har både 
blitter og hardware-scroll. 

AM: OK, så har den blitter. 
Og hardware-scroll har jo 
Amigaen også. Men min 
maskin har palette på 4096 
farger, og kan bruke alle på 
skjennen på en gang. Det er 
såkalt HAM-modus ! !  Din 
maskin har max 16 farger på 
skjermen på en gang ! !  

STE: Det er ikke riktig. Den 

nye STE'en har faktisk også 
HAM-modus. Men HAM er 
nærmest ubrukelig til spill, 
akkurat som på Amiga. Men 
maskinen kan ha opp til 512 
farger på skjermen i spill, mens 
Amiga ikke har mer enn 64!! 
Apropos spill, så kan min 
maskin tilkobles 2 analoge 
joysticks, noe som er ideelt til 
flysimulatorer. Eller så kan en 
koble opptil 6 vanlige joysticks. 

AM: Hva skal en med så 
mange farger da, det holder 
med 64, for ikke å snakke om 
alle de joystickponene. Men 
lyden er i hven fall best på min 
maskin. Jeg har hørt Srer 
spille musikk, og det lyder helt 
PYTON. Nei, med 4-kanals 
peM er Amigaen overlegen!! 

STE: Feil igjen ! !  Den gamle 
ST'en hadde riktignok bare en 
vanlig tre-kanals PSG. Men den 
nye STE 'en har hele 8-kanals 
PCM-lyd i tillegg. Dessuten kan 
en koble til synther over MrD!
portene! !  

AM: Hva så!!  Jeg kan da 
skaffe MID! til Amigaen jeg 
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også. 
STE: Ja, men til din maskin 

koster det 500 kr ekstra. I min 
STE er det innebygget. Det 
samme gjelder for TV-

modulatoren, det er også 
ekstrautstyr til Amigaen ! ! !  

AM :  Men. . .  (tenkepause) ... 

min maskin kan lagre 880 kB på 
diskettene, din klarer bare 720 
kB. 

STE: Ja, det stemmer, men 
min maskin er filkompatibel 
med IBM Pc. Prøv å stappe inn 
en Amiga-formaten disk i PC. 
Forresten, hva fikk du med deg 
avprogrammer da du kjøpte 
maskinen? 

AM: Workbench, Extras og 
"Min første Amiga diskett". 

STE: Jeg fikk med 20 spill, 
deriblant klassikere som R
Type, Outrun og Afterbumer. I 
tillegg fikk jeg en praktisk 
organizer. Noen Workbench er 
jo ikke nødvendig på STE, da alt 
det ligger klart ROM. 
Maskinen med alt dette kostet 

bare 4.990,-. 
AM: Det er jo akkurat hva jeg 

ga for maskinen min. Og da fikk 
jeg TV-modulatoren på kjøpet. 
Tror du butikken vil la en 4 
måneder gammel Amiga i bytte? 

Vel ,  så enkelt tror jeg ikke det 

er å overbevise en Amiga-eier. 
De folka har som bekjent store 
skylapper. Men kanskje noen i 
NDM kan forklare hvorfor 
Amigaen er så MYYYE 
BEDRE. Hardwaremessig er 
STE bedre. Og programvaren til 
den maskinen kommer jo også. 
Bl.a. CANVAS som er et 
tegneprogram med 4096 farger 
på skjennen. Og også en del nye 

spill bruker den utvidede 

paletten. Et eksempel er SPACE 
ACE som nå kommer i STE 
utgave. 

Ellers takk for et bra blad. 
Vennlig hilsen 
K E Gabrielse� 

Der har seg slik ar redakrøren 
både har en AMIGA og en 
ATARI STE (og en CBM64 og 
en PC og en ARCHIMEDES og 
en MACINTOSH og en 
SINCLAIR QL og en DRAGON 
og ell ENTERPRISE og en 
LASER og en SPECTRUM og et 
par ril). 

Hva som er best må være opp 
til hver enkelt. Sammenligner 
man med den gamle ATARI ST, 

så er der jo klart ar AMIGA har 
en del fordeler. 

Selv kjenner jeg en som har 
en AMSTRAD CPC664. Han 
byller ikke maskin på denne 
siden av sekelskiftet! 

red 
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Her har N D M  salt opp en liste over de mest solgte programmene frem ti l  I S . mai. Den er basert på 
opplysninger vi har i n n h e n tet fra norske i mportører, samt fra stemmesedler i n nsendt av våre 
lesere. Vi takker for hjelpen!  Send gjerne i n n  dine programforslag til oss. Får vi god respons, vil vi 
separere denne listen og lage en fra importørene, samt presentere lesernes egen spilltoppliste. Så la 
det gå sport i det! Send dine programforslag til N D M !  

T O P P L I S T E N  fo r s p i l l  t i l  C O M M O D O R E  64 
i p e r i o d e n  1 6 . 6  - 30 . 6  1 9 90 

K I C K  O F F  I I  Anco 
ITALY 1 990 us Gold 
WORLD CUP 90 SAMLE Samlekass. 
OPERATION THUNDERBOL T Ocean 
RAINBOW ISLAND Ocean 
BOMBER Activi s ion 
DYNASTY WARS us Gold 
SHADOW WARRIORS Ocean 
F-1 6 COMBAT P I LOT D i g i tal 

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

CBM 64 
C B M  64 

TURRICAN Rainbow C B M  64 
MANCHESTER UNITED K i r a l  C B M  64 

De m est s o l gte s p i l l e n e  t i l  A M I G A ,  ATA R I  

HAMMERFIST Act iv is ion CBM 64 
ST og PC i per ioden 1 5 . 6  - 3 0 . 6  

N I NJA S P I RIT Activi s i o n  C B M  6 4  
C O I N - U P  H I TS (S spi l l )  Samlekass. C B M  64 
ZOMBI U B I  Soft C B M  64 

l POLICE QUEST 2 AMIGA ST PC 
2 CONQUEST OF CAMELOT AMIGA ec--

W I N N E R S  (S s p i l l )  Samlekass. C B M  64 3 ITALY 1 9 90 -;tl;MfGA ST PC 
POWERDRIFT Act iv is ion C B M  64 4 COLONELS BEQUEST AMIGA PC 
STRIDER US Gold C B M  64 S KICKOFF 2 AMIGA 
E PYX 2 1  ( 2 1  s p i l l )  Samlekass. C B M  64 
E-MOTION US Gold C B M  64 
VENDETTA Activi s i o n  C B M  64 
4TH D I M E N S I O N  (4 spi l l )  Samlekass. C B M  64 
CRACKDOWN US Gold C B M  64 

6 LEISURE SUlT LARRY I I I  AMIGA ST PC 
7 M I DWINTER AMIGA 
8 KNIGHT OF CRYSTALLION AMIGA 
9 BATTLE OF BRITAIN AMIGA PC 

l O EAST VS WEST AMIGA PC 
l l TURRICANE AMIGA 

GHOSTBUSTERS Il  Act iv is ion C B M  64 l 2 KING QUEST 4 AMIGA ST PC 
X-OUT Rainbow C B M  64 l 3 INTACT AMIGA 
RED STORM RISING M i croprose C B M  64 l 4 HUNT FOR RED OCT. AMIGA PC 

FIENDISH FREDDY Mindscape C B M  64 
TURBO OUTRUN US Gold C B M  64 
SONIC BOOM Activision CBM 64 
STEAL TH FIGHTER M i croprose C B M  64 

l 5 HEROS OUEST AMIGA ST PC 
l 6 TUSKER AMIGA 
l 7 BOMBER AMIGA PC 
l 8 F 29 RETALIATOR AMIGA ST 
l 9 DYNASTY WARS AMIGA ST PC 

ADIDAS CHAM. FOOTBALL Ocean C B M  64 2 0  INDIANA JONES AMIGA ST PC 
AIRBORNE RANGER M i croprose CBM 64 2 l LOST PATROL AMIGA 
WORLD CUP SOCCER Addictive C B M  64 2 2  PIRATER AMIGA ST PC 
I N  C ROWD (8 S P I LL) Samlekass. C B M  64 2 3  AMOS AMIGA 

GAZZASUPER SOCCER E m p i re C B M  64 
P 47 F i r e b i rd C B M  64 
APYX ACTION (S spill) Samlekass. C B M  64 
NEWZEALAND STORY Ocean C B M  64 

2 4  WORLD C U P  90 AMIGA 
2 5  PROJECTSTYLE AMIGA 
2 6  PLAQUE AMIGA 
2 7  DAMOCLES AMIGA 
2 8  MANIAC MANSION AMIGA PC 

GUNSHIP M i croprose C B M  64 2 9  688 ATTACK SUB AMIGA PC 
INDIANA JONES US Gold C B M  64 3 0  ROTOX AMIGA PC 
RC.B:XXJP Ocean C B M  64 3 l TEST DRIVE I l  AMIGA PC 
A.N.C. M i c r o  C B M  6 4  3 2  FLOOD AMIGA PC 

JOYSTICK THUNDER (S spil l)  Samlekass. C B M  64 
CHASE H.Q. Ocean C B M  64 
INTERNATIONAL 3D TENNIS M i c r o  C B M  64 
CLOUD KING DOMS Mi ndscape C B M  64 

3 3  LAST NI  NJA I l  AMIGA ST PC 
3 4  MANHUNTER 2 AMIGA ST PC 
3 5  THEME PARK AMIGA 
3 6  PLAYER MANAGER AMIGA 
3 7  XENON I l  AMIGA ST PC 

MYTH Activ is ion C B M  64 3 8  KLAX AMIGA 
MOONWALKER US Gold C B M  64 3 9  RAINBOW ISLAND AMIGA 
TAITO COIN U P 'S (8 spil l)  Samlekass. C B M  64 4 0  CASTLE MASTER AMIGA 

1 0 0% D Y N A M I T E  (S s p i l l )  Samlekass. C B M  64 

-er AM IGA * ATARI  * COMMODORE 64/1 28 * PC * AM IGA * ATAR I 
"* 

-er ,* -er "* � "* -er "* -er ,* -er "* -er "* -er "* -er ,* -er "* -er * -er * -er * -er "* -er "* -er * � "* -er "* -er * -er * -er * -er * -er * -er * -er * 
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T i l  S R l G S  
Telesignal AS, 
TFL KS 1000 PC selges. 256 
kB, s/hv skjerm. 
Tekstbehandling og regnskaps
program. 
Skriver: Seikosha SP 1000 CPC. 
Tlf. 089-38 194. 

Brukte/defekte 
datamaskiner/utstyr kjØpes 
rimelig. Vi betaler porto. 
04-42 40 75 - Tore 
04-42 35 16 - Tormod 

Monokrom monitor og CBM64 
(kun maskin) selges meget rime
lig. Right Simulator 2 til 
CBM64: kr. 200,00. 
Ring 082-59191,  Lars. 

Org. AMI spl s. Shadow of the 
Beast 250,- CaITier Command 
200,- Knight Orc 100, PaNn 
150,-. 
Knut Erik Musum 
Tlf. 076-83105 

MPS 800, skriver med 
traktormating til CBM 64/128 
selges for kr. 1000. 
Morten Flisen. 
Tlf. 091 -873690 

Mange spill og nytteprogram til 
salgs. Både tape og disk, kun 
originaler. Skriv etter liste. 
Magnar Karlsen, 
jØ,Iwotr2 , 

9086 SØRKJOSEN 

ARCHIMEDES 3 1 0  
med I MB RAI"I og 880 k B  3,5" 
diskettstasjon. 

_____ Prisantydning kr. 1 0.000,00. 

1eJefon:-(02) 71 98 �'.l,----t 
Gudmundur. 

S P LITTER N Y  
ATARI Mega 4 selges kr. 
1 2000.- grunnet overgang til 
annet system. 
C-LAB Notator & Unitor 
selges kr. 6000.-
Dr. T's Level 2 keyboard 
controlled sequencer selges 
kr. 2200,-

Tel. 072 52965 - Peter. 

RÅBILLIG 
Alt innen spill og utstyr 

til din Amiga. 
Ring eller skriv etter 

pris-liste. 

DATHOR 
Boks 193, 

7080 HEIMDAL 
ill: 07-98 16 74 

, 
ATARI ST 
og AMIGA 

Software/hardware selges til 
-engelske' priser. 

Be om prlelietel 
T. Andetsen Elektronikk 

BoI<s 9070 • 3002 DRAMMEN 
Tlf: 03/81 35 90 

Til Norsk Data Magasin. 
Jeg er en datafreak på 1 6  år 

som har en Commodore 1280. 
Jeg har noen gode tips til dere 
som har samme maskin. 

Jeg har et kjempefint program 
til 128. Det heter "JANE 128". 
Det er et program med regneark, 
tekstbehandling og ei mappe 
med forskjellige ting. F.eks: 
Hold orden på dine plater og 
kassetter, kredittkort, adresser, 
forsikring, din bil(er), huset, 
helsepapirer m.m. Programmet 
er litt dyrt, men det er et 
program som du blir fornØyd 
med. Det koster ca. 1000 kr. 

Jeg har et VELDIG viktig 
spørsmål til dere. Jeg kan skaffe 
POLICE QUEST I og Il til 
Commodore 64. Og jeg vil 
gjerne at dere tester spillet i 
blekka deres. Men så er 
problemet det at jeg kan bare 
skaffe det på piratkopiering. 
POLICE QUEST I og Il på 
CBM64 er vanskelig å få tak i. 
Det er ca. 1 0- 1 1  disketter på 
POLICE QUEST I og ca. 12 
disketter på POLICE QUEST Il. 
Det vil si at jeg må ofre 25 
disketter til dere. Uten å få de 
igjen. Håper dere er interessert. 

Jeg har et godt råd til dere. 
Hvis dere vil kjøpe dere en 

Tii NDM 
Finnes det et PD-program som 

kan vise DPaint 3 animasjoner 
fra CL!? I så fall, hvor kan jeg 
få tak i det? 

Jeg har lest om en funksjon i 
DPaint 3 som (i animasjons
mode) fyller framene mellom to 
tegninger. Hvordan aktiviserer 
man denne funksjonen? 

Hilsen Morten Bråten 
4033 FORUS 

Kontakt et PD-bibliotek, feks. 
Norsk PD-bibliotek (tel: 034-
67004). 

Funksjonen du spØr elter står 
beskrevet på side 202 og utover 
i din manual. 

red 

Hei, NDM 
Rett på sak med tre spØrsmål: 
l .  Jeg har nettopp kjØpt meg 

ekstra drive og 5 1 2  kB RAM til 
min Amiga. Nå skal jeg kjØpe 
monitor, men kan ikke 
bestemme meg for hvilken. Hva 
anbefaler NDM? Jeg tenker ikke 
bare på bildekvalitet, men også 
på innganger, mulighet til grønn 
skjerm, kontroll over fargene 
(kontrast, styrke, lys/mørk) etc. 
osv. m.m. 

2. Hvilke freeze-cartridges 
finnes til Amiga? 

3. Hvor får man kjØpt reserve
knapper til musen? Mine virker 
ikke skikkelig lenger. 

Ellers vil jeg takke for et fint 
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veldig bra diskettstasjon for en 
billig penge, så kjøp KY- l ooo. 
Den er liten og er meget rolig. 
Mitt råd: Kjøp KY- l ooo! 

Er det noen som kan hjelpe 
meg med Maniac Mansion? Jeg 
har greid å komme meg til 4. 
etasje (5. også). 

l .  Hvis du går til spøkelset 
(Tentackle) sitt rom, og går til 
"Right Loudspeaker", så finner 
du en gul nøkkel. Hva er den til? 

2. Hvordan skal jeg få tak i 
nøkkelen hos kjerringa, og hva 
er den til? 

3. Hvordan skal jeg komme 
meg ned i kjelleren? 

4. Hvordan skal jeg åpne 
pakken til gubben? 

Håper noen vil hjelpe meg. 
Hilsen 
THE COMPUTER BOY 
from TURTLES© 

Vi foretrekker å ordne oss et 

original, men rakk for tilbudet 
allikevel. 

Vi overlater de andre 
spørsmålene til vår nye 

adventure-redakrør. Han vil 

prØve å ha svarene til deg i 
neste nummer av NDM (Norges 

beste datablad!?). 

red 

og allsidig blad med mye bra 
stoff om programmering! 

Merlin 

1 .  Commodores 1084 er 
meget bra, det samme er 

PROFEX. Der blir hipp som 
happ. 

2. AMIGA ACTION REPLAY 
er den eneste vi kjenner til. Det 

kommer sikkert flere snart. 
3. Reserveknapper til musen 

er er problem. Det finnes to 

ryper som vi kjenner ril. Den ene 

rypen kan ikke bylles ur. Ring 
Norsk Elekrronikk Service på 

telefon: 06-817501. 

red 

Til Norsk Datormagazine! 
Jeg er en gutt på 1 5  og et halvt 

år, og jeg har hatt min 
Commodore 128D i 3 år. Jeg har 
noen spørsmål og noe annet. 

Jeg har drevet med bytting av 
piratkopierte spill. Er det 
forbudt? 

Jeg har INGEN originale spill 
på diskett, jeg har 300 disketter. 

Jeg har ca. 700 spill og 
programmer som er "crack a" og 
kopiert. Hvis jeg blir tatt, er jeg 
ille ute da? 

Hvis jeg vil, så kan jeg cracke 
spill og sende dem videre, men 
det er stor risiko. Kan dere 
nevne opp ting som er lovlig? 

Jeg og min darakontakt, + 
noen andre, hadde tenkt å slå oss 
sammen og lage et program i 
100% ren Basic. Leder'n (min 
datakontakt) skrev inn et brev til 
BJ Electronics eller no� sånt, og 

Til NDM 
Jeg leste med stor interesse 

om Amos Basic i siste nr. av 
NDM, og jeg vil begynne 
utprØvningen av det så snart 
som råd er. Jeg så dere 
"reklamerte" med en 
demoversjon, noe som jeg ville 
sette umåtelig pris på om dere 
sendte snarest. 

I forbindelse med 
presentasjonen av 
"vidunderspråket", gir jeg dere 
følgende spørsmål. Kan dere 
sende med et eksemplar av 
håndboken til Amos? 

Det er det samme om det er 
kopi eller ei. Jeg vil gjerne lære 
meg litt om språket før jeg setter 
avgårde for å kjøpe det. Nå tror 
dere sikkert dere mistenkelige 
datafreaker at jeg har piratkopi, 
og trenger så sårt en håndbok. 
Da tar dere feil. 

Har i tillegg et spørsmål. 
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han fikk til svar at det var 
ulovlig. Det er noe som ikke 
stemmer her. 

Jeg har fått tak i POLICE 
QUEST I og Il til Commodore 
64. Dere sa at dere ikke kunne få 
tak i det på den maskinen. Men 
jeg har det. 

Jeg får også LEISURE SUlT 
LARRY r, Il og kanskje ill, og 
Gold Rush til Commodore 64. 

Hva siere dere om det?!?!  
Jeg sender POLICE QUEST I 

og Il til dere senere! !  
See you! !  
From Animalize 

At kopiering klm er til/art til 
eget bruk. Angående nevnte 

adventure-program, så skal vi 

komme tilbake til saken. 

red 

Finnes det monitorer som er 
gode nok til Amiga 5OO? D.v.s. 
oppløsning over 640x5 12. I så 
fall, hva er navnet? Hva er 
oppløsningen på de som 
kommer ut i forb indelse med 
utgivningen av Amiga 3000? 

Hilsen abonnent #43 

Dessverre er det kopiright på 
manualen til AMOS, men i neste 
nummer begynner NDM's 

AMOS-skole. FØlg med der! 
En AMOS-demo skulle vi vel 

kunne sellde deg, ja. Send oss en 

diskeu og en frankert og 

adressert konvolutt. 
Til AMIGA 500 duger der med 

en 1084. Monirorm man bør ha 

til AMIGA 3000 er en 

multisync-monitor. Commodores 
versjon heter 1950. 

red 



26 NORSK DATA MAGASIN. 

Eventyr
hjørnet 

Vi i NDM er kommet frem til bruke datamaskinen til annet 
en del nye endringer i even- enn å spille. Mitt første møte 
tyrspalten. Undertegnede har nå med eventyrets verden var i 
tatt på seg å fortsette med spillet "The Hobbit", som var en 
eventyrhjømet, etter at Ingar sann klassiker for nybegynnere 
Knudtsen har gått av. La meg og eventyrfrelste på den tiden. 
først begynne med å fortelle litt Da jeg etter noen slitsomme 
om meg selv og mine interesser uker med mange nattetimer 
for eventyrspill. foran skjermen endelig fullførte 

Jeg begynte som en grønn 1 2  eventyret, var jeg overlykkelig 
år gammel gutt, som ikke kunne og tenkte at nå kunne jeg hamle 

itiii��iiiiiiiii� 

HINT
seksjonen 

Jan Myrvang fra Elverum ville vite hvordan han skul/e 
lure alle vaktene inne på slottet i Indiana Jones III. Du 
gjør følgende : 

• Slå ned butleren, og gå ut av skjermen til høyre. Du 
vil nå befinne deg i en hall. Gå ned og inn i 
lagerrommet, ta uniformen. Når du går ut av rommet, 
si til vakten at du er her for å snakke med fangen. Så 
må du si at du er Dietrich's etterfølger, og til slutt at 
han lekker informasjon. 

Gå nord og si til Nazisten ved trappa at du har fått 
fullmakt til å selge jakker, og selg en jakke til ham for 
15 Marks. 

• Gå opp trappa, til et rom med en kiste på gulvet. 
Apne kista og ta 50 Marks. Ta på deg jakka du fant i 
lagerrommet, og snakk med den første vakten du 
finner. Gi maleriet (som du fant i Henrys hus) til 
vakten. Gå øst og inn i et annet rom med ei lita kiste, 
som du skal åpne for å finne en uniform. Undersøk 
uniformen og fortsett ut av rommet og ned hallen. 
Snart vil du møte på en annen Nazi·vakt og denne 
gangen må du unngå han eller slåss. 

Nå har jeg ikke tenkt å gi deg hele løsningen, resten 
klarer du selv. 

Tormod Vgeistad fra Nanset lurte på hvor han skul/e 
finne Jake, og siden du ikke ga mer informasjon på hvor 
langt du spilte, må jeg bare tippe at problemet ditt er å 
komme inn gjennom den hemmelige døra . . .  - I uthuset vil du finne en låst dør, Ved å feste 
magneten til strengen og legge magneten i hullet, vil du 
få tak i nøkkelen hvis du senker strengen og drar den 
inn igjen. Nå er det bare å låse opp døren og grave 
etter gull. Snart vil du finne broren din. 

HINTS 

Arild Grebstad. 

opp med hvilket som helst 
problem, i hvilket som helst 
spill. 

Vel, jeg tok feil... Det fine 
med eventyrspillene er at de 
aldri er like. Det er som en bok 
man ikke bare m å  lese, men gli 
inn i en egen verden, hvor 
fantasien kan løpe fritt og la deg 
gjøre det som du bare har drømt 
om tidligere. Eventyrspill kan 
ofte være lærerike, og ikke 

AMOS 
De fleste eiere ATARI ST/STE 

har hørt om STOS. Nå er det 
tilsvarende programmerings
hjelpemiddelet kommet til 
AMIGA og har fått navnet 
AMOS - The Creator. Det har 
funnets på markedet en stund 
allerede, og vi skal her i NDM 
starte et lite AMOS-hjørne som 
vi håper skal bli meget populært. 

Egentlig er AMOS et 
programmeringsspråk som er 
meget beslektet med BASIC. 
Men der slutter vel også alle 
likheter. 

AMOS er et velutviklet språk 
som gjør at du med BASIC
lignende kommandolinjer kan 
skrive dine egne program og 
demoer. Når programmet kjøres, 
så går det utrolig fort til BASIC 
å være. 

Det er med andre ord et 
rendyrket språk til å lage spill på 
AMIGA med. Det inneholder 
sitt eget animeringsspråk 
(AMAL). AMAL-program ut
føres 50 ganger i sekundet ved å 
bruke et kraftfullt interrupt
system. Med dette skal du kunne 
få til både en slagkraftig 
angrepsbølge i et arcade-spill til 
en myk scrollende tekst i en 
demo. Og alt dette samtidig som 
ditt BASIC-program utfører noe 
helt annet! 

Selv nybegynnere 
programmering burde finne det 
relativt lett å lage enklere spill i 
AMOS (forøvrig utgitt av 
MANDARIN SOFTWARE og 

minst utrolig interessante. 
Grunnen til at jeg tar på meg å 

lage et eventyrhjØme, er at det 
finnes så mange gode 
evnetyrspill her i verden. Jeg 
synes det ville vært rent for galt 
hvis dere som ennå ikke har 
prøvd dette tidligere ikke får ta 
del i den gleden og totalt 
avslappende fØlelsen det er å 
spille et godt eventyrspill - og 
ikke minst løse det! 

Det vil bli tatt for seg en hints 
seksjon, der leseren kan skri ve 
inn og komme med spørsmål og 
løsninger på eventuelle eventyr
spill. Vi tar gjerne imot leser
brev om deres reaksjon på stof
fet, og om hva som burde høre 
hjemme på denne siden. 

Vi trenger din hjelp til at 
denne siden kan bli et bidrag for 
alle de ensomme eventyrsjelene 
som måtte være så uheldige å 
sitte fast i spill som kanskje DU 

kommen, så sett i gang med å 
sende inn tips og løsninger. For, 
hvem vet? Selv den mest 
hardbarkede eventyrer kan sitte 
fast, og en gang kan det være 
DEG. 

Selv vil jeg prøve så godt jeg 
kan å lede dere inn i eventyr
spillenes fantastiske verden. Jeg 
vil beskrive eventyrspillene 
objektivt, og rangere dem etter 
egne meninger. Mitt ønske er at 
neste gang du er ute for å kjøpe 
et nytt spill, så skal det være et 
eventyrspill. 

Kanskje jeg kan friste deg 
med Sierra's Leisure Suit Larry 
ill som jeg vil se litt nærmere på 
neste gang. 

Den har visstnok blitt tatt for 
seg i tidligere nummer av NDM, 
men jeg synes den fortjener å bli 
sett på en gang til. 

Vi sees ... 

har løst. All hjtel!IpL.�erL-y.yeebl _-------,\Arrl'i1il�e!I_JGW:� 
- The creator 
koster kr. 690,(0). Dessuten 
mener konstruktørene at man 
ikke trenger å være et fullblods 
programmeringsgeni for å 
lykkes med et prograrnprosjekt. 
Som eksempel nevner man 
TETRIS. Her mener 
MANDARIN SOFTWARE at 
det var ideen - og det originale 
ved den - som gjorde TETRlS 
berømt. 

I tillegg vil MADARIN at du 
sender ditt program som du har 
laget ved hjelp av AMOS til 
dem. Hvis det er bra så kjøper 
de det av deg. 

Det kan jo være noe å tenke 
på for den som funderer på 

muligheten av å tjene � 
kroner på sin hobby. 

I neste nummer av NDM vil 
vi altså starte en pro
grammeringsskole i AMOS. Vi 
skal begynne på laveste nivå og 
sakte men sikkert arbeide oss 
oppover mot det mest kom
pliserte. Alle som har en 
AMIGA (og et eksemplar av 
programmet AMOS) burde få 
seg en riktig godbit her. 

Vi ønsker derfor alle våre 
lesere vel møtt til AMOS-kurset 
som starter i neste nummer av 
NDM! 

AF 
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Fra Jørn Støylen, 6748 
FLATAKER, har vi fått 
tilsendt et kryssord som vi  
syntes var veldig trivelig 
(honorar kommer i posten, 
Jørn'). 

Vi oppfordrer våre lesere til 
å kaste seg over dette med 
dødsforakt! 

Blant innsendte svar vil vi 
trekke 'ut tre personer som får 
hvert sitt program i premie. 
Forutsetningen er at 
DATAKRYSSET er riktig 
løst. 

Skriv ditt navn og adresse 
på en lapp og send den 
sammen med løsningen til: 

DATAKRYSSET 
NDM 
Postboks 250 
6401 MOLDE 

Ikke glem å opplyse om 
hvilken datamaskin du vil ha 
program til hvis du blir 
trukket ut som den ene av de 
tre heldige vinnerne. 

Og en ting til - husk at vi 
må ha løsningen irmen 15. 
september 

I!. 'T�... _ ." - LYKKE TIL! 
-�L-�L-__ L-__ L-__ J-__ J-__ � __ ��I��� __ -L __ -L __ � __ � __ � 

I!I. I!I 
---------� 

� .. Nå senker vi prisen med 34, 5% ! !  
� -......c\f'å°Hw:rn:idable- suksess med brevkurs i maskinkode for AMIGA har gjort det mulig å senke våre 

� priser! Fra og med 1 .  august er brevprisene senket med 34,5%!! 

� � � � � � � � � � 

I Su ksess i NORG E, SVE RIG E og DANMARK! � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ; 

Lær deg programmere 
AMIGA i MASKINKODE! 

Nå kan du ta et brevkurs i hvordan man programmerer AMlGA! Kurset består av 12 meget lettfattelige og ytterst � informasjonsrike brev, samt 2 disketter med programeksempel. 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 AMlGAens grafikk, lyd og hastighet maksimalt. Lett og 
ledig innføres du i DMA-KANALER, HEX, BINÆRT, COPPER, BLITTER, OVERSCAN, BOBS, SPRITES, 
SCROLLS, INTERLACE, INTERRUPTS, HAM, med mye mer. Du avslutter kurset når du selv ønsker det. 

Hvert brev koster kr. 95,00 + kr. 25,00 i oppkravsgebyr. 
Hver diskett koster kr. 95,00 + kr. 25,00 i oppkravsgebyr. 
Bestilll gjerne alle 1 2  brev + 2 disketter under ett for kr. 1 1 40,- (pluss oppkrav). 

Dette gir en ytterligere reduksjon på 14%!! 

Ved forskuddsbetaling sendes kursmateriellet portofritt. 

Ring eller skriv t i l :  

ARCUS - Postboks 336 - 6401 MOLDE - Tel :  072-15 298 
Postgirokonto MC-kurs: 0808 - 4600599 

I Danmark: Ring DATASKOLEN 042-24 96 57 I Sverige: Ring RADOX 0340-53277 
r---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - --- - -- ---- - - -- - - - - - - - ---------- --------- ------ -, 

MC kurs 
Oppkrav 

o 
O 

: Forskudd O I 
I 
I 
I 

Navn 

Adr. 

Postadr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

Tlf . :  

�----- ------- - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- ----- --------- -- --------- - -- - -- ------- -- - - --- ----- -- -

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � I!I. I!I 
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LEGG DENNE DAGEN "PÅ MINNET ! 
N ESTE N U M M E R  AV NORSK DATA MAGASI N  UTKOM M E R  1 1 .  S E PTEMBER 

N D M  n r .  8 ko m m e r  b l . a .  t i l  å i n n e h olde : 

Maski nkode 
C-programmering 
Spi l ltester 
Nyheter 
Datamarkedet 
Adve ntu re- h jø rn et 

Leserbrev 
Spø rrespalte 
Artikler 
Annonser 
Programtoppen 
Konku rranse 

Vi forbeholder oss retten til endringer i siste liten. 

Med andre ord: 28 spennende sider! 

N C> R S K  DATA IVI A C3i A S I N  
Postboks 250, 6401 MOLDE 

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 inn kr 23,- pr. blad på postgiro 0824 077424 1 

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

---

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

Abonner på NORSK DATA MAGASI N !  
Endelig har du sjansen til å kunne bestil le 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 innbetalingskort kommer. 

I Helår ( 1 5 nummer) :  kr. 295,- O 

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

Navn: 

Adr.: 

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

I 
NORSK DATA MAGASIN Postboks 250, 6401 MOLDE - Telefon: 072- 1 6  880 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

L. NDM"-90 .J - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



BBC mod B. 
Story and Life 

Nostalgi, ja hva er n§ det? 
Det er vel n§r vi husker fortiden og det vi hadde, som noe 

bedre enn den egentlig var, og drømmen gikk i retning av det nye 
vi har n§. 

Ved siden av min Archimedes st§r en computer, i den samme 
kremfarge, med svart tastatur og røde F-taster. En BBC model B. 

Det er med den som med vetaranbiler. Den gir minner, den 
brukes iblant, mest til glede, litt til nytte, selv om ytelsene langt 
ifra er som dagens modeller. Men - den har sjel. 

Den ble [ødt i 1981, som en videreutvikling av System One fra 
1 978, via ATOM fra 79, og mod. A (ra 1980. Et samarbeid 
mellom Cambridge University, Sinclair Research og British 
Broadcasting Corporation. Som dannet produksjonsselskapet 
ACORN. 

. 

Den gang var det vanlig med 16K RAM, og den ble raskt 
Englands ledende hjemme- og hobby-computer, med sine 64K. 
Den hadde 80% av det engelske skolemarkedet, og ble produsert 
i et antall av ca. 1 million til 1985. Det kom ut flere datablad med 
BBC som spesiale. Ca. 35000 kommersielle program innen undervisning, helse, kommuni kasjon, business, 
vitenskap og industri er utviklet. 

Men den slo ikke an her til lands blant den vanlige bruker, noe p§ grunn av for hØY pris, men mest av manglende 
markedsføring. 

Importøren, NKl, satte inn et norsk operativsystem og tekstbehandling. Lanserte den som kontormaskin, sammen 
med printer og diskdrive, og glemte oss hobbybrukere. Programutvalget deres var lite, og d�t var kun en mulighe� 
bestilling fra England. 

Det ble ganske mange englandspakker etter hvert. 
En del skoler brukte den, blant annet Oslo Ingerniørhøyskole, den ble brukt i NRK til teksting langt ut i 80-§rene 

(ca. 86);og de hadde en brukerklubb med rundt 50 medlemmer. 
Og hva har s§ denne maskinen i seg? 
Det første en legger merke til er strømforsyningen. Den er innebygget. Problemet med "klumpen" som slenger p§ 

gulvet, powerplugg som faller ut og tap av program er borte. 
I 1981 var kassetter det mest brukte. Den loader raskt, med 1200 baud, fra en ganske vanlig kassettspiller. P§ 

skjermen vises med løpende tall hvor i programmet man er, den sier fra straks hvis feil oppst�r, og man slipper § 
starte helt forfra igjen. Smetter bare innp§ litt foran feilen og fortsetter. En stor fordel, den gang. 

Basicen har enkle kommandoer som tar liten plass i hukommelsen, og BBCBasic ble en slags standard 
sammenligning. Det er ogs§ innlagt matematiske funksjoner som: COS, SIN, TAN, DEG, RAD osv. Der er senere 
tilpasset flere maskiner, blant annet fikk MACen sin versjon. Den norske TIKI fikk ogs� en, sammen med 
Grafikksystemet. 

Grafikken var god, styrt av VDU, GCOL og CHR$ kommandoer. Skjermen kan deles i flere vinduer (også tekst), 
med opp til 640x256 pixeIs og 3D grafikk. En graphic ROM brikke gir figurer, effekter og nere farger, og med et 

. lite ekstra kort kan en velge blant 4096 farger. 
Mus gir adgang til Desktop, tegneprogrammer og DTP, som lager tekstsider med varierte bokstavstørrelser, typer, 

bilder og tegninger. 
Tilkoblingsmulighetene er mange, langt flere enn dagens nye computere. Det er 12 porter i alt, og den er derfor 

enn§ meget aktuell som en lett forst§elig grei "mekkcmaskin" for selvbyggere. 
I begynnelsen av 84 kom en 68000, litt senere en 32 bits (32016) med 1Mb RAM. Winchester harddisk kan 

selvsagt ogs§ kobles til. Likeså telefonmodem. Å se BBCen med modem, i 1984, koblet opp mot en stormaskin i 
England for henting av data, var en spesiell opplevelse. 

Det er fortsatt en del enkeltpersoner og grupper som bruker denne allsidige maskinen. 

IS 

.� 


