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NORSK DATA MAGASIN 

NAR DE DØDE V AGNER ... 

I begynnelsen av NDM's 
levetid, var det heller 
vanskelig å spore noen 

reaksjon hos våre lesere og 
annonsører på Jt vi var oppdaget 
som datablad på det norske 
markedet. Postkassen var tom 
annehver dag, og telefonen var 
død som en etter alle kunstens 
regler speket sild. 

Men nå har det løsnet - derfor 
den symbolske overskriften på 
denne leder. 

Forskjel1en er som natt og 
dag. Vi har ved de to siste 
utgivelsene opplevd å ha så 
meget stoff at vi er nødt til å 
utelate en del av det. 

I tillegg er responsen ifra våre 
lesere øket med flere hundre 
prosent. Mange leserbrev må vi 
dessverre hoppe bukk over. Og 
da er det at noen blir sinte. Det 

har faktisk skjedd at vi har fått 
brev anonymt hvor 
brevskriveren beklager seg over 
at vi ikke har tatt med hans brev 
i bladet. 

Til det kan vi bare si at vi må 
prøve å ta med det stoffet som 
interesserer flest mulig, men 
samtidig være så fleksible at vi 
kan ta med spesielle brev og 
spørsmål når vi finner dette 
påkrevet. Vi kan ikke 
tilfredsstille alle, det er 
dessverre en umulighet, rett og 
slett. 

Ellers har vi også denne 

gangen et 28 siders blad til en 
pris av kr. 23,00. Det tilsvarer 
56 A4-sider, og burde være god 
valuta for pengene. Vi takker de 
av våre lesere som har skrevet 
inn til oss og gitt oss 
synspunkter på NDM. Det 
hjelper oss å få til et 
datarnagasin som dere vil ha. Da 
blir dere glade, og vi blir glade. 
Hva mer kan man dog forlange 
af Iifvet? 

Fra en av våre lesere har vi 
fått et anonymt brev som 
sannsynligvis var skrevet i fullt 
sinne. Det gikk ikke utover 
NDM, men et datafirma på 
Østlandet. Underst hadde 
brevskriveren tilføyet følgende 
linje: Hvis dere ikke trykker 
dette, da er dere feige, da ... 

Til det vil vi gjeme si at det 
ikke har noe med feighet å gjøre 
at vi ikke har trykket det. 
Snarere har det med fornuft å 
gjøre. Det var så fullt av 
bannord at vi ikke kunne trykke 
det. Dessuten var det en del 
påstander der som vi ikke uten 
videre kan publisere uten at vi 
vet hvor de kommer ifra. 

Så derfor, kjære (sinte?) leser, 
skriv gjeme og skjenn på noen 
du ikke liker (ikke NDM, håper 
vi), men bruk et noen lunde 
sivilisert språk. Du kan være 
anonym i avisen, men vi vil 
gjeme ha ditt navn og din 

adresse. I "alvorlige" tilfeller 
trenger vi også ditt 
telefonnummer så vi kan ringe 
og kontrollere at det som skrives 
kommer ifra den som har 
underskrevet brevet - og ikke 
ifra en som skriver i en annens 
navn. 

Nå tar vi på NDM en 
velfortjent ferie. Vi har ligget i 
selen ganske så hardt under de 
15 ukene vi har gitt ut Norges 
beste (og eneste) hjemme
datablad. Neste nummer kom
mer ut den 31. juli, og vi håper -
og ønsker - at alle våre lesere får 
en riktig god og vann sommer. 

Se våre tilbud! 
CBM 6 4  (BATMAN PAKKE) 

( 1 1 s p i l l ,  j o y s t i c k ,  k - s p i l l e r )  
A M I G A  500 
(3 s y s te m d i s ket t e r ,  m u s ) 
D i s kd r i v e  1 5 4 1  t i l  C B M  6 4  

( O  r i  g i n  a l  et!) 
S tø v d e k s e l  t i l  C B M  6 4  

( E l e g a n t  rø kf a r g e t  p last)  
S tø v d e k s e l  ti l A M I G A  500 

( E le g a n t  rø kfarget p l as t) 
D A N JOY joysti c k  

( 1  å rs f u l l  g a r a n ti!) 
1 0  d i s k e tter 3 , 5 "  f o r  A M I G A ,  ATA R I  S T  

( E u ro d i s k )  
1 0  d i s k ette r  5 , 2 5 "  f o r  C B M  6 4  

( PROFEX) 
Pr i n ter  A M S T R A D  ti l AMIG A ,  ATA R I  ST 

( B red valse.  For AM I GA ,  ATAR I  ST 
(og P C .  Har k o s tet 5 00 0 , 0 0 ! ) 

R e n s ed i s ke tt 3 , 5" 
(For  AMIG A ,  ATAR I  ST) 

2 3 9 0 , 0 0  

5 3 9 0 , 0 0  

17 9 0 , 0 0  

1 3 8 , 0 0  

1 9 8 , 0 0 

2 4 5 , 0 0  

1 5 0 , 0 0  

8 5 , 0 0  

2 9 9 0 , 0 0  

9 8 , 0 0  
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f r a  1690,00 t i l  4290,00 
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MAGNETIC SCROLLS 
Alle som har spilt The Pawn, Corruption og Fish har noe 
å se frem til. Det nyeste produktet fra Magnetic Scrolls 
blir "WONDERLAND". Det er basert på Lewis Carroll's 
"Alice in Wonderland" som de fleste nok har hørt om. 
Spillet vil ha et nytt vindussystem og ikoner som skal 
forenkle det hele for spilleren. Wonderland består av over 
100 lokasjoner, 18 uavhengige og selvstendige 
personligheter og 3 MByte kode. Dette er tre ganger 
større enn "The Pawn". Magnetie Scrolls sier selv at 
Wonderland eT det beste spillet de har laget. Det er jo en 
nokså vanlig uttalelse, men fra disse folkene bruker det jo 
å komme mye bra. Utgivelse i juni på Amiga, Atari St, 
PC og utrolig nok Archimedes. En Mac versjon skal 
visstnok komme senere på året. 

MATRIX MARAUDERS 
I følge Psygnosis er dette et nytt konsept innenfor 3D
racing spill. Spilleren har nemlig en høy talende navigatør 
som hjelper deg med styringen. Spillet foregår på en 
tredimensjonal "killing-grid-circuit" hvordu må 
nedkjempe dine motstandere raskest mulig. Spillet 
kommer til å tilby en modemlink så det kan spilles av to 
datamaskiner samtidig. Å gjenngi hele historien her blir 
for lang. Det får vente til en test, men vi kan kort nevne 
at det gjelder å bli opptatt som rekrutt av "Intergalaetie 
Screaming Skull Race Team". Kommer ut i juni for 
Amiga og Atari St på Psyclapse. 

ANARCHY 
Fra karene på Psygnosis kommer verdens raskeste 
shoot'em up for Atari St i følge pressemeldingen. Spillet 
bruker 50 frames i sekundet som skal være dobbelt så fort 
som andre spill på markedet. Spillet er skrevet av Wayne 
Smithson (Baal), og kommer ut i Juni. Det inneholder fire 
nivåer med parallax-scrolling, og over 80 aliens på 

�';'_ �ermen samtidig. EnAmigaversjon er også underveis! 

MAGIC FLY 
Også fra EOA kommer Magic Fly. Dette er et search
and-destroy spill hvor du har kontroll over fremtidens 
mest avanserte romjager (gjesp). Bekjemp organisert 
kriminalitet ved å Ødelegge hovedkvarteret til "The Ceti 
TRIAD". Spillet har fyllt vektorgrafikk, og du må 
nedkjempe hele 30 forskjellige fiendtlige fartøy. Til å 
hjelpe deg har du over 10 ulike våpensystemer som f.eks 
Limpet Mines, Lasere og Atomic SledgeHammer 
(Soundtrack av Peter Gabriel?) til disposisjon. 
Handlingen foregår i et nettverk av tunelIer, og for 
Amigaeiere med I MB er det ekstra lydeffekter. 

NEUROMANCER 
Alle tilhengere av Cyberpunk har nå noe å glede seg til. 
William Gibsons bok blir nå spill. Handlingen tar plass i 
det 2 1ende århundre i Japan. Alle ting er koblet til et 
enormt datanettverk, og all informasjon er tilgjengelig 
øyeblikkelig. Her skal du spille en hacker som prøveT å 
bryte inn i offentlige, og private databaser. Underveis vil 
du møte på andre hackere som du kan kommunisere og 
bytte program eller informasjon med. Men pass opp! I 
motsetning til i dag så er hacking en meget farlig affere. 
Spillet kommer fTa Electronic Arts, og kommer ut i juli. 
Det er Interplay Productions (Bards Tale) som står for 
programmeringen. 
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Harlekin 
Det engelske firmaet HiSoft har nå annonsert utgivelsen 
av et nytt desktop verktøy for Atari ST. Det heter Harlekn, 
og er laget i Danmark. Programmet inneholder en rekke 
ulike muligheter. 
Vi nevner kort tekstbehandler, terminalprogram, 
diskverktøy, memory monitor, klokke, kalkulator og Ram 
Disk for å nevne noen av funksjonene. En Scrapbook er 
kjernen i systemet, og lar deg lage kort og notater av 
ubegrenset størrelse. Foreløpig finnes det bare i 
monokrom, men en farge versjon er under arbeid. Prisen 
er satt til f49.95, og HiSoft treffer du på tlf: 525 7 1 8181 

AMIGA SPECTRUM 
Fra et italiensk firma - DigiMail kommer nå en Spectrum 
ZX emulator for Amiga. Emulatoren er både hard- og 
soft-ware basert. Et hardware interface sørger for 
overføring av Spectrumprogrammer fra kassett til diskett 
for Amiga. Diskettstasjonen til Amiga blir deretter 
behandlet som en MicroDrive. I følge DigiMail skal 
omtrent all Spectrum 48k programmer virke uten 
problemer, selv om hastigheten er litt redusert. En rekke 
andre snacks finnes også. En game-freezer, Kempston 
Interface emulatoT og muligheter for tilkobling av printer. 
For tidligere Spectrum-eiere må dette være midt i 
blinken. Nå kan man spille gamle klassikere som Alien 8 
også på Amiga. Kontakt: DigiMail, Milano, Italia. 
Tlf: 39 02 42 65 59 

INFRARØD JOYSTICK 
For de som stadig vikler seg inn i joystickledningen når 
det foregår som verst, har Speetravideo kommet med en 
løsning. Deres nye infrarøde joystick bruker et system 
som er meget lik det som brukes av fjernkontroller til TV
apparater. Dette gjør at du kan sitte nesten 10 meter fra 
maskinen og spille. Prisen er dog nokså høy. Hele f39.95. 
Noen norsk importør kjenner vi ikke til i øyeblikket, men 
Speetravideo kan kontaktes på telefon: O l 900 0024 

SHOWMAKER 
Fra kanadiske GOLD DISK som har produsert det 
velkjente Professional Page kommer nå et nytt 
multimedia program. Det heter Show Maker, og tilbyr i 
likhet med andre programmer muligheten til å lage 
interaktive presentasjoner. Disse kan bestå av 
kombinasjoner av grafikk, musikk, animasjoner, video og 
audio. Eksterne enheter som Laserdisk eller Midi
keyboards kan kobles til din Amiga, og styres av 
programmet. Synkronisering av lyd og bilde kan gjøres 
veldig nøyaktig for å gi best mulig resultat. Mere 
informasjon om dette produktet senere! 

GRAFIKKADAPTER FOR ATARI ST 
Med spesifikasjoner som 1024 x 768 pixels non-interlace 
med 16 farger, og samme oppløsning i "Duochromatic" 
kan ST brukere glede seg. Dette adapteret, eller kortet om 
man vil, heter ISAC. Prisen er $800, og innteresserte som 
vil ha nærmere informasjon kan kontakte Image Systems 
på telefon: 095 l 612 935 1171. 

AMIGA LAPTOP 
Det går rykter om at det tyske firmaet GigaTron skal 
komme ut med en Amiga Laptop-modell senere i år. Den 
vil ha en farge LCD-skjerm, og entrackball gjør nytten 
som mus. Maskinen vil ha I MByte internt, men dette 
kan utvides til enten 2 eller 4 MByte. Slots for ulike 
ekspansjonskort skal også være tilgjengelig. Strømmen 
blir levert av et oppladbart batteTi med en brukstid på 8 
timer, men maskinen kan selvfølgelig kobles til 
strømnettet. En 20 Mbyte intern hardisk skal visstnok 
også være inkludert. Prisen er ennå ikke fastsatt. 

DATAMARKEDET 
AMIGA (INKL. MVA) 
Amiga 500 4200 .. 
A·590 MS harddisk Amiga 4699 .. 
MPS 1500 Fargeprinter 2899 .. 

MPS 1230 prinler 1499 .. 
MPS 2000 Fargeprinter 6190 .. 
Monitor 1084P 2899 .. 

Diskettst. Pro lex 999 .. 
Diskettst. 1010 1490 .. 
512 K/RAM EXP.M/KL Comm. 1399 .. 
512 K/RAM EXP.M/KL Golem 1185 .. 
Printer Brolher HR5 695 .. 
Sonix IIWsikkprogram 495 .. 
Mus lor Amiga 399 .. 

REKVISI TA (I NKl . MVA) 
Diskettboks 3,5 m/lås (80) 79.50 
Diskettboks 5.25 m/lås (100) 79.50 
Musmatte 79,50 
Joystick comp. pro. 5000 149,50 
Rensediskett m/rensevæske 29,50 
Joyboard 189,50 
$tøvdeksel Amiga 149,50 
DISKETTER (INKL. MVA) 
3,5' DS/OD Nøytrale 89,50 

3,5' DS/OD Maxell 99,50 
5,25' DS/OD Nøytrale 39,50 
5.25' DS/OD MaxelI 59,50 
5,25 DS/HD MaxelI 119.50 
IdAXELLDISKETTER· BULK (EX. MVA) 
100 stk. 3,5' DS/DO 680" 
100 stk. 3,5' DS/HO 1499" 
200 stk. 5.25' DSIDD 899.· 
200 stk. 5,25' DS/HO 1699" 
COMMODORE 64 (INKl. MVA) 

Commodore 64 pakke 1990,' 

Commodore 64 1475,' 
Diskettstasjon 1541·tt 1899" 

Diskettstasjon 1581 1199" 
MPS 1200 Printer 1490 . . 

VIDEO, FOTO 
VIDEO (INKL. MVA) 

Polaroid 3 timers VHS 49,50 
Scotch 3 timers prol. VHS 69,50 
MaxelI 3 timers VHS 59,50 
Polaroid 4 timers VHS 59,50 
Maxell 41imers VHS 79,50 

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

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

71,50 

Kodacolor Gold 100 135·24(08191) 24.00 

Kodacrome 64 135·36(02/91) 54.50 
Batacon XI ASA 100 135·24(06/91) 14,50 

Fujicolor SHR 100 135·24 19,50 
Fujicolor SHR 100 135·36 24,50 

Fujicrome ROP 1 00 135·36 38,50 

VIDEOKAMERAER (INKl. MVA) 

Canon E 640 video 8 11.399" 
Pentax PV·C860E video 8 8.899 .. 

KONTORMARKEDET 
KONTOR (EKS. MVA) 

Brother 100 telelax 3999,' 
Brother 1740 printer 3990" 
Brother 1709 prinler 3699" 
Brother AX·30 skrivemaskin 1799 .. 

Sanyo tas 65 telelonsvarer 1490 .. 

Sanyo sanlax 200 teletax 7990 .. 
Commodore PC 20 III m120 mb hd 8750 .. 

Commodore PC 10 III 3990" 
Monitor 1402 sv.fhv. LKK 1199 .. 

Monilor gronn 999 ..  
REKVISITA 

Listepapir 2000 ark 80 gr. A4 249,50 
Kopipapir 500 ark 80 gr. A4 33,00 
Regneark/databaseltekst· 
behandlinos akke lor PC 699.50 

Tessa Electronics AS 
Postboks 32 
2650 Kvam 

TIl. (062)94 500 
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VI SYNES 

at vi h a r  a l t  f o r  
l i t e  s t o f f  o m  
COMMODORE 64. 
Dette h adde v i  
t e n kt v i  s k u l l e  
rette p å ,  o g  v i  
v i l  g j e r n e  h a  
h je l p  a v  v å r e  
l e s e r e .  

Dere s o m  h a r  
h att d e n n e  
d atam a s k i n e n  e n  
stun d ,  h a r  
s i k k e r t s k r e v e t  
en og annen 
r u t i n e  som d e r e  
synes e r  bra.  
Send den ti l  
NOM ! In nf ø r t e  
rut i n e r  h o n o -
reres med o p p  
t i l  k r .  2 0 0 , 0 0 .  

N oen h a r  s i k k e rt 
l a g e t et  l i t e 
p ro g ram s o m  
a l l e  våre l e s e r e  
v i l l e  b l i  g l ad e  
over  å f å  f i  n g 
r e n e  i .  Send det 
til NOM ! A l l e  
i n n fø rte p ro 
g r a m l i s t n in g e r  
h o n o reres m e d  
o p p  t i l  k r .  
5 0 0, 0 0 .  

H u s k  at det m å  
være d i n e  
p rog ram 
r u t i n e rl 

egne 
og 

Adressen e r :  

CBM 64-S IOEN 
NOM 
Post b o k s 250 
6401 M O LOE 

PD-DISKER 
15. - pr. stk! 

fl har det meate I F'D-d.k.er tlI AmIgaJ Blant 
annet nSH 1-320. ACS l·ISO osv. Kjap var 
doble k.atalOfdWIr. t25 kri for nRf'mU'e Info! 
NormaJprio 18,-
Medlemskap lSO,-
Dobbelltatal0ldl8k 25,-
Tomdisker 7. 

P'rt..tu _ """......,., pørCo. Som medlnn fh du t!lKTldt bladet PC-poeten 
med klubbdla .. grat:k 6 &anla hltg. Det ralger 
�l..rratllmummer med Ir.atalll(llth,kenc! 

� @�lk !F'lQ)-lbJfilbJllll@{i(!Jlk 
Rannkm.a,en 7A 

3200 SAlfDEFJORD 
Tlf: (034) 87004/631104 
Diskene ronkuddsbctalcs til: 

Postgiro: 0824 0951399 
Bankgiro: 6272.05.22689 

NORSK DATA MAGASIN 

1r@ iTIl@lLlL@ 
ITlID lLll@@IT 

* Program som finner tverrsummen av et tall * 
* Skrevet av Finn E. Gundersen '" 
* Bruker registre dO, dl, d2, d7 '" 

move.! #$ I 2345678,dO 
eir.! d7 

move.w #3,d2 
alle_ 4: bsr tverrbyte 

rol.l #8, dO 
dbf d2, alle_ 4 
rts 

tverrbyte: vlr. w dl 
move.b dO, dl 
ror.w #4, d l  
add.b d l ,  d7 
elr.b d l  
rol.w #4, dl 
add.b d l ,  d7 
rts 

; Finn tverrsummen av dette 
; ta vekk uvedkommende ting i d7 

; alle 4 bytes skal legges sammen 
; finn tvr.sum. av denne gruppen 
; klar med neste gruppe 
; ta resten av gruppene 
; avslutt 

; ta vekk uvedkommende ting i dl 
; arbeidskopi av dO 
; finn "tier" av byten 
; legg denne til totalen 
; ta vekk "tier" fra d l  
; finn frem "ener" 
; legg denne til totalen 
; neste bytegruppe 

I forbindelse med at bladet lllustrert Vitenskap hadde en 
oppgave hvor man skulle regne ut tverrsummen av alle tall 
mellom l og l milliard og legge dem sammen, laget jeg denne 
lille, effektive rutinen som regner ut tverrsummen av et tall. 
Selve rutinen er vel ikke så interessant, det er det vel heller 
teknikken bak den som er. Programmet er forklart grundig, så 
mer forklaring er vel ikke nødvendig. 
Tallet som det skal finnes tverrsummen av er et hexadesimalt 
tall. Husk at tverrsummen er $FF og #255 er forskjellig selv 
om verdien er den samme. Hvis du bytter ut den første linjen 
med move.! #255, dO, så regnes tverrsummen av $FF ut, mens 
hvis du skriver move.! #$255, så regnes tverrsummen av 255 
ut. Selve tverrsummen blir lagt i d7, men dette kan lett 
forandres. 
Rutinen forandrer verdiene i dO, d l ,  d2 og d7. Men dette 
problemet kan lett elimineres ved å setle inn linjen movem.1 
dO-d2/d7, - (SP) helt i begynnelsen av rutinen, og linjen 
movem.! (SP)+, dO-d2/d7 mellom DBF d2, alle_ 4 og rts. Nå 
kan rutinen brukes som delrutine uten problemer. 
Resultatet kan jo f.eks. skrives på skjermen med printnum 
rutinen. Hvis duikke forsto denne rutinen, så er det på tide å 
lære seg maskinkode. Hva med et kurs? 

Commodore lanserer Amiga 3000 
Amiga 3000 representerer en dramatisk videreutvikling av det 

allerede etablerte Amiga-konseptet. Amiga 3000 er en multitasking, 
videografisk arbeidsstasjon basert på en 32 bits Motorola 68030 

prosessor, spasialtuviklede kretser og en utprøvd Amiga-arkitektur. 

Amiga 3000 gir digital sterolyd, animasjonshåndtering og en 
videografikk på høyde med arbeidsstasjoner til mange ganger prisen. 

Markedsdirektør Eigil Rian i Commodore Computers Norge AlS 
sier at den nye maskinen representerer en ny standard for kreativitet 

og produktivitet innen personlig databehandling. - Profesjonelle 
brukere får nå en meget kostnadseffektiv maskin for Desktop 

Publishing, diasproduksjon, musikk, presentasjoner, databasert 
opplæring, salgssystemer, informasjonssystemer, Desktop Video og 
data-assistert konstruksjon. 

- Amiga 3000 gir brukeren en ytelse på multimedia-funksjoner 
som prismessig savner konkurranse i markedet, sier Rian. - Amiga 
3000 betyr en dramatisk forbedring av maskiner på dette prisnivået; 
multi-tasking arbeidsstasjoner med nærmest ubegrensede muligheter 
innen integrasjon av grafikk. tekst, video og audio. 

- Ved hjelp av Commodores Bridgeboard-teknologi og 
nettverksprodukter, kan Amiga 3000 enkelt integreres med MS-DOS, 

for å nyttiggjøre seg av det store spekteret av PC-applikasjoner, sier 
Rian. - På denne måten oppnår man full kompatibilitet i standard 

nettverk, samtidig som man beholder de mulighetene som ligger i 
maskinen. I forbindelse med lanseringen av Amiga 3000 - en maskin 
som selvsagt kan kjøre alt av eksisterende programvare for Amiga -
kommer vi også med en helt ny programpakke kalt AMIGAVISION. 

Denne programpakken, som legger forholdene til rette for en optimal 
utnyttelse av maskinens fasciliteter, vil i Norge bli levert som 
standard sammen med maskinen, avslutter Eigil Rian. 

'" Rutine som skriver nummer '" 

move.! #370, dO ; skriv dette nummeret 
printn: movem.1 dO-d2/a l ,-(sp) ; beskytte originale verdier 

lea nummer (pc), a l  

move.1 dO, d l  
divs #100, d l  
move.! dl, d2 
add.! #0', dl  
move.b dl, (al)+ 

move.! dO, d l  
divs #10, d l  
muls#IO, d2 
sub.! d2, d l  
add.l d l, d2 
add.! #O, d l  
move.b d l ,  (al)+ 

move.l dO, d l  
muls #O, d2 
sub.! d2, d l  
add.1 #O', d l  
move.b dl, (al)+ 

ea nummer (pc) 
move.w #9,-(sp) 
trap #1 
addq.l #6, sp 

; her skal ASCII verdiene lagres 

; lagre arbeidskopie av tallet i d l 

; fiIU1 "hundrer" 
; lagre "hundrerne" i d2 
; finn ASCII verdi 
; lagre ASCII verdi 

; lagre arbeidskopi av tallet i dl 

; fmn "tier" 
; isolere "tier" 
� isolere "tier" 
; isolere "tier" 
; finn ASCII verdi 
; lagre ASCII verdi 

; lagre arbeidskopi av tallet i d l  
; isolere "ener" 
; isolere 'Iener" 
; finn ASCII verdi 
; lagre ASCII verdi 

; skrive tall 
; ved aktuell 
; cursor-postsJon 
; rette opp stad. 

movem.l (sp)+, dO-d2/al; legge tilbake originalverdier 
rts ; avslutte 

nummer:dc.! O ; lagringsplass for tall (3 siffer) 

Det har vært et problem for meg at jeg ikke har kunne skrive ut 
et desimalt tall som ligger i ett av dataregistrene på skjermen. 
Detteproblemet er nå løst. Denne rutinen skriver ut et desimalt 
tall med tre siffer. Hvis tallet er mindre enn tre siffer, settes de 
inn nuller. Nå som der ser "gangen" i det, kan dere sikkert lage 
et program som skriver så mange desimaler dere vil. Hver linje 
i programmet er forklart, så det burde ikke by på problemer å 
forstå rutinen. Tallet som skal skrives ut må forresten ligge i 
dO nå, men det kan lett forandres til et annet register eller en 
variabel. 
Som dere ser så forandrer rutinen ingen av registrene i 
maskinen, så den kan settes rett inn som en delrutine i egne 
programmer uten å skape problemer. Dette kan gjøres takk: til 
movem instruksjonene ved begynnelse og slutt. Hvis du ikke 
forsto så mye av dette, så burde du kanskje vurdere et 
maskinkodekurs. 
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MER FLI-GRAFIKK DISKMAGASINER 
o • 

Etter artikkelen om FLI-grafikk i forrige nummer, har det vært flere henvendelser 
angående det å legge ved et program som viser FLI grafikk utenfor 
tegneprogrammet. 

PAC64 

Det siste året har det kommet et 
stort antall nye diskmagasiner på 
C64. De fleste av disse blir skrevet 
av hackergrupper og behandler 
derfor nyheter innen dette miljøet. 

kunne søke ener forskjellige ord o.l. 
Dette er også en av de tidligste 
diskavisene, og det har tidligere vært 
distribuert av det tyske foretagendet 
"magic disk". 

En slik rutine følger her, men først noen enkle instruksjoner: Når du nå 
skal vise dine FLI bilder utenfor så må du loade inn denne rutinen (som jeg 
forøvrig har plukket ut av FLI-GRA PH V2.0, som er laget av den kjente 
demogruppen fra BLACKMAIL). De første magasinene var ganske 

korte og ble skrevet på papir, noe 
som gjorde at det ble ct svært 
begrenset opplag. 

Deretter må du loade inn FLI-bildet, og det hele startes med sys 2644 (eller 
fra maskinkodemonitor G OA54). Dette programmet må du skrive inn fra en 

ENDEMIC 
Qct nest beste diskmagasinet var 

Genesis Projects' ENDEMIC. 
Nyhetene var nesten like "up to 
date" som de i SEX 'N CRIME, men 
designen var mye dårligere og 

maskinkodemonitor. 

08 BF: LDX # $ 7 1  
LDY #$ 1 8  
STX $ DO 1 1  
LDX $ 4 9  
LDA $3 BOO, y 
STA $D 0 2 1  
LDA #$ 0 8  
STA $DO 1 8  
LDA #$ 3 8  
STA $DO 1 1  
BIT $ 0 0  
LDA $3 B 1 9,Y 
STA $D021 
LDA #$ 1 8  
STA $D018 
LDA #$ 3 9  
STA $DO 1 1  
BIT $ 0 0  
LDA $3 B 3 2 ,Y 
STA $D0 2 1  
LDA #$ 2 8  
STA $D 0 1 8  
LDA #$ 3 A  
STA $DO 1 1  
BIT $ 0 0  
LDA $3 B4 B,Y 
STA $D 0 2 1  
LDA #$ 3 8  

.� STA $D01S",,,· 
LDA #$ 3 B  
STA $DO 1 1  

.. "tri ..... BIT $ 0 0  
LDA :,$3 B64, y 
STA $D0 2 1  
LDA #$ 4 8  
STA $D 0 1 8  
LDA #$ 3 C  
STA $DO 1 1  
CPY $ 2 3  
LDA $3 B7D, y 
STA $D 0 2 1  
LDA #$ 5 8  
STA $D0 1 8  
LDA #$3 D 
STA $DO 1 1  
BCS $ 0 97 1 
LDA $3 B96,Y 
STA $CFEA,X 
LDA #$ 6 8  
STA $D0 1 8  
LDA #$ 3 E  
STA $DO 1 1  
LDX $3 BAF.Y 
STX $D0 2 1  
LDX #$ 7 8  
STX $D 0 1 8  
NOP 
INC $ CF99,X 
LDA #$ F 9  
STA $DO 1 1  
CMP $D 0 1 2  
BNE $ 0 958 
LDA #$ 7 7  
STA $DO 1 1  
LDA #$ F B  
CMP $D 0 1 2  
BNE $ 0 96 4  
LDA #$ 7 F  
STA $DO 1 1  
JMP $ 0 9 C6 
LDA $3 B96,Y 
STA $D 0 2 1  
LDA #$ 6 8  
STA $D0 1 8  
LDA #$ 3 E  

STA 
LDA 
STA 
LDA 
STA 
DEY 
JMP 
CLD 
PHA 
LDA 
CMP 
BCS 
CMP 
BCS 
CMP 
BCS 
CMP 
BCS 
CMP 
BCS 
CMP 
BCS 
CMP 
BCS 
TXA 
PHA 
1YA 
PHA 
liDA 
CMP 
BNE 
LDA 
CMP 
BNE 
JMP 
JSR 
BIT 
PLA 

TAY 
PLA 
TAX 
PLA 

RTI 
SEI 
LDA 
STA 
LDY 
STY 
STY 
LDA 
STA 
LDA 
STA 
LDA 
STA 
LDA 
STA 
LDX 
BIT 
BMI 
BIT 
BP L 
BIT 
BMI 
LDA 

DEX 
BNE 
CPY 
INY 
LDX 
BCC 
DEX 
CPY 
BCC 
STA 

$DO 1 1  
$3 BAF,Y 
$D0 2 1  
#$ 7 8  
$D0 1 8  

$08 C3 

$DD06 
#$ AF 
$ 0 999 
#$AE 
$ 0 99D 
#$ AD 
$ 0 9A 1 
#$A C  
$ 0 9A5 
#$ A B  
$09A9 
#$A A  
$09AD 
#$ A 9  
$ 0 9 B 1  

$DD06 
#$7E 
$ 0 9 C9 
$DD07 
#$ 4 C  
$ 0 9 C9 
$ 0 8 BF 
$F F9F 
$DDOD 

#$ 7 F  
$DDOD 
#$ 0 0  
$DDOF 
$D0 1 5  
#$ C7 
$DD06 
#$ 4 C  
$DD 07 
#$ 90 
$ 0 3 1 8  
#$ 0 9  
$ 0 3 1 9  
#$O C 
$DO 1 1  
$09F6 
$DO 1 1  
$09F B 
$D 0 1 1  
$OAOO 
#$ 8 1  

$O A 0 7  
$D0 1 2  

#$O A 
$O A 05 

#$ 2E 
$O A 05 
$DDO F 

LDA #$ 8 2  
STA $DDOD 
LDA #$ 1 8  
STA $D0 1 6  
LDA #$ 0 1  
STA $ 2 3  
LDY #$ 0 0  
LDA $3 COO,Y 
STA $D800,Y 
LDA $3DOO , y 
STA $D90 0, y 
LDA $3 EOO,Y 
STA $DAOO,Y 
LDA $3FOO,Y 
STA $DBOO,Y 
DEY 
BNE $O A2A 
LDA #$ 0 2  
STA $DDOO 
LDA #$ 0 0  
STA $D0 2 0  
LDA #$ 3 7  
STA $ 4 9  

RTS 
JSR $09D 2  
JMP $O A57 

Men etter en stund var det en del 
som fant ut at ved å lage et program 
som skrev ut nyhetene på skjermen, 
ble disse magasinene billigere i programmet var mindre bruker· 
produksjon og de ble mye mer (og vennlig. 
hurtigere) spredd. 

Disse første rutinene var ganske 
simple, og stoffet stort seU dårlig og 
lite pålitelig, men etter hvert ble 
programmene mye bedre · de fikk 
en bedre design og stoffet ble stort 
sett helt pålitelig. 

Vi har i dag et stort antall slike 
diskmagasiner, men de fleste blir 
laget bare for å reklamere for de 
gruppene som lager dem, og disse 
har ofte stoff som tidligere har stått i 
de beste magasinene. 

Jeg har sett de fleste av disse 
magasinene og vil her ta for meg 
f1fe av dem_ 

SEX'NCRIME 
Den klare ener var SExeN 

CRIME som hadde det nyeste 
stoffet, det klart beste programmet, 
samt at designen var noe av det 
beste jeg noen gang har sett på en 
C64. Et annet pluss med dette 
magasinet var at d�f hadde en 
hjelpemeny med en rutine som 

MAMABA 
MAMABA er SEX'N CRIMEs 

kanskje hardeste konkurrent. Dene 
I!r n� jeg ikke kan forstå, idet dette 
diskmagasinet er i sort/hvin og 

_stoffet er litt vel mye USA.preget. 

HOT·SHOT 
Det klart dårligste diskmagasinet 

var HOT·SHOT av Flash Inc. 
Programmet og designen var i og fqr 
seg bedre enn både MAMBA og 
ENDEMIC, mennyhetene var helt 
håpløse. Rash Inc. hadde også satt 
seg selv på fjerde plass på chartene 
over beste demogrupper og beste 
programmerere. 

Jeg mener at det er ganske 
usakelig å sette seg selv på 
rankiIjglistene i sitt eget diskrnaga. 
sin, i hverrfall når det bare i Norge 
'er mange som er bedre enn dem på 
disse feltene. Hvis teksten blir litt 
mer sakelig, så er dette magasinet 
blant de beste. 

Suksess i NORGE, SVERIGE og DANMARK! 

Lær deg programmere 

AMIGA i MASKINKODE og C! 
Nå kan du ta et brevkurs i hvordan man programmerer AMIGA! Hven kurs består av 12 meget 
lettfattelige og ytterst infonnasjonsrike 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 AMIGAens grafikk, lyd og hastighet 
maksimalt. Lett og ledig innføres du i DMA-KANALER, HEX, BINÆRT, COPPER, BUITER, 
OVERSCAN, BOBS, SPRITES, SCROLLS, INTERLACE, INTERRUPTS, HAM, med mye mer. 

Du avslutte r ku rset når du selv ønsker det. Ved forskuddsbetaling sendes 
kursmateriellet portofritt. 

Hvert brev koster kr. 1 45,00 + kr. 25,00 i oppkravsgebyr. 

Hver diskett koster kr. 95,00 + kr. 25,00 i oppkravsgebyr. 

Ring eller skriv ti l :  

ARCUS Postboks 336 6401 MOLDE tel: 072-15298 

Postgi rokonto MC-kurs: 4 60 05 99 - Postgirokonto C-kurs: 2 83 51 55 
I Danmark: Ring DATASKOLEN 042,24 96 57 I Sverige: Ring RADOX 0340-53277 

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

MC kurs 

C kurs 
Oppkrav 

Fo rskudd 

o 
o 
O 
O 

Navn 

Adr. 

Postadr. ________ ____ ____ _ 

Tlf.: 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Vi skal fortsette der vi slapp 
sist - nemlig med funksjoner. 
Funksjonene er byggestenene til 
ethvert C-program. Derfor er det 
viktig å forstå hvordan de er 
bygd opp og hvordan funksjoner 
fungerer sammen. 

FUNKSJONSPARAMETERE 

Svært ofte vil det være 
nødvendig å bruke verdier vi har 

TILORDNING nemlig: 
"areal=". Dette betyr at vi 
forventer å få en verdi tilbake 
fra funksjonen regnutO - uten å 
bruke globale variabler. Denne 
verdien skal legges i hel taUs
variabelen "areal". 

PARAMETERLISTE 

I tidligere eksempel har aUe 
funksjonskall vært utført med 

NORSK DATA MAGASIN 

"areal=regnu t(bredde,lengde)". 
Du må passe på at du har like 
mange argumenter i 
parameterlisten både i oppkallet 
og i selve funksjonen. Legg 
merke til at vi bruker andre navn 
til variabelene FUNK
SJONENs parameterliste, nem
lig "b" og "}" - hvor "b" 
inneholder verdien til bredde, og 
"}" verdien til lengde. Det er 
selvfølgelig lov å bruke 

Programmering i 
kommet frem til i en funksjon i 
en helt annen. Forrige del viste 
hvordan derte kan gjøres med 
globale variabler. Men hvis 
programmet består av en 

mengde ulike funksjoner, kan 
det lett bli mange globale 
variabler. 

Dette gjør programmene dine 
mer uoversiktlige, o·g det blir 
vanskeligere å finne eventuelle. 
feil. Derfor kan vi sende verdier 
direkte til de funksjonene vi 
kaUer opp. Svar tilbake får vi 
også. 

Studer programeksempelet. 
Dette lille programmet spør etter 
lengde og bredde - deretter 
regnes arealet ut (formelen for et 
firkanret areal er som k jenr 
lengden multiplisert med 
bredden), og svaret blir skrevet 
ut på skjelTIlen. Hvis. vi ser på 
linjen rett etter printfO-kallet i 
mai nO-funksjonen, så står det: 

scanf("%d" ,&bredde); 

Denne linjen gir system
funksjonen "seanf' beskjed om 
at den skal hente inn et tall fra 
tastaturet (som du skriver inn). 
Et generelt kall til denne 
funksjonen har delte fonnatet: 

s e a n  f ( "  k o n  t r o l l  t e g n " ,  
argument l , argument2, ... ); 

_Kontrolltegnet "%d" i vår 
programline gir beskjed om at vi 
forventer oss heltall inn fra 
tastaturet, og at taUet skal legges 
inn i variabelen "bredde". 

Som du ser så brukes 
"&bredde" som ARGUMENT. 
Argumentene i et kall til sean fO
funksjonen må være PEKERE 
til den datatypen som er 
spesifisert kontrollstrengen 
"%d". Pekere (engelsk: 
POINTERS) brukes i C blant 
annet når man skal referere til 
minnes-adresser. Pekere skal vi 
ikke diskutere nå. Husk bare at 
du må bruke tegnet "&" foran 
variabelen du har som argument 
til scanfO-funksjonen. 

FUNKSJONS KALL 
Etter det siste kallet av 

scanfO-funksjonen mainO 
anropes funksjonen "regnut" 
med'kallet: 

areal=regnut(bredde,lengde); 

Dette er et vanlig funksjons
kall. Vi har gjort det samme før, 
men her har VI en 

tomme parenteser. Altså, 
ingenting mellom venstre- og 
høyre-parentes som f.eks. 
skrivO. Dette er fordi vi ikke har 
hatt behov for å overføre 
LOKALE variabelverdier til 
andre funksjoner. Parameter
listen - som skal stå mellom 
parentesene - har vært tom. 

I dette eksempelet er 
variablene "bredde" og "lengde" 
deklarert LOKALT i mainO
funksjonen. Hvis funksjonen 
regnutO skal kunne benytte seg 
av verdiene som er lagret i disse 
loakle variabelene - må de 
overføres slik: 

regnut(bredde,lengde); 

Studerer vi funksjonen 
regnutO nælTIlere, ser vi at 
denne er deklarert noe 
forskjellig fra hva vi har gjort 
tidligere. De! står nå følgende; � 

"bredde" og "lengde" her også, 
fordi aUe parametere i 
enparameterliste blir LOKALE 
til den FUNKSJONEN de skal 
brukes i. 

Neste linje: "int b,l;" 
deklarerer hvilken datatype 
variablene - som blir sendt til 
funksjonen regnutO - skal være. 
HUSK! Alle variabler 
parameterlisten må deklareres 
med en venstreklamme " [ " før 
selve funksjonen starter. 

1 dette eksempelet deklarerte 
vi parameterlisten like etter 
selve funksjonshodet. Nå er C et 
veldig fleksibelt språk så vi 
kunne gjeme ha gjort det på 
denne måten: 

inr regnut(int b, inr l); 

Hvilken av disse to metodene 
du vil benytte deg av er opp til 
deg. Resultatet blir det samme. 

j* Dette programmet regner ut areale� av en firkant etter de 
mål du oppgir */ 

mainO 
[ 
int lengde=O,bredde=O,areal=O; 

printf("Oppgi bredde i meter: "); 
seanfC'%d",&bredde); 
printf("Oppgi lengde i meter: "); 
scanf("%d",&lengde); 
areal:;::regnut(bredde,lengde); 
printf("Med bredde %d m, lengde %d m er arealet %d 

m\n,bredde,lengde,areal"); 
) 

int regnut(b,l) 
int b,l; 

int a; 
a:;::b*l; 
retum(a); 
) 

int regnut(b,l); 

Her står det "inr" fordi den 
verdien som blir tilbakeført til 
mainO ifra regnutO ved hjelp av 
retumO, skal være av typen 
INTEGER. Alle funksjoner er i 
utgangspunktet INTEGER i C. 
Skal du returnere en annen 
datatype må du angi dette. 
Eksempler her kan være flyttall, 
pekere etc. 

Vi ser at parameterlisten til 
"regnut(b,l)" inneholder like 
mange argumenter som 
parameterlisten oppkaUet 

BRUK AV RETURN 

Ser vi videre i funksjonen 
regnutO, blir variablene "b" og 
"l" multiplisert sammen, og 
resultatet blir tilordnet den 
lokale variabelen "a". Deretter 
blir verdien til "a" returnert 
tilbake til mainO, og lagt i 
variabelen "areal". Dette blir 
gjort ved hjelp av retumO. 
Setningen retumO, brukes i C 
for å gå tilbake fra en funksjon 
til det stedet den ble anropt ifra. 
Hvis du ikke skal levere tilbake 
en verdi til kallstedet er dette 

strengt tatt ikke nØdvending. 
Dette er fordi den høyre 
funksjonsklammen "}" vil sørge 
for et automatisk tilbakehopp. 

Men hvis du ønsker å gå tilbake 
før sluttklammen kommer, eller 
levere tilbake en verdi til 
kallstedet uten å bruke 
GLOBALE variabler, så må 
retumO brukes. 
-I vårt eksempel ståu!et� 

return(a); 

Verdien den lokale 
variabelen "a" blir nå overført. 
Men det er ikke nødvendig å 
oppgi et variabelnavn her. Det 
kunne ha stått: 

retum(b * l); 

Dette vil gitt det samme 
resultatet. Husk på at funksjonen 
returnO ikke kan returnere mer 

DelS 
enn en verdi. 

Dette var alt for denne 
gangen. Til neste gang kan du jo 
forsøke å lage noen enkle 
program med flere funksjoner 
som bmker parameterover
føring. 

NYTT FRA LATTICE 
En ny oppgradering av MS-DOS til AmigaDOS C cross 
compiler er kommet ut. Den nye versjonen 5.0 er nå helt 
kompatibel med resten av Lattice's AmigaDos C 
Utviklingssystem. Med denne versjonen kan utviklere 
bruke nettverk, tape-backup og andre MS-DOS hardware 
muligheter for å produsere programmer som kjører på 
Amiga. Prisen er $750, og mere informasjon får man fra: 
Lattice Inc., 2500 South Highland Avenue, Lombard, IL 
60148. 

æIID 
JTllIkfrll� 
�@cdl 
§@mromroæJT� 

NDM 
ønsker 
alle 
lesere 
annonsører 
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SCJREENSJH[01LS DEMOS 
D enne siden sti l l e r  vi til r å di g het f o r  a l l e  h ackers med kuns tneriske anleg g - d et væ re seg i f o r m  
a v  g r afikk el ler d e m  os. K a s t  d e g  uti det, o g  f å  ditt kuns tverk pub lisert i NOM ! S k riv til:  
S C R E E N S H O TS, NOM, Postboks 250, 6401 M O L D E. Hus k å sende med en ad ressert og fr ankert 
konv91ut t  h vis du vil h a  "dine sa ker" i retur. 

Intec of Zombie Boys har sendt oss disse to flotte bildene aven Spitfire (meget bra!) og en Yamaha MC. Flotte farger og god penn føring, synes vi. 

Her har Anfinn Berland, 5320 KJERRGARDEN fått fram et flott bilde aven 
Phantom-jager. Amiga er en fin tegnemaskin i de rette hender. 

Også denne fantasifiguren er tegnet av Anfinn Berland, 5320 KJERRGARDEN. 

Stein Hardy Danielsen i Phoney Coders, 3500 Hønefoss har sendt inn et 
bidrag til demokonkurransen for PC. Det er skrevet i Borlands Turbo BASIC. 

Gaute Hatlem Olsen har tegnet dette noe makabre bildet. Selv om vi fryser 
litt må vi si det er godt gjort. 
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Bulletin Board 
Systems 

I forrige del av denne artikkelserien så vi litt på hva en BBS egentlig er, og hva 
man kan bruke den til. I denne delen skal vi kikke litt på det utstyret man trenger 
for å koble seg opp mot andre datamaskiner. 

D enne delen inneholder 
ganske mange vanske
lige ord og yttrykk, men 

det er ikke så viktig om du får 
med deg alt. Det viktigste er at 
du forstår grunnprinsippene. 
Innen datakommunikasjon fin
nes det få ting som kan betegnes 
som lover. Grunnen til dette er 
at det finnes så utrolig mange 
forskjellige systemer som hver 
har sitt eget sett med 
"standarder" og begrensninger. 

Overføring av 
informasjon 
Når informasjonen skal 

overføres mellom to data
maskiner, finnes det mange 
måter å gjøre dette på. Den 
enkleste, når avstanden mellom 
de to datamaskinene er liten, er 
nok å kopiere informasjonen 
over på f.eks. disketter og 
overføre det på den måten. Dette 
forutsetter selvfølgelig at den 
andre datamaskinen kan lese de 
samme diskettene. Dersom den 
andre ikke kan lese diskettene, 
kan man overføre infonnasjonen 
gjennom en ledning mellom de 
to maskinene. 

Standarder 
For å kunne flytte eller 

kopiere infonnasjon fra en 
datamaskin til en annen, er det 
viktig at de to maskinene forstår 
hverandre. I mange år har man 
forsøkt å finne systemer som 
man kunne kalle en standard 
innen overføring av data. Dette 
er meget vanskelig da 
utviklingen på datamarkedet 
skjer så uhyggelig fort. Et 
system som utvikles for å være 
mest mulig kompatibelt med 
andre systemer kan være 
ubrukelig ett eller 10 år senere. 
Heldigvis har seriell kommuni
kasjon mellom mindre data
maskiner holdt på sine 
standarder i mange år, men 
selvfølgelig med noen unntak. 

BitlByte/ASCII 
Som de fleste kanskje vet 

beskrives et tegn på en hjem
medatamaskin av 8 bit, altså en 
byte. Tegnet beskrives med en 
binær kode, med en viss 
kombinasjon av 1 og 0, siden 
maskinen egentlig bare hånd
terer tallene 1 og O, hvor denne 
koden representerer et tegn i en 
tabell som kalles et ASCII
tegnsett. For eksempel 
bokstaven "A" beskrives med 
" 1 000001", og bokstaven "Z" 
med ' " 1 0 11010". Et ASCII
tegnsett (American National 
Standard Code for Information 
Interchange), består av 128 tegn 
(hvorav 94 av dem er lesbare 
tegn). I dette tegnsettet finner 
man ikke spesielle tegn som 

f.eks. Æ, ø og Å. Derfor har de 
fleste hjemmedatamaskiner 
tegnsett på opptil 256 tegn, for å 
kunne hAndtere diverse 
spesialtegn. Det finnes mange 
variasjoner av disse tegnsettene, 
men alle er basert på et standard 
ASCII-tegnsett. Innen datakom
munikasjon brukes vanligvis 
enten et 8 bits eller et 7 bits 
tegnsett. Et 8 bits tegnsett har 
256 mulige kombinasjoner, altså 
256 forskjellige tegn, mens et 7 
bits tegnsett bare inneholder 128 
forskjepige tegn. Grunnen til at 
man bruker et slikt standard 
tegnsett er nettopp det at 
kombinasjonen av l og ° skal 
representere det samme tegnet 
for sender og mottaker. 

SerielllParallell 
overføring 
Med parallell overføring 

menes at ane bit� ene som 
representerer hvert tegn blir 
overført samtidig. Ved seriell 
overføring blir en og en bit 
overført av gangen. Parallell 
overfØring er detfor mye raskere 
enn seriell overføring. Når en 
datamaskin overfører data blir 
hver bit representert av en 
elektrisk spenning. For å 
overføre 8 bit parallelt trenger 
man da minst 8 forskjellige 
ledninger, mens kun en ledning 
ved seriell overføring. 

Når data skal overføres fra en 
maskin til en annen er det i dag 
enklest å bruke en seriell 
overføring fordi de fleste 
maskiner har noe som kalles et 
RS-232 interface. Dersom din 
datamaskin har et RS-232 
interface, virker dette på samme 
måte som et RS-232 interface 
som sitter på en annen maskin. 

RS·232 
RS-232 er en standard innen 

seriell kommunikasjon som har 
vært på markedet i flere år. RS-
232 systemet består av to 
overfØringsledninger, en for 
sending og en for mottak. I 
tillegg har den en del ledninger 
for håndtering av strømmen av 
data. Inne i datamaskinen 
håndteres de fleste data parallelt, 
så de dataene som skal sendes ut 
på en RS-232 port gjøres om til 
serielle data før de slippes ut på 
RS-232 porten. RS-232 interface 
finnes så å si til alle mindre 
maskiner, men dersom din 
datamaskin ikke har en RS-232 
utgang, bør du nok skaffe deg et 
slikt interface dersom du har 
tenkt å bruke maskinen sammen 
med f.eks. et modem. 

Asynkron/Synkron 
overføring 
De fleste mindre kommunika

sjonssystemer bruker noe som 

kalles asynkron overføring. 
Siden alle bit � ene kommer etter 
hverandre, er det umulig for 
mottakeren å vite hvor mye av 
bit�ene som skal representere et 
tegn. Hvert tegn blir da bestemt 
av et startbit (for å fortelle 
mottaker hvor tegnet begynner), 
selve tegnet (bestemt ved 7 eller 
8 bit), eventuelt et kontrollbit 
(paritet) og et eller to stoppbit 
(for å fortelle hvor tegnet 
slutter). For hvert tegn overfører 
man altså 10 eller 1 1  bit. Noe 
som gjør at asynkron 
kommunikasjon er noe senere 
enn synkron kommunikasjon. 

Større systemer, som ikke 
bruker det vanlige telefonnettet 
men faste linjer hvor støy o.l. 
ikke er et problem, bruker som 
regel synkron overfØring. Man 
sløyfer da start- og stopp-bit'ene 
og lar en klokke synkronisere 
sender og mottaker. Hven tegn 
må da overføres i løpet av et 
bestemt tidsintervall. 

Baud 
Ved overføring av data 

gjennom et RS-232 system må 
sender og mottaker bli enige om 
en bestemt hastighet. Derfor er 
det utviklet et sett med 
forskjellige hastigheter som skal 
være en standard innen 
overføringshastigheter. Ved 
dataoverføring er baud i de 
fleste tilfeller det samme som 
antall bit overført per sekund 
(bps). I et system der sender og 
mottaker er knyttet sammen 
gjennom en kort ledning, kan vi 
finne hastigheter opp til 1 15200 
baud. Noen systemer hvor det er 
kun to terminaler som er knyttet 
sammen via en linje med mye 
støy, kan hastigheten kanskje 
være så lav som 12.4 baud. De 
mest brukte hastighetene er 300, 
1 200, 2400, 9600 og 1 15200 
baud. 

Paritet 
Paritetsbit brukes til å 

oppdage feil i overføring av 
data. Innen datakommunikasjon 
brukes paritet kun ved 
overføring av 7 bits tegn, hvor 
det åttende bit'et blir brukt som 
paritetsbit. 

Det finnes fem typer av 
paritet; even, odd, mark, space 
og none, hvor bare even og odd 
blir brukt til feilsjekking. Bruk 
av even og odd paritet sier om 
antallet 1 'ere i et tegn er et 
partall eller et oddetall. 
Mottaker bruker paritetsbit'e! til 
å se om tegnet ble korrekt 
overført. Mark og space er bare 
en måte å fylle det åttende bit'et 
med enten I eller O ved 7-bits 
overføring. 

Dessverre har bruk av paritet 
innen datakommunikasjon liten 

Av Espen Lyngaas 

hensikt. Mottaker kan ikke rette 
feilen, og man begrenses til å 
bruke et 7-bits tegnsett. Feil som 
forårsakes av støy på tele
fonlinjen gjør nesten alltid at 
lange rekker med bit blir 
overført feil. Bokstaven "U", 
med odd paritet, (1 1010101) og 
bokstaven "j" ( 1 1 101010) ser 
helt feilfri ut for mottaker, men 
som vi kan se er hele 6 bit blitt 
byttet om. De fleste BBS 'er 
bruker 8-bits tegnsett og ingen 
paritet for bl.a. å kunne håndtere 
flest mulig forskjellige tegn. 

Telekommunikasjon 
Når de to datamaskinene som 

skal utveksle data ikke står i 
nærheten av hverandre, må man 
bruke andre metoder enn direkte 
kontakt via en ledning. Siden 
mestepanen av verden har et 
mer eller mindre utbygd 
telefonnett, er dette et utmerket 
ledningsnettverk å bruke til dette 
formålet. Dersom data skal 
overføres via telefonnettet er det 
en del ting med datamaskinens 
informasjon som må tilpasses 
telefonsystemets virkemåte. 

Telefonsystemet er i første 
rekke laget for å overføre tale 
fra en telefon til en annen, med 
andre ord; lyd. Når data skal 
overføres må altså disse dataene 
gjøres om til lyd. Til dette 
brukes noe som kalles et 
modem. 

Modemet 
Modemets oppgave er i første 

rekke å gjøre informasjonen som 
skal overføres fra en datamaskin 
til en annen om til lyder som 
kan overføres via telefonnettet. 
De fleste modem har en RS-232 
inngang hvor modemet mottar 
tegn fra datamaskinen. Når et 
tegn sendes fra datamaskinen 
mottar modemet dette som en 
rekke av 1 og O, og gjør om hver 
1 og O til lyd. En bestemt lyd for 
1 ,  og en annen for O. Lydene 
sendes deretter ut på tele
fonlinjen. I den andre enden av 
telefonlinjen står det et annet 
modem som tar imot lyden og 
gjør disse om til bit som det så 
sender til den datamaskinen det 
er koblet til gjennom en RS-232 
port. 

Hvert modem består altså av 
to hoveddeler. En kalt 
MOdulator, som gjør om bit til 
lyd og en, kalt DEModulator, 
som gjør om lyd til bit. De fleste 
modem virker i tillegg på 
samme måte som en telefon. Det 
kan med andre ord ringe 
bestemte nummer, ta av røret 
dersom det blir oppringt, osv. 
Dette skal vi se nærmere på 
neste gang. 

Overførings
hastighet 
Ved bruk av telefonnettet til 

overføring av data er det en del 
punkter ved telenettet som 
bregrenser hastigheten dataene 
overføres med. Telenettet er 
tross alt bare laget for å ovetføre 
tale. 

Utviklingen av modem i den 
siste tiden har vist at det lar seg 
gjøre å overføre data med meget 
stor hastighet. Dette må altså 
gjøres på andre måter enn å 
beskrive hver bit med en 
bestemt lyd. Det er ikke 
essensielt at du vet hvordan ditt 
modem overfører data, noe som 
kan være forskjellig fra modem 
til modem, men noen av 
metodene går blant annet ut på å 
sende to forskjellige lyder nes
ten samtidig. Tidsforskjellen 
mellom de to lydene bestemmer 
rekken av bit som ble sendt, og 
man overfører på en måte flere 
bit på en gang. 

Protokoll
modem 
Noen modem leveres med noe 

som kalles en protokoll. Neste 
gang skal vi se på hvordan en 
protokoll håndterer overføringen 
av filer og programmer. Et 
modem med en innebygget 
protokoll håndterer tegnene som 
blir overført på en bestemt måte. 
Noen protokoller pakker 
sammen flere tegn før de 
overføres slik at overfØringen tar 
kortere tid, noe som kalles data
komprimering. Andre proto
koller passer på at alle tegnene 
blir overført på riktig måte og 
retter eventuelle fei1. Disse 
kalles feilrettingsprotokoller. De 
mest populære protokoll
modemene bruker protokoller 
som f.eks. MNP eller HST. 

Dess verre koster modem med 
innebygget protokoll en del mer 
enn vanlig modem. Å gå til 
anskaffelse av et vanlig modem 
(300, 1 200 og 2400 baud) med 
innebygget protokoll, er etter 
min mening bortkastede penger. 
For det første er de norske 
telefonlinjene så brra at man har 
liten bruk for feilretting. For det 
andre er så å si samtlige 
programmer som finnes på de 
forskjellige BBS'ene pakket på 
forhånd, slik at en data
komprimerings-protokoll sjel
den klarer å komprimere noe 
som helst. Den eneste fordelen 
med datakomprimering er at 
vanlig tekst overføres raskere. 

Det var dessverre alt jeg fikk 
plass til denne gang. Kanskje litt 
mye kjedelig teori, men jeg tror 
det er viktig at man til en viss 
grad forstår hvordan de 
forskjellige komponentene vir
ker. I neste del skal vi se litt mer 
på selve modemet, og en del på 
hvordan du bruker noe som 
kalles et modem-program 
sammen med et modem. 

• 
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NDM tester 
PCEngine 

Enda et såkalt TV-spill er kommet for å friste 
dataspillerne over evne. NDM har pakket opp, koblet 
til og spilt seg gjennom en hel kveld med PCEngine. 

Denne maskinen er produsert i 
Japan av verdens største 
elektronikkforetag: Nippon 
Electronic Company (NEC). 

Den er ikke så stor at man blir 
imponen ved første øyekast, 
men etter å ha prøvd' den må vi 
innrømme at det er en liten 
råtass, dette. 

Den har en middels 
oppløsning på 256x216 pixels 
(programmerbart) og kan 
behandle opp til 64 sprites på 
skjennen samtidig. 

Dette i forbindelse med med 
en prosessor-speed på 7,2 MHz, 
gir mulighet for mange 
aktiviteter på skjermen på en 
gang. 

CPU 'en er forresten en god 
gammel kjenning: en 6502 LSI 
(brukt i ATARI XL, C64 -hvor 
den heter 6510 p.g.a. en liten 
forandimg). 

Denne lille enheten har en 
palette på 512 farger, som nok 
kan virke litt lite, men sett utifra 
hva man egentlig har behov for, 
så må vil vel kunne si at det er 
tilfredssti Ilende. 

Selv ATARI ST har ikke mer 
(STE har 4096, som kjent). Og 
som sistenevnte maskin, så kan 
også PCEngine vise 1 6  farger 
om gangen. 

M i n  n e  s k o  n f i  g u r a  sj o n e n  
fordeler seg på 8kB M-RAM og 
64 kB V-RAM. 

Vi ble positivt overrasket over 
lydkvaliteten. The PCEngine har 
ypperlig 6-kanals stereo. Med en 
liten AUDIONISUAL Booster 
kan du få himmelsk lyd ut av 
den lille knerten hvis du kobler 
den opp mot et HI-Fl-anlegg. 

Til delle TV-spillet følger det 
med en Joypad. Den kunne også 
brukes til å legge spillene i 
pause-stilling. 

Det er godt å ha når fingrene 
blir valne av all skytingen, eller 
når telefonen ringer. Det·er ikke 
noe artig å begynne på igjen når 
man holder på og setter rekord -
og så ringer telefonen . . .  

Som tilleggsutstyr kan vi 
nevne muligheter for at opp til 
fem personer kan spille 
samtidig. man kan få CD-ROM 
til den, graphics pad for den som 
vil tegne litt, og det kommer 
også en liten pakke med 
"batteri-drevet" RAM som gjør 
at du kan spare spilleposisjoner 
til neste gang. 

De spillene vi hadde til test, 
var GALAGA '88 (et space 
invaders-lignende spill), MOTO 
ROA DER (bilspill l 
fugleperspektiv og som inngår i 
pakken når du kjøper den), R-

Type (burde være kjent for de 
fleste), MR. HELl (det populære 
helikopterspillet) og et vertikalt 
skrollende flugende, ild
sprutende dragespill: DRAGON 
SPIRIT. 

Vi hadde ikke noen problemer 
med å forstå spillene - selv 
ombru�sanvisningene var på 
japansk. Vi fant fort ut hva som 
var lønnsomt å ta for å få ekstra 
liv og våpen. Vi fant enda 
fortere ut hva som ikke lønte 
seg . . .  

AJt i alt må vi  si at The 
PCEngine er et meget trivelig 
bekjentskap. 

Prisen er veiledende per i dag 
kr. 2950,00. De spill som for 
tiden finnes tilgjengelige, er 
listet opp med pris og det hele 
her ved siden av. 

Ta deg en tur inn til din 
databutikk og be om en 
demonstrasjon. 

T i t l e r  Uts. 

Abomi Robo Kid 595,
Bar Bari  Motor Bike 595 , -

Chase H.a. 5 9 5 , -
Cybercross 4 4 5 , -
Dragon Fighter 5 7 0 , -

Dragon Spirit 2 9 5 , -

F l  Pi lot 3 2 5 , -

F l  Tripple Battle 570,-
Final Lap Twin 5 9 5 , -
Galaga 88 3 9 5 , -

Gateball 2 9 5 , -
Heavy Duty 5 9 5 , -
Honey I n  The Sky 325,-

Motor Roader 2 9 5 , -

Mr .  He l i  5 9 5 , -

Ninja Warriors 5 9 5 , -
P - 4 7  5 7 0 , -
Packland 3 4 5 , -
P C  Kid 5 7 0 , -
Ph antast lone 3 4 5 , -

Power Golf l 9 9 , -
Rock On 4 4 5 , -
R-Type I 4 4 5 , -
R-Type I l  4 4 5 , -

Sidearms 5 7 0 , -
Chinoby 5 9 0 , -
Space Harrier 3 5 5 , -
Tiger Heli  5 9 5 , -
Vig i lante 3 5 5 , -

Wataru 4 2 5 , -

Winning Shot 3 2 5 , -

Wonderboy l 9 9 , -

World Stadium 4 4 5 , -

5 - P l ayer Adapter 
Twin Commander 

3 5 5 , -
355,-
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Mul i ghet for t i l k ob l i ng 
av ekstra-utstyr. 
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vent i l aSjonsri l ler 
HA IKKE TILDEKKES ! 

(4 )  strømbryter 

( S )  

��;�������� To stk skyteknapper , 

Retnings-styrer (jaystick) 

RUN-knappen ( benyttes t i l  å starte spi l l ene) 

Val g-knappen ( Se l eet-buttan) 

Bestill 
i dag! 

L e i  av å betale enorme vg totalt urealistiske summer for et nytteprog ram? 
Vi l a n serer nå et komplett fi l- og disk-editeringsprogram for Amiga t i l  den 
l atte r l i g e  lave pris av ku n kr. 9 8 , 0 0  + oppkrav kr 2 4 , 5 0 .  For denne 
symbolske sum får du norsk m anu al, og et  program som t i lbyr e n  rekke 
nyttige kommandoer. Vi nevner diskopti m al isering,  undelete, 
error lokal iseri ng, sektor editor og mye mye mer.  

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
I BESTILL NÅ! 

ARCUS I 
I I 
I Navn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .. .. .. . . . .. . . . .. .. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Postboks 336 I 
I 6401 MOL DE I 
I Adresse . . . . . . . . . .. . .. . . .. . .. .. .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .  I 
I I 
I Poststed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  � 
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noe for deg? 
P å bakgrunn av bl.a. Idar 

Fagerengs forespørsel i 

NDM nr 3, bestemte jeg 

meg for å skrive litt om den 

tekniske siden ved Arehirnedes, 

både hardware- og OS-messig. 

Jeg har forsøkt å være så nøytral 

som mulig og la faktaene tale 

for seg. Det forutsettes da at 

man har en del kunnskap om 

EDB. Til slutt kommenterer jeg 

kritikken som har kommmet mot 

programvareutvalget på mas

kinen. 

ARM 
Prosessoren Archirnedes 

heter ARM, som står for Acom 

RISC Machine. Den går på 8 
MHz, men finnes også i 24 og 

30 MHz-versjoner. Det går også 

rykter om at den kommer i en 70 
MHz-versjon. Da den er en 

RISC-prosessor, bruker hver 

instruksjon få klokke-cycler. De 

fleste bruker ikke mere enn l 

eller 2, og det gjør at maskinen 

har en gjennomsnittshastighet på 

5 MIPS. 

Prosessoren har 16 registre. 

hvorav ett er Program Counter. 

De andre kan brukes om 

hverandre i alle sammenhenger. 

Ingen registre er f.eks. spesielt 

avsatt til å være adresse- eller 

data-registre. Alle registrene er 

32 bit, som medfører at du 

maksimum kan lagre tallet 2A32 
(ca. 4.3 milliarder) i hvert 

register. 

I tillegg til dette ligger et par 

ekstra fasiliteter i prosessoren. 

En såkalt "barrei shifter" kan 

skifte registre til høyre eller 

venstre, altså multiplisere eller 

dividere. 

Dessuten kan alle flaggene 

sjekkes før en instruksjon 

unøres. Det spesielle er at disse 

funksjonene ikke tar ekstra tid å 

unøre. 

Et eksempel kan være 

"ADDEQS RO, R I  R2 LSL #7". 
EQ betyr at denne instruksjonen 

kun skal utføres hvis z-flagget er 

satt. I så fall adderes R l (register 

l )  med R2 skiftet 7 ganger til 

venstre (multiplisert med 128). 
Resultatet puttes i RO. S 'en 

betyr at flaggene skal endres i 

henholdt til resultatet av 

operasjonen. Hvis denne er 

utelatt, endres ikke flaggene. 

Alt dette tar kun 

klokkecycle, og kan fØlgelig 

utføres 8 millioner ganger i 

sekundet. 

Risc OS 
Maskinen har 5 1 2  kB med 

ROM hvor operativsystemet 

ligger. Dette har navnet "Risc 

OS". At det ligger i ROM 

medfører at ingen booting er 

nØdvendig. Dette er praktisk 

hvis et program krasjer og gjør 

at maskinen henger. 

Operativsystemet er modul

oppbygget. med bl.a. innebygget 

Basie og assembler. Moduler 

kan også hentes inn i RAM og 

utvide kommandosettet til 

maskinen. Hvis bugs 

operativsystemet oppdages, kan 

en ny fikset modul hentes inn i 

RAM og koble ut den som 

ligger i ROM. 

Risc OS er multitasking, og 

har et vindussystem cl la 

Maehintosh m.fl. På Arehi

rnedes kalles dette systemet 

"Desktop". Men man er ikke 

bundet av desktopen, da mas

kinen har et godt utbygget 

kom mando-l in j e- gren sesni tt 

(CLI) med mange kommandoer. 
Alle RAM på Arehirnedes blir 

oppfattet på samme måte, slik at 

hvis du utvider f.eks. fra l til 2 
mB, kan den ekstra 

hukommelsen brukes til hva 

som helst; flere programmer, 

større skjennminne, større 

fonteaehe osv. 

Risc OS supporterer også bra 

kommunikasjon mellom 

programmer som kjører. Filer 

kan f.eks. overføres direkte fra 

et program til et annet. Det er 

praktisk å lagre en fil fra et 

tekstbehandlings- eller 

tegneprogram direkte til et DTP

program, uten å gå om disk. 

Forskjellen er at du med musen 

"drar" filen til en rarnrne på 

DTP-siden, l stedet for til 

diskettens vindu(er). 

Når det gjelder norske tegn, er 

disse spesifikt definert 

tegnsettet, altså ikke en 

redefinering av allerede eksi

sterende tegn. 

Alle program kan følgelig vise 

de norske tegnene, uten at de er 

tilpasset et spesielt språk. Dette 

gjelder også de objektdefinertel 

"vcktorbascne" fontene. 

Hastighet 
Som nevnt utfører prosessoren 

gjennomsnittlig 5 MIPS. Jeg har 

kompilert et standard C-program 

som heter "speed", og det viser 

regnehastigheten til maskinen 

det er kompilert på. Integer

operasjoner ga 5800 drystones, 

mens flyttalisoperasjoner ga 490 
whetstones (uten mattepro

sessor). 

Grafikk 
Archirnedes har 28 grafiske 

moder, bl.a. VGA mode, til slike 

monitorer. På en vanlig monitor 

kan maskinen vise opp til 1056 
x 256, med 256 farger. På en 

multi syne monitor kan opp til 

640 x 5 12 vises, med 256 farger. 

En slik monitor kan tilkobles 

uten ekstra utstyr, men hvis man 

skal vise denne oppløsningen på 

en standard monitor, vil bildet 

riste ("interlace"), da vanlige 

skjenner ikke er beregnet til så 

stort antall linjer vertikalt. 

Paletten er på 4096 farger, og 

desktop kan brukes alle 

modene. 

For dem som har multisyne 

monitor er det kommet et 

produkt på markedet som Øker 

oppløsningen ved å øke has

tigheten på VIDC-kretsen. Du 

får da 1 024 x 640 eller 1280 x 
480, 1 6  farger (kan fremdeles 

brukes i desktop). Prisen på 
produktet er ca. 400 kroner. 

Hastigheten på grafikken er 

vanskelig å måle i taU. En 

antydning kan være at et rent 

BASIC program på 3 linjer som 

jeg skrev, tegnet 630 tilfeldige 

linjer i løpet av ett sekund. 

Lyd 
Archirnedes har 8 lydkanaler, 

hver med individuell stereo

posisjon. Hver av dem kan spille 

samplinger på opp til 3 1 .25 kHz 

hver, men ved å redusere antall 

kanaler som blir brukt på en 

gang, kan dette tallet økes. 

Emuleringer 
Man kan få MS DOS, TIKI

og BBC-emulator til maskinen. 

Skjennoppdateringen på MS 

DOS emulatoren er noe treg, 

omtrent som en 4.77 MHz XT, 

men operasjoner som ikke har 

med skjenn å gjøre (f.eks. 

kompilering av programmer), 

går en del raskere enn det. 

Grafikk emuleringen er CGA, 

og direkte skriving til skjenn

adresser emuleres også. 

Programvare 
Dette har ikke så mye med 

spesifikasjoner å gjøre, men da 

Archirnedes har blitt kritisert for 

å være en softwareløs maskin, 

vil jeg kort kommentere dette. 

Det er riktig at utvalget var 

lite tidligere. Dette har bedret 

seg betraktelig, og en rekke 

program innenfor forskjellige 

genre har kommet på markedet; 

DTP, teksbehandling, musikk, 

grafikk m.m. Sistnevnte, i 

betydningen tegneprogrammer, 

berettiger til kritikk. Kvaliteten 
på tegneprogrammene er ikke på 

f.eks. DPaint nivå. 

På den annen side finnes noen 

bra Raytracing- og 3D

modelleringsprogrammer. Innen 

DTP har VI også kraftige 

programmer, som bl.a. utnytter 

at operati vsystemet har innlagte 

rutiner for bruk av "vektor

baserte " fonter. 

Det er ikke mange forhandlere 

av Archimedes i Norge. Du kan 

derfor dessverre vanligvis ikke 

ta bussen til byen og titte på 

programvareutvalget de har der. 

Tidligere har programmer blitt 

skaffet fra England, men vi 

håper og regner med at den 

norske importØren, Daisy på 

Hønefoss, i større grad kan 

levere de nyeste programmene 

fremover. 

TILBUD 

Henrik Sundt. 

Konklusjon 
Hvis man tenker på å anskaffe 

Archirnedes, må flere behov og 

ønsker veies mot hverandre. 

Hva er viktigst; bra maskin eller 
utbredt maskin? Hvis du er 

interessert i programmering, og 

ikke er avhengig av at alle 

kamerater har samme maskin 

som deg, passer Archirnedes 

godt. Hvis du er avhengig av å 

gå butikken og se på 

programmene, er det ikke 

maskinen for deg. 

Jeg (og mine kamerater i 

B.LA.) valgte Archirnedes p.g.a. 
at vi valgte bra maskin fremfor 

utbredt maskin. Vi får 

infonnasjon gjennom bruker

bladene og gjennom alle kontak

tene rundt om i Norge og 

verden. 

Det er kanskje noen som ikke 

liker at jeg sier "bra maskin 
fremfor utbredt maskin". 

Jeg insinuerer ikke at utbredte 

maskiner er dårlige. Hver 

maskin til sitt bruk, og priser må 

også tas med i beregningen. 

Archimedes er dyrere enn 

mange andre maskiner. 

Men spesifikasjonen sier sitt. 

Vi valgte å betale mer mot å få 

en RISC-maskin på 

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

Amiga 500 selges 
gjennom et lands
dekkende forhandler
apparat. 

AMIGA 500 GIR BARNA ET FORSPRANG 

For å få oppgitt nærmeste forhandler 
ring Commodore Computers Norge AlS på 

telefonnr, (02) 64 8 1  90 

I 

(:: Commodore I 
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direktør Eigil Rian i 
Commodore Computers Norge 
AlS. 

Han mener det nye systemet 
er velegnet for næringslivet. 
utdanningsinstitusjoner, offent
lig forvaltning og sluttbrukere. 

- Amiga er hjertet i dette 
multimediasystemet, sier Rian. -
På det norske markedet vil 
programpakken prises svært 
lavt, slik at alle Amiga-brukere 
skal få tilgang til systemet. 

- Mens multimedia tidligere 

var et område for profesjonelle 
programmerere, åpnes den nå 
for kreative lærere, profesjonelle 

presentasjonsutøvere, ansvarlige 
for messer og utstillinger - og 
ellers alle som bruker data som 
grunnlag for kommunikasjon. 

Brukervennlig 
Rian presiserer at Amiga

Visions brukervennlighet, med 

A · V· · . IDlga ISIOn -

kan AmigaVision brukes som en 
frittstående applikasjon uten at 
programmets menysystem er 
synlig. 

Nettverk 
Amigavision styres gjennom 

bruk av ikoner på skjennen. 
AREXX-protokollen - i Amigas 
operativsystem - sørger for at 
applikasjoner kan kjØres 
sammen med andre program - i 
din egen maskin - eller mot 
andre maskiner knyttet til 
samme nettverk. 

Systemet vil bli levert 
sammen med alle typer Amiga 
2000 og Amiga 3000. 

Som selvstendig program
pakke vil prisen fra forhandler 
ligge på omkring kr 1 .200,-. 

- AmigaVision er et klart steg 
fremover for alle brukere av 
multimedia, sier Tim Bajarin. 
vice president i det amerikanske 
selskapet Creative Strategies 

III ul tiD1.edia-forfattersystelD 
C

ommodore business 

Machines introdusene 

i New York 24. april 
siste skudd på Amiga-stammen: 

Amiga 3000 - og et nytt multi
media styringssystem kalt 
AmigaVision (TM). 
Det ble også vist flere nye 
nettverksprodukter for Amiga; 

produkter som 

tilgjengelig i Norge 

høsten 1990. 

vil bli 
løpet av 

- AmigaVision er et nytt. 

kraftig multimedia forfatter
system. 

Ideen bak totalpakken med 
Amiga og AmigaVision er å 
tilby et system som både er 

brukervennlig og 
kostnadseffektivt. Et multime

dia-forfattersystem vil sette 
brukerne i stand til å lage, 

integrere, manipulere og pro
dusere tekst, grafikk, animasjon, 

talesyntese, spesialeffekter, 
video og digital stereolyd. 

Dette forteller markeds-

kort opplæringstid, styres av et 
intuitivt brukergrensesnitt og det 

kreves ingen programmerings

erfaring fra brukerens side. 
- Systemet er knyttet opp mot 

Amiga multitaskingsystem. Det 

gjør at brukeren kan arbeide 
med flere program samtidig. 

I motseming til andre system 

International, som utgir 

magasinet Multimedia Compu
ting and Presentations. 

- Gjennom disse lanseringene 
er jeg overbevist om at 
Commodores stilling er sterkere 

enn noen sinne - og det i et 
marked som åpenbart vil vokse 
mye i årene som kommer. 

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

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

Konkurransen blir delt opp i fem klasser: PC, CBM 64/1 28, ARCHlMEDES, ATARI ST og AMIGA. Demoen kan være som du selv vil, 
naturligvis, men den må ikke være publisert tidligere. Den må videre få plass på en diskett og ikke være lengre enn to minutter. Demoen må 
ha innlagt en pausefunksjon - vi vil jo gjeme kunne fotografere den. 

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

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

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

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

�00 �;Ym � 
� W� Ø1 � 

...... c::::> � � 1<.  � �,...� IVI � C3Oi � � . """ 
Postboks 250 - 6401 MOLDE Telefon: 072- 1 6  880 

-



Blood-
Money! 

Har du noen gang prøvd 
arcadespillet "Blood-Money"? 
Her kommer ihvertfall PSYG
NOSIS med en versjon til 
CBM64. 

Selve handlingen i spillet går i 
korthet ut på å plyndre andre 
planeter for gull. 

Til din hjelp har du et meget 
velutstyrt kamphelikopter, og 
underveis kan det utstyres med 
diverse våpen. Gull til dette 
tilegner du deg ved å skyte 
forskjellige "aHens", som når du 
treffer dem blir forvandlet til en 
gullmynt. 

Dette høres ganske enkelt ut, 
men det er imidlertid ikke så 

enkelt. Planetenes beboere gjør 
alt de kan for å gjøre livet surt 
for en. Det kreves derfor stor 
dyktighet og god teknikk for å 
overleve. 

Noe som hever spillbarheten 
er at to spillere har mulighet til å 
delta samtidig, og at joystick
styringen fungerer bra. 

Man kan egentlig si om denne 
typen spill at hvis du har spilt et 
av dem før, har du spillt dem 
alle. 

Selve ideen bak Blood Money 
er lite orginal, men hvis du liker 
shoot'em-up spill, bør dette 
være med i din samling. 

Maskin: CBM 64 
Grafikk: 5 
Lyd: 7 
Spillbarhet: 6 
Totalt: 67% 

70% 
Vi ble ellers litt skuffet over grafikken . den kunne 

kanskje vært litt bedre (grafikk er jo som kjent 
PSYGNOSIS' sterke side). Spillet hadde ogsA en lei tendens 
til å bugge etter A ha blitt spilt noen ganger (vi kunne ikke 
finne noen feil på vårt utstyr forøvrig). 

PARTY IGJEN! 
S o m  s i k k e r t  d e  f l e ste v e t ,  h a r  det  v æ rt 
to store C O PYPA RTY i Tron d h e i m .  
I starten a v  a u g u st i å r  k o m m e r  d e t  
t re d j e .  I m ot s e t n i n g  t i l  d e  t o  t i d l i g e r e  
p a rtyene v i l  dette b l i  et rent D E M O PA RTY, 
og i n g e n  u l o v l i g  k o p i e r i n g  v i l  b l i  
a k s e ptert .  D e tte p a rtyet  v i l  b l i  h o l d t av 
d e n  v e l kj e nte g r u p p e n  " I L L U S I O N " ,  og v i l  
være både for C 6 4  o g  A M I G A  e i e r e .  
P a rtyet v i l  s o m  d e  to t i d l i g e r e  b l i  h o l d t  
p å  e n  s k o l e .  Det v i l  o g s å  være e n  k i o s k  i 
p a rt y l o k a l e t ,  h v o r  d u  kan kan kj ø p e alt  d u  
tre n g e r  fo r å ove� leve ( d v s .  c o l a ,  p ø l s e  
m e d  brød osv) . 
V i  v i l  k o m m e  t i l b a k e  m e d  e n  r e p o rtasj e 
f r a  det  i et s e n e r e  n u m m e r .  
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E .. 
Jeg husker en gang tidlig på 

70-tallet at en av mine 
studiekamerater hadde fått kloen 
i en brukt JAGUAR, Type E. Et 
knallrødt vidunder av en åpen 
sportsbil, fylt til randen av 
arbeidsvillige hester og med et 
drag på både gassen og damene 
som ikke kan beskrives. 

Når man nå - snart 20 år 
etterpå - ser spillet (fra 4th 
DIMENSION) med nevnte bil i 
hovedrollen, blir man nesten 
nostalgisk når man setter seg 
foran skjermen og skal få styre 
en 5.3 liters JAGUAR medl2-
sylindret V-motor, fra O til 100 
på 4.2 sekunder og med en 
toppfart på 240 km/h. 

Her gjelder det å legge så 

Maskin: ARCHIMEDES 
Grafikk: 7 
Lyd: 6 
Spillbarhet: 7 
Totalt: 75% 

mange kilometer bak seg som 
mulig på kortest mulig tid. Det 
finnes flere forskjellige 
strekninger å kjøre: THE 
LAKES, ANTARTICA, THE 
BROADS, THE SAHARA, 
MOONLIGHTNING. De kan 
kjØres hver for seg, eller i tur og 
orden i en serie. 

Og med et våkent øye på 
tachometeret, oljetrykket og 
bensinmåleren legger jeg ut på 
første strekningen. Det hyler 
realistisk i gummi da første giret 
får fritt spillerom men 
motorduren høres mer ut som en 
usmurt symaskin. 

Etter en stund bak: "rattet", 
blir jeg litt lei bakkene, 
svingene. vegarbeiderne, kant-
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E 
steinene, grøftegraverne o.s.v. 
Jeg må bare innrømme det, jeg 
er for gammel til slike spill som 
dette. Dette spillet burde spilles 
av yngre mennesker. 

Jeg kan tenke meg at det er 
kjempeartig for ungdom (barn) i 
8 til 12 års alderen. Men vi over 
20 (30 og 40) blir nok mer 
imponert over fargene en over 
spillet. 

Så valget er egentlig enkelt, 
har du "OUT RUN-feber", så er 
dette et meget godt spill. 

Og hvis du vil lage dine egne 
baner, så finnes en til
leggsdiskett å få kjøpt som 
inneholder en ''TRACK
DESIGNER". 

Fargene pA skjermen er briljante, og grafikken er meget god - selv om d.n godt kunne vært 
gjort enda litt bedre med tanke på at man har 256 farger til rAdighet på skjermen samtidig 
(Treverket i dashboardet ser ut som rusten granitt)_ Det finnes en hel del muntre effekter i 
spillet, og de forhøyer spillbarheten til 7. Uten disse hadde spillet blitt kjedelig - eller skal vi si 
monotont? Ikke av de mest voldsomme spillene, altså, men allikevel utmerket tidsfordriv for 
den yngre, action-sugne dataentusiasten. 
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En av de store klassikerne fra 
8-bits maskinene har nå endelig 
blitt konvertert til 1 6-bit 
(AMIGA). Jeg snakker selvføl
gelig om CAPCOM sin 
GHOSTNGOBLINS. Det er 
ikke så veldig mange år siden 
jeg satt oppe med min gamle 64, 
og skulle komme til siste nivå. 
Det gikk jo etterhvert - utrolig 
nok. 

Historien er så klassisk at jeg 
tror det er liten vits i å gjengi 
den. Hvis det er noen derute, 
som mot formodning ikke kan 
gjette seg til det, dette er 
standard helt-redder-prinsesse
scenario. Du spiller en ridder 
som må komme deg igjennom 6 
ulike nivåer for å redde din 
elskede (gjesp). Til beskyttelse 
har du en rustning. Den tåler ett 
treff, eller en berøring. Deretter 
er det bare underbuksen · igjen. 
Du begynner også med et 
uendelig arsenal av lanser som 
du kaster mot dine fiender. 
Underveis finner du 4 andre 

Maskin: Amiga 
Grafikk: 8 
Lyd: 7 
Spillbarhet: 8 
Totalt: 82% 

ulike våpen du kan bruke i 
stedet: øks, kniv, fakkel e.t.c. 

Spillet er lagt 0t>P som et slags 
plattformspill som scroller 
vertikalt og horisontalt. Og det 
er nettopp scrollingen jeg må 
bemerke. Scrollingen horisontalt 
er akseptabel, men den vertikale 
er den elendigste jeg har sett. 
Den rykker noe aldeles 
forferdelig. En skulle nesten tro 
det var skrevet i AmigaBASIC 
(ok! - dårlig vits). 

Totalt er det over 100 
skjermer med 28 ulike fiender 
som må bekjempes. På slutten 
av hvert nivå er det også et stort 
monster, eller en drage som må 
utslettes for å få tak i nøkkelen 
til neste nivå. Disse kan være lin 
vanskelige til å begynne med, 
men med litt trening går det 
veldig enkelt. 

Desverre trenger man en 
Amiga 500 eller 2000 med I 
MByte, for å spille det. Men det 
har vel de fleste skaffet seg, eller 
hva? 

Jeg hadde veldig store forventninger til denne versjonen, og 
totalt sett må jeg si meg noe skuffet. Grafikken er selvfølgelig 
mye bedre enn på en CBM 64. Denne versjonen ligger nokså 
tett opp mot den orginale spilleautomaten. En stemmnings· 
skapende melodi spiller i bakgrunnen, og lydeffektene er fine. 
Amiga-versjonen taper poeng i spillbarheten. Den er ikke like 
god som 64-versjoneri. Dette skyldes to ting; vertikal scrolling 
og en litt unøyaktig joystick-rutine. Heldigvis er den vertikale 
scrollingen lite brukt, så den ødelegger ikke et ellers 
fantastisk spill. Hva mere kanjeg si! Det er virkelig bra. Skal 
vi se - da var det nivå 6! 
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MIDWINTER 
Uten å ta alt for sterkt i, så vil 

jeg påstå at 80-90 % av spillene 
er enten elendige, eller de har 
liten varighet. Med det mener 
jeg at de er artige den første uka 
- deretter kunne disken like godt 
brukes til leirdueskyting. Men 
en gang iblant kommer et spill 
som skikkelig slår på stor
tromma, for å fange interessen 
din. Eksempler for min del er 
Populous og SirnCity. Og det ser 
ut til at MIDWINTER vil havne 
blant disse. 

Mike Singletan 's Malestrom 
Garnes har tatt utgangspunkt i et 
tema som er veldig aktuelt nå 
om dagen. Global oppvarming. I 
år 2015 prøver "The Global 
Green Terrorists" å få verdens 
ledere til å innse denne 
overhengende faren, med nokså 
direkte metoder. To år senere 
kommer det frem i en hemmelig 
rapport at USA, SOVJET og 
EUROPA har kommet frem til 
en alternativ løsning. Spreng en 
kjernefysisk ladning slik at støv 
blir kastet opp i astmosfæren. 
Da vil sollys bli reflektert og 
iskrystaller vil danne seg i den 
øverste astmosfæren. Det ble 

Maskin: AMIGA 
Grafikk:8 
Lyd:S 
Spillbarhet:9 
Totalt: 94 % 

ingen ting av denne planen, men 
22 år senere blir jorden truffet 
av en gigantisk metoritt. Denne 
har samme effekt som den 
gamle planen. Vi får en ny 
isaider, med dannelse av . nye 
landområder. 

MIDWINTER tar plass på en 
ny formet øy i Atlanterhavet, 
hvor det foregår en væpnet 
konflikt mellom de snille på 
sørsiden av øya og de slemme 
på nordsiden av øya. Selve 
spillet starter med deg som 
Captain John Stark, og det er nå 
opp til deg å nedkjempe den 
onde general Masters. Dette må 
du gjøre alene - vel nesten. Du 
kan rekruttere opp til 32 
personer til å hjelpe deg. Disse 
blir satt direkte under din 
kontroll og utfører sine oppdrag 
tidsmessig parallelIt med dine. 
Manualen beskriver hver enkelt 
person, og det kan lønne seg å 
lese dette da ikke alle liker alle. 

De ulike personene har også 
forskjellige egenskaper når det 
gjelder evner, fysikk og 
innstilling. Å vite hvordan man 
skal utnytte hver enkelt på beste 
måte er ganske viktig. Enkelte er 

gode snikskyttere, andre gode 
sjåfører eller hangglidere. 

Du beveger deg rundt på øya 
enten på ski eller i en Snow 
Buggy. Sistnevnte fins det tre 
ulike typer av, som er utstyrt 
med raketter og torpedoer. Og 
kjøretøy bør du få falt i snarest 
mulig. De finnes i ulike garasjer 
rundt omkring. Ved å ta en 
kabelbane opp på en fjelltopp 
kan du få sjansen til å fly en 
hangglider. Delte er absolutt 
vanskeligst å få til. Regn med en 
del styrt i begynnelsen. Og - for 
de som måtte lure på det - den er 
også utstyrt med raketter! 

Fiendens hovedmål er å få 
kontroll over såkalte "Heat 
Mines" som finnes ulike steder 
på øya. Fiendens ,fremrykking 
kan bremses ved å sprenge 
varehus, fabrikker og ødelegge 

forsyningslinjer. Den .brenre 
- jords' �aktikKkan også benytteS. 

Spreng dine egne varhus e.t.e. 
slik at de ikke kan brukes. For å 
vinne må du enten holde stand i 
40 dager, eller ta ut det 
fiendtlige hovedkvarteret. 

Og det er ikke enkelt! 

94% 
MIDWINTER bruker 3D-grafikk. Den er rimelig rask og fungerer utmerke!. Lyden er en 

slags bakgrunnsstøy, men passer forholdsvis bra inn. Spillet scorer på spillbarheten. Hele 
opplegget er fantastisk gjennomarbeidet - med stor vekt på detaljer. Spillet kan løses på mange 
måter og kommer til å holde de fleste spikret foran skjermen i lange tider. Jeg orker ikke å 
ramse opp alle superlativenejeg kunne ha brukt for å avslutte denne testen. Kjøp DET!!! 
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Eiere av CBM 64 har hatt 
sjansen til å spille denne 
sjørøversimulasjonen, som er 
verdens første i hennold til 
MicroProse, ganske lenge. Det 
er først nå at 16-bits eiere får 
sjansen til å prøve seg som 
Rødskjegg, Gulskjegg, eller var 
det Sorte Bill? Navngivningen 
er heldigvis opp til spilleren. 

Spillet ligger på to disketter. 
En tykk og velskrevet manual 
følger med. Der står en god del 
bakgrunnsinfonnasjon, samt en 
rekke gode tips. Selvfølgelig er 
manualen også en vital del av 
kopibeskyttelsen. Alle kontroller 
styres med musen, og menyer 
viser hva du kan gjøre. 

Målet med spillet er naturlig 
nok å tjene en masse penger 
samtidig som du selv får økt 
prestisje. Dette fører gjeme til at 
du blir tildelt titler, og dermed 
blir mektigere. Selve spillet 
består av " å 'seile Tundt - og 
plyndre. Overrasket!? På sjøen 
angriper du andre skip ved å 
beskyte de, for så å borde skipet. 
Ved en slik ':>ording må du 
nedkjempe det fiendtlige skipets 
kaptein. Det er viktig at du 
klarer dette, da dine og fiendens 

Maskin: Amiga 
Grafikk: 7 
Lyd: 6 
Spillbarhet: 8 
Totalt: 82 % 

menns moral avhenger av 
kampens utfall. Fektingen styres 
også ved hjelp av musen. 

Etter at skipet er nedkjempet 
kan du overta eller senke det. 
Du får da gull og ulike varer. 
Varene og erobrede skip kan 
omsettes i byene for fortjeneste i 
gull. Byene er også viktige 
steder for nyheter, informasjon 
og rekruttering. Å angripe byer 
kan også lønne seg, 

Flere ulike tidsepoker kan 
velges. De ulike epokene avgjør 
- avhengig av den nasjonaliteten 
du velger - hvilke land du er i 
krig med. Hvis du er engelsk og 
landet ditt er i krig med Spania 
eller Frankrike - får du gjeme i 
oppdrag av en guvernør å senke 
disse lands skip.-GjØr du dette 
med suksess vanker det gjeme 
en belØnning i form av en tinel 
og landområder. 

Selvfølgelig hører sjørøver
skatter med i et slikt spill. I 
enkelte byer kan du få tak i 
skattekart, og disse kan enkelte 
ganger være innbringende. 
Andre oppdrag av en noe 
spesiell karakter er også lagt inn, 
men disse finner du ut av 
underveis. 

Grafikken kunne kanskje vært litt bedre, men jeg har 
blitt forholdsvis bortskjemt på Amiga. Lyden er enkel, men 
holdbar. Spillet er en simulasjon, og vil neppe apellere til 
areadefantaster. Men for de som liker slike spill er Pirates 
verd en titt. Det er kanskje litt i enkleste laget, menlikevel 
såpass stort i omfang at det skulle holde interessen ganske 
lenge. 

Abonner 
på NDM! 
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Året er 2321, og menneske
heten har oppdaget at de ikke er 
alene i universet. En fremmed 
rase - Outies - har gått til krig 
mot jorden. De prøver nå å 
kolonisere vår galakse. Det er jo 
selvfølgelig mindre populært 
sett fra vårt synspunkt, og 
dermed er krigen i gang. 

Dette spillet er i - motsetning 
til mange andre - "koloniser 
verdensrommet og utrydd alle 
som er i veien"-spill sammensatt 
på en unik måte. De fleste spill i 
den ovenfor nevnte kategori er 
enten strategi- eller action-spill. 
Selvfølgelig finnes det 
kombinasjoner, men få har vært 
særlig gode. Gravity tilbyr en 
blanding av strategi og action. 
Det er opp til deg å bestemme 
hvor mye du vil ha av hver. 

Du kontrollerer et speiderskip, 
men har 15  andre slike skip i 

Maskin: Amiga 
Grafikk: 8 
Lyd: 5 
Spillbarhet: 8 
Totalt: 88% 

tillegg. Disse kan sendes ut på 
ulike oppdrag uavhengig av hva 
du gjør. Underveis kan du når 
som helst hoppe mellom de 
ulike skipene og styre spillet 
derfra. 

Spillet styres fra en 
hovedskjerm, som representerer 
broen på skipet. Ved å bruke 
muspekeren og trykke på ulike 
symboler kan forskjellige 
funksjoner velges. The Grid 
viser verdensrommets gravita
sjonskrefter. Her vises også 
skipene dine. En annen viktig 
funksjon er HOLOTANKen som 
du kommer til å bruke svært 
ofte. Dette er en 3D
representasjon av verdensrom
met som viser planeter og skip. 
Holotanken kan roteres i alle 
retninger for å gi et mest mulig 
oversiktlig bilde av situasjonen. 
Selvfølgelig er det funksjoner 
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for våpen etc. 
Start med å sende ut skipene 

dine i ulike retninger. Starship 
Command (dine overordede) 
oppgir navnet på det første 
stedet som skal koloniseres. Å 
bygge kolonier er nemlig en 
vesentlig del av spillet. Uten 
kolonier kan du ikke få laget 
nytt utstyr. Det er viktig å finne 
en passende balanse mellom 
kolonisering og krigføring. 

Droner kan programmeres, og 
disse kan f.eks kretse rundt et 
bestemt sted til et Outie-skip 
dukker opp. Da vil den 
øyeblikkelig forsøke å ødelegge 
det fiendtlige skipet. Droner er 
ikke den eneste muligheten du 
har. Svarte hull kan nemlig 
lages. Snakk om destruktiv 
kraft. Dermed kan du når du 
finner en Outie-koloni få den til 
å forsvinne. He! He! He! 

88% 
Lyden er temmelig kjedelig. Kun enkelte spot-effekter. Grafikken er fin ogoversiktlig. De 

stedene som bruker 3D-grafikk er brukbart gjennomført, men jeg skulle ønsket de var litt 
raskere. Uansett, grafikken og lyden er egentlig uvesentlig. Gravity er et av de beste spill av 
denne typen jeg har prøvd. Hvis du investerer den tiden det tar å komme inn i spillet. net tar 
en stund. Da det er forholdsvis kompleks i starten, vil du finne at det er vanskelig å rive seg 
løs. Og for å vinne spillet må du sitte ganske lenge tipper jeg. Anbefales! 
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KOJllmer du på 
Bergen-partyet? 

Av 
Martin Smestad Hansen 

Dette er en av de mest 
brukte setninger blant 
hackers den siste tiden. 
Alle vet om partyet. Men 
vet de hva som ligger bak? 

Full Force er en av 
hovedarrangørene og også 
de som først planla partyet. 

På bildet ser dere de 
bergenske medlemmene av 
FF (Full Force) og en av 
Megastyle. 

FF startet opp i juni '88, 
da Coca Cola Cracking 
Crew, Falcons og Sventy 
slo seg sammen. 

Etter å ha sett gjennom 
en haug med plateomslag, 
fant de ut at de skulle hete 

Full Force (etter et 
plateselskap). 

De var ikke så veldig 
gode, og etler hvert ble de 
kjent for å være lamere. 
Det ble utgitt en serie med 
demoer kalt "Visible" ( 1 -
4), men disse slo heller 
ikke særlig an. 

Etter at noen av 
medlemmene hadde vært 

øverst/ra v. Stormbringer, /ce Cream Jones, Coca Cola Kid, Mi.x Master og PricelMegastyle. 
Nederstfra v. El Morell, Sven ry, Ronin og The aIJer. 

Bergenshallen som er leiet for partyet har god plass .... 
på et party i Spydeberg, 
begynte de å planlegge et 
party selv. 

Men for å ha et stort 
party bør man være kjent. 
Det ble FF med demoen 
"Animal" , 

De var også ganske godt 
kjent med Rawhead (som 
de het på den tiden) og 
Megastyle. 

Det kom til noen flere 
medlemmer og de ga ut en 
rekke demoer. 

Nå i det siste har de vært 
travelt opptatt med å 
forberede seg til partyet. 

I tillegg til Full Force er 
det arrangert av Shadows, 
Megastyle, Science 45 1 ,  
Contex Amiga, Boa og 
MFL 

Partyet er for C64, 
Amiga og ArchiInedes. 

Folk kommer langt for å 
være med, man har mottatt 
forespørsler fra Sverige, 
Danmark, Tyskland, Eng
land, Holland, Sveits, 
østerrike, Ungarn, Kana
da, USA, Finland og til og 
med fra Sør Afrika. 

Det er også viktig å få 
med at dette IKKE er et 
copyparty! All kopiering 
skjer på eget ansvar! 

Hvis det er noe du lurer 
på, kan du ringe Sven ty på 
tlf. 05-12  14 07 (Svein 
Yngvar). 

Vi i NDM synes det er 
fint at man kan ha et party 
uten kopiering (BJ Elec
tronics sponser dem med 
premier!). 

Og vi kommer til å være 
der for å dekke partyet! 

Fra SONNY of Blue Force 
-- -_ .-- - ---- -- --- ---

AM IGA 5 00 
har vi fått følgende gode tips: 

512 K b  K R .  949 , 8 0  

, . : . • • , . L t· " · rl l<L�'1 L- L ('lO-:: K ' Lc '- 'DE L . � , . , L  'o' C l... . 0 \r'. L .) ..) r. L I " 

0,5 
1 , 0  
1 , 8  

M b  
M b  
M b  

K R .  1 6 2 6 , 0 0  
K R .  2250,00 
KR.  3150,00 

AM IGA 2 0 0 0 
r -� 1 

2,0 M b  
4,0 M b  
6 ,0 Mb 
8 ,0 M b  

c_ • .- . - t 1 ' ,. f � . L. L  'v I . l _  

K R .  4995,00 

K R .  6990,00 
K R .  8 91 0 , 0 0  
K R .  1 0695, 00 

-

VEST-TYSK TOPPKVALITET 
--------- --- -\tl.IBÆRUM DATAKABLI NG AlS 

POSTBOKS 17,  1353 BÆRUMS VERK 
T L F .  (02) 510022 / 510375 

Elite/Amiga: 

Skriv "SARA" + koden, 
og trykk på stjernetasten 
for å komme inn, så du 
kan laste om bord så mye 
Du vil av alt i ditt 
romskip! 

Defender of 
the Crown/Amiga: 
Hold "K" -tasten inne 

mens spillet loader inn for 
at din starthær skal være 
uovervinnelig! 

Thunderblade/ Amiga 
Skriv "CRASH" på 

skjermen inntil skjermen 
begynner å blinke. Ved å 
så trykke på TIel '-tasten 
kommer du til neste levell 

Giganoid 
N år du er på 'seleet 

player', trykker du på 
'CAPS LOCK'-tasten. Når 
du starter spillet har du 
evig liv! 

Frightmare/C64 
Tast inn disse pokene og 

start igjen med sys for å bli 
udødelig! 

POKE 2 1 829, 169 
POKE 2 1 830, O 
POKE 2 1 83 1 ,  234 
SYS 1 6384 

The SentinelfC64 
Tast inn poken og start 

med SYS for uendelig med 
energi ! 

POKE 6664, 96 
SYS 1 6 1 28 

NomadlC64 
POKE 4469, 76 
POKE 4470, 1 24 
POKE 447 1 , 17 
SYS 3 1 0  

Thrust/C64 
POKE 61 39, 234 
POKE 6140, 234 
POKE 6 140, 234 
SYS 2304 

Zynaps/C64 
POKE 3728 1 ,  255 
SYS 32769 

Druid/C64 
POKE 3927 1 ,  255 
SYS 5 120 

Uridium/C64 
POKE 3427, 1 87 
SYS 2304 

Brektru/C64 
POKE 6604, 234 
POKE 6605, 234 
POKE 6606, 234 
SYS 12616 

Wizballf Amiga 
Skriv "Wizbore" mens 

spillet loader og tittel
skjermen forsvinner, for å 
bli udødelig! 

Ikari Warriors/ Amiga 
Skriv "FREERIDE" når 

du er på high-score lista 
for evig liv og uendelig 
med energi til tanken. 

Cylu/C64 

Tast inn poken og start 
igjen med SYS for å bli 
udødelig! 

POKE 39409, 173 
SYS 49 152 
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aS lD O e 
I denne artikkelen har Jeg 

tenkt å si litt om hva COPPER 
prosessoren brukes til. I 
Amigaen finnes det flere såkalte 
DMA kanaler. DMA står for 
Direct Memory Access og vil si 
at en krets leser eller skriver til 
minnet uavhengig av mikro
prosessoren. 

Et eksempel på dette er 
kretsen som setter opp grafikken 
vi ser på skjennen. Den leser inn 
data fra minnet og lager et 
videosignal ut av dette. Et annet 
eksempel er COPPER pro
sessoren. 

Den er egentlig ikke noen 
riktig mikroprosessor, for den 
kan ikke gjøre utregninger, men 
den leser inn enkle instruksjoner 
fra minnet og utfører disse. 

Det programmet den utfører 
startes på nytt hver gang et nytt 
bilde blir tegnet opp på 
skjennen (50 ganger i sekundet). 
Dette skjer selv om programmet 
ikke er ferdig. 

For å avslutte programmet 
bruker vi derfor å la 
COPPEREN vente på noe som 
aldri vil skje. De kretsene som 
bruker DMA kan kun bruke det 
interne minnet på Amigaen. 

Hvis du har ekstra minne 
tilkoblet må du derfor sørge for 
at programmet ikke ender opp 
der. COPPEREN blir brukt til- å 
forandre på forskjellige registre 
når opptegningen av skjenn
bildet har nådd et bestemt punkt. 

Det er tre forskjellige instruk
sjoner som kan brukes. 

Den første heter WAIT (vent) 
og den består i likhet med de to 
andre instruksjonene av to 1 6  bit 
tall. For at COPPEREN skal 
gjenkjenne denne instruksjonen, 
må bit O i det første taHet være 
lik 1 og bit O i det andre taHet 
være lik O. 

Når COPPEREN finner en 
slik instruksjon stopper den opp 
til opptegningen av skjennen har 
kommet til et bestemt punkt. 
Hvor dette punktet skal være, 
blir oppgitt i det første av de to 
tallene. 

Bitene fra 8 til 1 5  blir brukt til 
den vertikale posisjonen og 
bitene fra l til 7 blir brukt til den 
horisontale. 

Et videobilde her i Europa 
består av 3 1 2  linjer. Da 
COPPEREN kun bruker 8 biter 

til den vertikale POSISJonen 
oppstår det et problem. 

Det har blitt løst på den måten 
at instruksjonene deles opp i to 
deler. Den første delen gjelder 
for vertikal posisjon opp til 255. 
Deretter kommer de to tallene 
$ffdf og $fffe. For de instruk
sjonene som kommer etter dette 
blir det lagt til Sff til den 
vertikale posisjonen. 

Den horisontale posisjonen 
kan gå fra O til 1 1 3. Når vi øker 
dette taHet med I ,  tilsvarer det 4 
punkter i den laveste opp
løsningen (320 x 256) eHer 8 

start: 
lea.! bitplane, aO 
move.! aO, dO 
rnove.w dO, cprlst+6 
swap dO 
move.w dO, cprlst+2 

lea.! cprlst, aO 
move.! aO, $dff080 

punkter i den høyeste (640 x 
256). Det andre av de to 
tallene WAIT instruksjonen 
består av, bestemmer hvilke 
biter som blir brukt når 
COPPEREN sammenligner 
hvor langt opptegningen av 
sk jennen har kommet med den 
posisjonen vi har oppgitt. 

For den vertikale posisjonen 
har vi bitene 8 til 14 og for den 
horisontale bitene fra 1 til 7. 
Når en bit er lik I,  betyr det at 
denne biten skal være med i 
sammenligningen. 

For å forklare dette er det 

move.w #$81 80, $dff096 
move.w #$ 1 000, $dfflOO 

move.w dO, $dff088 

lea.! bitplane, aO 
move.w #$2000, dO 

I: 
move.b #$cc, (aO)+ 
dbra dO, l 
rts 
SECTION data, DATA_C 

cprlst: 
dc.w $OOeO,OOOO 
dc.w $00e2,0000 

dc.w $fOOI ,  $fffe 
dc.w $0180, $OfOO 

dc.w $ffdf,$fffe 

dc.w $0001 ,$fffe 
dc.w $01 80,$00fO 

dc.w $0501 ,$fffe 
dc.w $01 80,$0000 

dc.w $ffff,$fffe 

bitplane: 
dC.b 25000,0 

o 

a 
nok best med et liteeksempel. La 
oss si at bitene fra 14 ned til 8 i 
det andre tallet er lik I l  1 1  00 
binært og den vertikale posi
sjonen har vi oppgitt er lik $50. 
Når så COPPEREN sammen
ligner S50 med hvor langt 
opptegningen av skjermen har 
kommet, teller ikke de to 
nederste bitene. Hvis oppteg
ningen har kommet til linje $50, 
$5 1 ,  $52 eller $53, vil pro
grammet fortsette. 

Et COPPER program ville ha 
vært lite nyttig hvis det bare 
besto av venting, men det gjør 
det selvfølgeIdig ikke. 

MOVE instruksjonen flytter et 
tall inn i ett av registrene som 
ligger fra Sdff020 og utover. 
Den kjennetegnes ved at bit O i 
det første av de to 16 bit taHene 
er satt lik O. Bitene fra I til 8 
bestemmer hvilket register vi 
skal skrive til. Det andre av de 
to 16 bit tallene er det tallet som 
skal skrives til registeret. 

Den siste instruksjonstypen 
heter SKIP og den sørger for at 
programmet hopper over neste 
instruksjon hvis opptegningen 
av skjermen har kommet for 
langt. Denne er lite brukt. 

For å avslutte programmet 
(eller COPPER listen som det 
gjerne kalles) bruker vi dc.\V 
$ffff, $fffe. 

Nå tror jeg det er på tide å se 
på et programeksempel. 

Dette programmet setter opp 
en skjenn i HIRES og får 
COPPEREN til å forandre 
bakgrunnsfargen. Pekerne til 
hvor grafikken befinner seg må 
skrives på nytt for hvert 
skjermbilde og COPPEREN får 
derfor også denne oppgaven. 
Det første som blir gjort er å 
lese inn adressen hvor vi skal ha 
grafikken, 

Denne adressen heter 
"bitmap:". På denne adress.en er 
det satt av plass til 25000 bytes 
og dette vil gjøre det ferdige 
programmet ganske langt. Å 
bruke ROM rutinen AllocMem 
ville være en bedre måte å få et 
område av minnet til grafikk på. 

På grunn av at COPPEREN 
kun kan håndtere 16 bit tall, 
flytter vi adressen inn i et 
dataregister. Etter at vi har 
skrevet de 1 6  nederste bitene i 
adressen, kan vi da bruke 

Vi vil intervjue deg! 
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"swap" instruksjonen slik at vi 
får byttet om de øverste 16 
bitene og de nederste 16.  
Deretter skriver vi også de 
øverste 1 6  bitene av adressen ut 
til COPPER-listen. 

Det neste som blir gjort er å 
finne adressen til COPPER
listen og skrive den til Sdff080. 
COPPEREN bruker den 
adressen som ligger lagret der 
som stat1adresse når den skal 
starte på nytt etter at skjermen er 
ferdig opptegnet. 

$dff096 er et 1 6  bit 
kontrollregister, og i eksempelet 
vårt blir bit 1 5  ogl2 satt lik I og 
resten lik O. Bit 1 5  står for 
HTRES, og ved å sette bitene 14, 
1 3  og 12 til O, O og I setter vi 
antall farger lik 2. 

Det er en del mere vi må sette 
for å definere en grafikk skjerm 
fuIJstendig, så skjennen vi får 
vil ha samme høyde, bredde og 
plassering som den skjermen vi 
hadde da vi gikk inn i 
programmet, men det skulle 
ikke gjøre noe. 

For å starte COPPEREN på 
nytt må vi skrive til adressen 
Sdff088. Da begynner den straks 
å utføre instruksjoner fra den 
adressen som ligger lagret i 
Sdff080. 

Hvis du bruker DevPack 
assembleren. kan du bruke 
"SECTION DATA_C, data" 
foran den delen av programmet 
som skal inn i det interne 
minner. Delte gjør at 
programmet virker fint selv om 
du har tilkoblet ekstra minne. 
Ved Seka assembleren må du ta 
bort denne linjen og velge CHIP 
minne for hele programmet. 

For å vise at vi virkelig har 
fått opp en skjenn, fyller vi opp 
$2000 bytes med Sec fra 
adressen "bitmap" og utover. 
Den beste måten å lære på er å 
prØve og feile, så prøv å 
forandre på COPPER-listen og 
se hva som skjer. 

Neste gang skal vi se litt 
nærmere på hvordan en 
grafikkskjenn blir definert, og 
hvordan få tilbake den skjennen 
du hadde før du gikk inn i 
programmet. 

B r u k e r  d u  d i n  d a ta m as k i n  t i l  n o e  ut e n o m  d e t  va n l i g e ?  K a n s kj e  d u  h a r  freaket  he l t  ut o g  b r u k e r  
d e n  t i l  t e p p e k n yti n g ,  h e k l i n g  e l l e r  m a kram e ?  D e t  e r  s i k k e rt m a n g e  s o m  v i l l e  s e tte p r i s  p å  en 
art ikkel  om d i n  d atas p e s i a l i tet .  R i n g N o rs k  D ata M ag as i n  p å  tel efo n 0 7 2- 1 6 8 8 0 ,  o g  la  oss få 
v i t e  at d u  e ks t i s t e r e r !  
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Fraktaltrekan t 
Mange har vel sen NRKs 

interessante program Schrødin
gers Kan (uke 22), Et av 
innslagene var fraktalregning. 
Ved dene prinsippet kunne man 
lage bilder som tok langt mindre 
plass enn andre bilder. For å 
illustrere dette hadde de laget et 
program som tegnet et karak
teristisk rrekanrmønster. 

terningen viste og p, Denne 
prosessen gjentas og snart vil 
man få et karakteristisk 
trekantmønster av punktene. 

Dene fraktal-" spillet" gikk ut 
på at man hadde en trekant med 
punktene A, B og C. Et sted 
utenfor satte man et vilkårlig 
startpunkt, P. Så hadde man en 
terning med sidene A, B og C. 

Så senes et nytt punkt P midt 
mellom det punktet som 

Jeg syntes dette var spennende 
og laget så et program for å se 
om det virket. Så jeg deler det 
gjeme med NDMs \esere, 
Programmet er skrevet på 
Amiga, men det skulle også 
virke med en av Microsofts 
basicer til Pc. (Øverst bør det 
tilføyes sereen l),  Det skulle 
også være enkelt å skrive det om 
til andre basker. Jeg kunne også 
være interessert i om andre 
hadde andre "spilleregler", som 
det kalles. 

CLS 

Koord5: 

A: Ax = S : Ay · :;  
B: Bx · 5 : Rv • 200 
C :  C x  -; 400·; Cy = 200 
P :  x '" 1 00 : v  .. 200 

Terning: 

IF t 1 then 10 
T F  t = 2 then 20 
I F  t -; 3 then 30 

l0 x - ( x .Ax)/2 
v � ( y f A�·)/2 
COTO Dra .... 

�o x -; ( x + Bx ) / 2  
y -; ( y ' By ) /2 
GOTO Dra .... 

30 x - ( x + C x ) / 2  
y � ( y . C y J / '?  
G')TO ('ra .... 

P<;ETl h .  v l  
r, r)TO 1 erni nS' 

HAL L O  ALLE GR AFIKERE! 

H a r  d e r e teg n e t  n o e n  f i n e  b i l d e r  p å  
d a t a m a s k i n e n e  d e r e s  i det  s i s t e ?  
V i l  d e r e  h a  d e m  p u b l i s e r t ?  H e r  
N O R S K  DATA M A G AS I N ?  

L e g g  b i l d e t / b i l d e n e  p å  e n  d i s k e t t  
o g  s e n d  d e t / d e m  s p o r e n t r e k s  t i l :  

Scr e e n S h ots 
N o rsk Data M a g as i n  
P o st b o k s 2 5 0  
6401 MOLD E 

Har du en skrue 
løs, mutter? 

NORSK DATA' MAGASIN 

Av 
Inge Svensson 

De fleste Amiga 500 eiere 
som har ekstra ram har ergret 
seg hver gang de må ta ur ramen 
av ekspansjonsporten. Det her 
jeg gjort noe med, og laget en 
bryter som skrur ramen av og på 
(bare den ekstra). Det er nok lin 
vanskeligere enn O-modem 
kabelen, men det burde gå greit 
for de fleste (få helst hjelp av et 
verksted!), 
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Av/på ekstra ram bryter til Amiga 500 

Utstyr 
l stk, vanlig liten bryter, Borr? 

meter ledning. En liten 
loddebolt pluss tinn, 

Fremgangsmåte 
Studer tegningen, Åpne 

Amigaen din (sjekk garantien), 
Ta ut ramen, Fjern det blanke 
dekselet. Finn så IC'en Gary (se 
NDM nr 2). Det er den store 
nærmest disk driven. 

Finn så pinne nr 32 på denne 
(sett forfra er det nr 8 fra 
venstre), BØY denne ut slik at 
kontakten brytes (lC tas ut og 
pinnen bøyes). 

Du skal helst ha et apparat 
rundt håndleddet, slik at ICen 
ikke blir ødelagt. Hvis du ikke 
kan få tak i dette, får du heller 
bryte pinnen med en liten tang 

eller lignende, Til bøyningen av 
denne pinnen på IC' en burde du 
helst få hjelp av et verksted, 
Deretter lodder du en ca, 50 cm 
lang ledning til pinne 32 på 
ICen Gary. 

Finn så pinnene til 
ekspansjonsponen. Finn pinne 
nr 8 fra høyre (stor eller liten), 
Utenfor denne finner du en 
siunling loddepunkter, Det du er 
ute ener er det som ligger 
nænnest pinne nr 8. 

Så lodder du på en ca, 50 cm 
lang ledning til dette 
loddepunktet. Tips: Ta først litt 
tinn på selve tuppen av 
ledningen, så går det så mye 
lettere. 

Du har nå to ledningsender, 
Disse kobler du til bryteren. 
Denne kan det være lurt å sette 

bak diskdriven (bore hull!), Så 
er det bare å skru Amigaen 
sammen igjen og teste om det 
"funker". 

Begynner det å blinke (rød 
lampe/skjerm), SKRU AV MED 
EN GANG og sjekk igjennom 
alt en gang tiL Er det fremdeles 
feil, må du nok la et verksted 
kikke på den, 

Jeg kan ikke ta ansvar for 
trykkfeil osv. Hvis det virker, er 
det gøy å sjekke workbenchen 
for å se at minnet blir halvert, 
HUSK Å SKRU AV AMIGAEN 
HVER GANG DU SKIFTER! 

Jeg skulle ønske at også andre 
sender inn små koblingsskjema 
over fikse ting til Amigaen som 
disse. :NTIM selv har laget et 
(Autofire) og det kan k�Je-b ' 
flere av dem også? 

Nullnl.odelDkabel 
B ruker en datamaskinen 

til å spille på, er delte 
en variant du burde 

prøve, En nullmodemkabel er en 
anretning som gjør det mulig å 
koble to datamaskiner sammen 
og spille mot hverandre, 

Du trenger bare enkle midler 
for å lage en, og selvfølgelig en 
kamerat som har datamaskin og 
har det samme spillet som deg. 

Det er ikke alle spill som kan 
spilles på denne måten, 

Spillet selv må ha en funksjon 
som heter Datalink eller 
lignende. 

De få jeg har funnet til nå er 
Popolous, Stunt Car Racer og 
Fire Power, (Kanskje NDM vet 
om flere?), RVF Honda virker 
dessverre ikke selv med full 
seriesjekking. 

Denne kabelen 
sjekking, fordi det 
nødvendig. 

er uten 
ikke er 

Jeg har bare prøvd å koble 
sammen Amiga 1ST alle veier, 
men det skulle også gå an å 
koble sanlmen andre datamas
kiner som har serieport, men det 
er tvilsomt om det finnes spill. 

Utstyr 
2 stk, 25 pins D connector 

hanplugg (Serieplugg), 3 stk, 
(Forskj, farge) ca, 2 m ledninger, 
loddebolt/loddetinn, 

Fremgangsmåte 
Tegningen er i grunnen 

selv forklarende. Pinne 2 loddes 
til pinne 3 på den andre, og 
pinne 3 kobles til pinne 2, 

Til slutt kobler du pinne 7 til 
pinne 7. Pinnene skulle være 
lene å finne, (Det står små tall i 
plastikken over pinnene), Kort 
sagt: 2>3, 3>2" 7>7, 

KOALINGSSK.JEMA TIL NUL LMOOEMKnBEI 
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Præeisions fremstillet med trykt kredsleb 

5 stk. udskiftelige miero-switehes 

Superstærk plast- og stålkonstruktion 

Designet for både venstre og hejre hånd 

Specielt designet håndlag 

Speciel ledningsaflastning 

Ekstra lang ledning på 1 50 cm. 

Passer til: 

Commodore 64/ 1 2 8 - Atari - Amstrad 

Bit .90 - Mernotech - Speetravideo 

DanJoy kan kjøpes 
hos følgende forhandlere: 

DAHL ' LIBR I S, MOLDE - SUND ' LIBR I S, HAUGES UND - CENTR O DATA, HAUGES UND - C OMPUTER 
S ER VICE, KR ISTIANS AND - MIKR ODATA, KR ISTIAN S U ND - HA L V OR S EN • L I BR I S, S AR P S B OR G  -
HIL L E S LAND B OKHANDEL, K OPERVIK - H OBBYS ENTER ET, MOSJØEN - C P WINTER S B OR G ,  
KR ISTIANS AND - MOX-NÆ S S  • L I BR I S, TR ONDHEIM - A L FAR HE I M  • L I BR I S, E L VER U M  - I Q  C OMPUTER 
& H OBBY, BER G E N  - S U NDEM • L I BR IS, B ODØ - AKTIV AS, FØR D E  - BR ØNNØYSUND AVI S  & BOK, 
BR ØNNØYS UND - L ANDMAR K • L I BR I S, GJØVIK - L E KNES BOKHANDE L ,  L EKNES - NARVIK · L I BR I S, 
NAR VIK - PAPYR U S · L IBR IS, OSL O - DYR ING AS, P OR S GR UNN - J M HAN S EN ,  TR OMSØ - KITEK 
INDU STR IDATA, ALTA - L EVANGER · L I BR I S, LEVANGER - SVERDR U p · LIBR I S ,  KR ISTIAN SUND - AS KER 
• L I BR I S, AS KER - S OL L l E  • L I BR I S ,  H ORTEN - R O LF OL S EN, MOS S - S L iNNING MOA, ÅL E S UND 

N o r s k  i m p o r t ø r :  A r e 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  - F a x :  0 7 2 - 1 6 8 9 0  

PROF 
COMPETITION 9000 

1 9  

Fra Seandomatie har vi fån 
tilsendt denne joysticken fra 
SUZO TRADING i Rotterdam, 
Holland. Den har hefunnet seg 
på det norske markedet ganske 
lenge nå, og vi vet at en del 
forhandlere anser den være en 
solid joystiek som man ikke har 
for mye trøbbel med. 

Joysticker utsettes jo - som 
kjent .. for ganske hardhendt 
behandling under sin levetid, og 
det er viktig at den tåler lin 
agressiv,itet. 

Den ble første gang produsen i 
1986, og har gjennomgån flere 
ansiktsløftninger i løpet av 
denne tiden. Den er tradisjonelt 
bygget og består av en firkantet 
Joks med to FIRE-knapper (for 
å holde seg inne med de 
venstrehendte), 'Samt en 
forsterket spake med en stor og 
god kule på . 

Da vi åpnet den, ble vi slån aY 
den enkle konstruksjonen. Skulle 
den gå i stykker, så er det meget 
lett å komme til for å reparere 
den. Er man heldig, får man 
reservedeler gratis hos 
forhandleren, og så kan man 
reparere den selv. 

En ring som er festet til den 
nedre delen av spaken (inne i 
selve joystiek-kroppen) og som 
er opphengt i en gummi pakning, 
trykker på fire mikrobrytere. Det 
gir en sikker funksjon som 
sørger for at joysticken ikke har 
noe problemer med retningen. 
Her er det like lett å få en sprite 
til å gå i aUe 8 retningene. 

Kretskortet inne i joysticken er 
fiksen mot fem støttepunkter. I 
tillegg blir det ytterligere fiksen 
ved hjelp av de tre skruene som 
holder de to delene som 
joystick-kroppen består av 
sammen. 

Vi synes at den er litt tung å 
spille med (litt kon utslag ut til 
sidene, etter vår smak), men det 
kanskje blir bedre når den er 
brukt en stund. 

Relativt brede gummiknotter 
under gjør at den står godt på 
bordet. Vi savnet ikke 
sugekopper til den - den sto 
meget stødig. 

Vi tror nok ikke at noen gjør et 
dumt kjøp med denne. Sørg bare 
for at du prøver den grundig hos 
din dataforhandler før du slår til. 

Og husk, den har ikke AUTO
FIRE, og det er en funksjon som 
burde finnes på alle joystieker i 
dag. Dessuten hadde vi vært 
glade hvis den også hadde hatt 
en FIRE-knapp oppe på 
kulen/spaketoppen. Det er en 
liten detalje som produsentene 
egner for liten oppmerksomhet. 
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T A  S J A N S E N I 
, . 

BLI MED I NORSK DATA MAGASINS KONKURRANSE! 

VINN EN KOMPLETI LYNX MED 5 SPILL! 

NOM har fått tak på et eksemplar av den spl itter nye spi llekonsol len i lommeformat: LYNX fra ATARI.  Vi 
gir  nå våre lesere sjansen til å vinne den i vår nye konkurranse som skal gå frem til fredag den 1 3. jul i .  
For hvem blir denne "ulykkesdag" en lykkedag? 

LYNX-pakken består av en el iminator, bruksanvis ning og hele fem spil l :  C H I PS C HALLENGE, 
ELCTROCOP, GATES OF ZEN OOCON, SLUE LlG HTN I N G  og CALI FOR N I A  GAM ES. En riktig godbit, 
med andre ord. Konkurransen er åpen for alle lesere av NOM.  Vil du ikke klippe i bladet, kan du skrive 
løsningen på et eget ark. 

Grip pennen! Fyll i talongen! 
Send den før 1 3 .  juli1 990 til: 

NORSK DATA MAGASIN AS 
P ostboks 2 5 0  
6401 MOLDE 

HVA BETYR EGENTLIG ORDET LYNX? 

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

Navn:  

Adresse: 

Postadr. : 

Telefon:  

NDMOS 



Demo
hjørnet 

Hallo i luken! 

D a var vi her igjen da! 
Denne gangen hadde jeg 
tenkt å skrive litt om 

demomarkedet her i Norge, jeg 
har tatt med en liten maskin
kode-rutine for dere som kan 
litt, og endel løst og fast. 

Demo-markedet i Norge er for 
tiden, etter de flestes mening, 
preget av "lamers" (ord for 
udugelige folk, som gir ut 
dårlige demoer). Markedet over
svømmes av demoer med rippet 
musikk, rippet grafikk og til og 
med rippede rutiner. Jeg tror de 
fleste av oss begynner å bli lei 
av demoe om kuninneholder 

en scroller, noen sprites, 
.-/ rasterbars og ikke noe annet, 

uten NOEN originale ideer. Til 
og med eliten innen demo
coding begynner å bli kjedelige 

-"""",med sine fylt vektor-rutiner, 
� minimale forskjeller. Nei, 
folkens, prØv for en gangs skyld 
å tenke litt orig;nalt Ueg vet det 
ikke er lett, men prøv alikevel!). 
Et godt eksempel på dette er 
danske REBELS med sin demo 
kalt COMA, som er en musikk
video-demo med house-musikk, 
grafikk og effekter som går til 
musikken. Hvis du befinner deg 
i den situasjonen at du ikke er så 
god til å programmere, så gjør 
ikke opp igjen rutiner som andre 
har laget før deg, bare fordi du 
tror det er lettere. Det skal ikke 
mer til eIUl litt god fantasi, og du 
kan skape nye, spennende 

.effekter ved hjelp av minimal 
kunnskap! Da blir demoen også 
så mye mer interessant, i stedet 
for en demo med dårlige rutiner 
du har sett hundre ganger før... 

For en god stund siden så 

dumpet det en megademo ned i 
postkassen min, signert 
CRYPTOBURNERS, som jeg 
synes fortjener litt omtale. 

Cryptoburners megademo 2 
Megademoen (for dere som 

ikke vet hva en megademo er, så 
er det en disk fylt med demoer 
fra en spesiell gruppe, som regel 
kjøres de fortlØpende etter 
hverandre) åpner med en litt 
original copper-effekt. I stedet 
for at rasterbarsene kun går opp 
og ned på. vanlig måte, 
forskyves stengene for hver 8.  
pixel, slik at de vrir seg. Stilig. 

Når du så trykker videre, 
kommer det opp et VIRKELIG 
bra bilde av en løve som sakte 
faller fra hverandre, i en fin 
effekt. 

Deretter kommer du til en 
meny, hvor du kan velge mellom 
4 deler til. Del l er en fylt 
vektor-demo programmert av 
TEC (ex medlem av IT), med 
noen av de beste fylt vektor 
rutinene jeg har sett! Også noen 
originale effekter som at 
objekter settes sammen flate for 
flate, og senere eksploderes. 

Del 2 består av en meget bra 
animert jordklode, med en 
vektor-seroll som går rundt 
jordkloden igjen. En original 
ide! Demoen er eodet av 
Heatseeker. 

Del 3 består også av fylt 
vektor-grafikk, med flere 
objekter fra spillet Starglider lI. 
Inneholder også en stilig 
kombinasjon av vektorballer og 
fyltvektor. Igjen codet av 
Heatseeker. 

Del 4 inneholder også fylt 
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vektor-grafikk (litt for mye av 
det gode, CRYPTOBUR
NERS !), med mange morso
mme, animerte objekter. Den har 
også vektorballer. Denne delen 
er programmert av oseON. 

Alt i alt er megademoen av 
MEGET høy kvalitet, men 
mangler kanskje en del nye 
ideer (litt vel mye vektor
grafikk). 

Siden jeg ikke i skrivende 
stund har mottatt noen ry k
ter/info fra leserne, så setter jeg 
opp noen jeg selv har hørt: 

TEC, Walkman og Gladiator, 
ex-medlemmer av IT, har gått 
med i CRYPTOBURNERS. 

MAURAUDERS + en del 
andre grupper har nå startet 
CINEFEX Design. 

THEATRE er en nystartet 
gruppe av ALPHA FLIGHT 
NORWAY, THE GlANTS, 
BEYOND 2000 og en del andre 
grupper. 

VISUAL ARTS og Hattrick i 
RAZOR 1 9 1 1  har nå gått med i 
NO LIMITS. 

CULT har nå 2 medlemmer i 
POLEN! (WAR og RAF). 
(Intervju av disse under bear
beiding). 

En stor demo-konferanse 
holdes i Bergen den 29. juni - l .  
juli, av gruppene SHADOWS, 
MEGASTYLE, SCIENCE 45 1 ,  
FULL FORCE, CONTEX 
AMIGA, BOA og MFl. 
Hovedsponsor: Bj Electronics! 

Etter en del demosnakk, har 
jeg nå tenkt å ta for meg en 
rutine som virker å være 
umåtelig populær introer, 
nemlig en 

Sinus-scroll 
De fleste av dere har sikkert 

sett en sinus-seroll, og for dere 
som kan litt programmering fra 
før og ikke allerede har laget en 
sinus-scroll, skal jeg her prøve å 
forklare hvordan man går frem 
for å lage en. 

Jeg kommer ikke til å ta for 
meg alt ved en sinus-seroll her, 
det ville ta for stor plass. Jeg 
kommer kun til å forklare 
hoveddelen, og forutsetter at du 
har tilgang på en se roll-rutine og 
at du har litt bakgrunnskunnskap 
om blitteren. Teoretisk sett 
virker en sinus-seroll på den 
måten at du kjører en vanlig 
scroll et bestemt sted 
hukommelsen (f.eks. på 
$40000), så brukes blitteren til å 
kopiere et område med bredde 
på I pixel fra hvor vi har 
scrollem (blitteren kan egentlig 
bare kopiere områder på 1 6  
pixels i bredde, men ved hjelp 
av MASKen kan vi "klippe" 
vekk det uønskede). Så ORer vi 
dette i DESTINATION ved 
hjelp av SOURCE A og B (et 
annet sted i hukommelsen, f.eks. 
$50000) så vi ikke sletter noe 
annet enn der vi skal sette vår l 
pixel brede objekt. Slik fort
setter vi bortover adressen hvor 
serollem befinner seg, til vi har 
fylt opp en skjerm i bredde (320 
pixels = 320 blitt). Hvis vi nå 
endrer vertikalposisjonen til 
DESTINATION, ved hjelp av en 
sinus-tabell, vil serollem forme 
seg som en sinus-kurve. Et annet 
sted på siden kan du se en liste 

av selve sinus-seroll rutinen. Jeg 
skal her forklare litt om hva jeg 
gjør på hver linje: 

Linje l: Adressen til sinus
tabellen legges i aO. 

Line 3-5: Innstilling av 
modulo for å blitte et objekt med 
bredde av 1 word. 

Linje 9: Dette er MASKen. 
Denne bestemmer hvilke av de 
1 6  bitene som skal slippe 
gjennom til DESTINATION ( l  
bit= l pixel). Lagrer MASKen i 
d l ,  slik at den kan forandres_ 

Linje 10: Blitter kontroll
register l :  Setter bit 8, 10 og I l  
for å bruke SOURCE A, B og 
DESTINATION D. Stille så 
mintermen (bit 0-7) for bruk av 
SOURCE A og B til å bestemme 
DESTINATION D. 

Linje 1 1 :  Adressen 
vanlige serollem 
(SOURCE). 

hvor den 
kjøres 

Linje 14:  Adressen hvor sinus
scrollen skal kjøres (DESTI
NATION). 

f f l j '  S I NUS-SCROLL AV •• f • • •  
.BJØRtl "THE BEAST" STENS RUD. 

l lea. l s i nuslabe l l , aO 
2 110 ve 1319,d7 
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minimum l word (16 bits). 
Linje 26: Her roterer VI 

MASKen (den lagret vi i d l )  
med ett bit, for å komme en 
pixel lenger bort i SOURCE og 
DESTINATION (resten klippes 
bort). 

Linje 27: Hvis MASKen er 
blitt O, da har vi rotett bit 'et 1 6  
ganger, og det har forsvunnet ut 
på høyre side. Siden vi ikke 
kommer lenger, må vi legge til 
16 bit på adressen i stedet ( 1  
word=1 6  bit). Dette gjøres i linje 

29�30: Først legges 2 
(tilsvarer l word) til d3, som 
holder SOURCE adressen, så i 
a 1 , - som holder DESTINATION
adressen. 

Linje 3 1 :  Her nullstiller vi 
MASKen igjen (bit 'et flyttes 
helt til venstre, slik at det er 
klart til nye 1 6  roteringer). 

Linje 33:  Her trekkes det l 
ifra tallet i d7 og hoppes opp til 
"nyttblitt" helt til d7 blir O. Da 
har vi utført 320 blitt, som 

; anla! l b l i t t  - I  
3 !love 138 , ld / /062 jllodulo for  SOURCE 8 

lIove 138 , ld/ /064 jllodulo for SOURCE A 
, move 138,ld/ f066 [ nodulo for OEST INATION 
6 !love IO, ldff042 jKontro l l -register  2 
7 move. J 10, ldff070 jdataregistere for SOURCE A� 
8 Ilove. l 1 - 1 , 1df f074 
9 Glove 1�IOOOOOOOOOOOOOOO , d l  ; ma s k 
10 Blove 1�00001 101 1 1 1 1 1 IOO,ldff040 ,Kontr O l l - r egister 
l!  lilove. 1 1140000 , d3 jgourc� addresse 
12 c I r. I dO 
13 nyttbl i t t :  
14 love. I 
15 Illove 

�$50000 . a5 ;deslinalion addresse 
1.01 + ,  dO 

16 lIlu l u  
17  .dd 

140,dO ; (skjermbredde i wordsl 
dO, a5 

18 mave. I 
19 mave. 1 
20 move. I 
21 lIove 
22 move 
23 mave 
24 

d3, Sdf f050 j source A 
a5, $d ff04c i source B f =deslinalionl 
a5, Sd f f054 i d e s l i nalion 
dl, $dff044 jlOask li l ftHste word 
d l , $df f046 ;ilask t i l  s i ste word 
1 [ 64'14 [ t  I ,  Idf f058 

A A  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  h,yde 
25 i A _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  bredde f i  anla l l  wordsl 
26 I s r  
2 7  Cllp 
28 bne 
29 .dd 

I l ,  d 1 
I O , d l  
i k k e [ e g g t i  I 
12, d3 

30 .dd 1 2 , . 1  
31 ,ove 1�IOOOOOOOOOOOOOOO. dl 
32 i k k e l eggt i l :  
33 dbr. dl,nyttbl i t t  
34 r t s  
3 5  
36 s i nuslabe l l : j her l e g g e r  d u  inn e n  s i nuslabe ! 1  led 

37 . " , i320 verdier f r a  0-200. 

Linje 15-17:  Her tas en verdI 
mellom 0-200 fra sinustabellen 
og ganges så med 40 (skjerm
bredde i words), og legge til 
DESTINATION_ Det vil si at 
tallet l gir l linje, tallet 2 2 linjer 
osv. Legges det ikke til noe, 
blittes det øverst på skjermen 
(bitplanepointerne i copperlisten 
må derfor stilles på det samme 
som DESTINATION-adressen). 

Linje 23: Her startes blitteren, 
ved at det blir gitt et tall i 
$dff05 8, som skal definere 
hØyden og bredden til objektet. 
Tallet som ganges med 64 er 
hØyden til objektet (her 14). 
Denne stiller du da inn slik at 
den stemmer med høyden på 
scrollen din. Tallet som legges til 
er bredden i words. Den er 

tilsvarer en skjermbredde. 
Linje 34: Arbeid utført, hopp 

tilbake til hovedrutinen. 
Dette har skjedd i løpet av l 

frame ( l /50 av et sekund), så for 
at sinus-scrollen skal fortsette å 
kjØre, så må du hoppe til rutinen 
for hver frarne. Hvis du vil ha 
litt bevegelse på sinus-serollen, 
så kan du rotere tallenesom står i 
sinus-tabellen (for hver frame). 
Lykke til! 

Helt til slutt vil jeg fottsatt 
oppfordre dere lesere til å sende 
inn forslag til hva som bør være 
i denne spalten, stemme på 
rankingslisten, spørsmål om hva 
det måtte være, leserbrev 
angående demoer/demomarkdet 
og info/rykter til oppslagstavlen. 
Vi sees i neste nummer! 
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t i l  NDM 
Leserinnlegg til 
Norsk Data Magasin 
Jeg ser det har vært mye 

snakk om pirarkopiering av 
programmer i det siste, og til 
maskiner som CBM 64 og 
Amiga finnes det så mye 
programmer å få kjØpt i Norge 
(selv om prisen er kunstig høy i 
forhold til f.eks. England og 
Tyskland), at det skulle være 
unØdvendig å kopiere. 

MEN, kjære software-
importører, hva skal en stakkars 
Atari-eier gjøre? 

Det finnes snart ikke et eneste 
program å få kjøpt til Atari ST i 
hele Norge. 

Man sitter da igjen med to 
alternativer: Enten bestille fra 
utlandet (med alt det 
ekstraarbeidet det krever), eller 
ta en kopi av den "cracka" 
kopien naboen fikk fra England 

Endelig ei NORSK 
datablekkel Dette har vi venta 
på lenge! 

Jeg er den stolte eier av en 
Commodore Business Machine, 
nærmere bestemt en 
Commodore "The Dream 
Machine" AMIGA! (Fanfare !) 

Gi oss mer infor om ARCHIE, 
please! Archimedes er en, om 
mulig, bedre maskin enn Amiga, 
bare synd prislappen er større 
enn bankboka mi kan takle! 

Nå en kommentar til Tormod 
Ugelstad: 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? 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. 
Alikevel er AMIGA'ens grafikk 

Kjære NDM! 
Siden jeg så NDM for første 

gang i påsken, har jeg kjøpt 
hvert nummer (i hvert fall de 4 
som hittil er kommet). Jeg synes 
bladet har blitt bedre og bedre, 
og for øyeblikket har jeg bare et 
par ting å sette fingeren på: 

- For lite (men heldigvis mer 
nå enn i nr l )  om ST. 

- Nevn noe om spiiIenes 
"intelligens" når dere tester 
dem. 

- Hva med en tips & triks 
spalte? 

Forresten, har dere hørt fra 

i forrige uke. 
Hva tror du man velger? 

Personlig har jeg ikke noe imot 
å handle fra England, men det er 
ikke sikkert at en 13-14 år 
gammel dara-freak takler VISA, 
pengeoverføringer, engelske 
bestillinger og moms og 
tollvesen like enkelt som meg!!  

Nei, skal dere komme 
piratkopieringen til livs, må dere 
komme med et tilbud til alle 
maskiner, til en rimelig pris. 

Det kan da ikke være noen 
som helst grunn til at dere skal 
ha mye større avanse enn 
forhardlere i alle andre land. 

Jeg v il gjeme ha en 
kommentar! 

Lars-Erik Østerud 
(SysOp ABK-BBS) 

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

Dessuten finnes det svært lite 
software/spill som utnytter 
MIDI-kort og Super-VGA. Du 
kan få kjØpt kort til Amiga som 
gIr 1 6  mill. farger l en 
oppløsning på ca. 700 x 700 
punkter (relativt rimelig), men 
det finnes nesten ikke 
programvare til det, derfor blir 
salget av dette begrenset til dem 
som driver profesjonell video
produksjon (multi-media osv.) 

Med hilsen 
"En som ikke har HELT rent 

mel i posen når det gjelder 
prisen på originale programmer, 
i forhold til tykkelsen på min 
lommebok". 

ST-klubben i det siste? Jeg har 
prøvd å ringe (telefonen er sagt 
opp) og jeg har ikke fått svar på 
det brevet jeg sendte for et par 
måneder siden. 

Som dere sikkert har skjønt 
har jeg en ST ( 1 040 STF) og jeg 
vil derfor komme i kontakt med 
andre som bruker denne 
maskinen til noe annet enn bare 
spill. Jeg har selv ikke hatt 
maskinen så lenge, og trenger 
derfor å få litt hjelp, hint osv. 

Hilsen 
Kristoffer Sand ven 

Har DU noe på hjertet? 
Skriv noen ord ti l  

NORSK DATA 
MAGASIN !  

HELLO FOLKS!! !  
Takker alle i redaksjonen for 

et supert og helnorsk blad! 
Jeg er C64 fan, som er lei av 

spill tester. Det er greit at dere 
rester spill, men ikke sløs vekk 
så mange sider på omtale av 
disse. Slike tester finnes i alle 
datablad. 

Mer tips'n'tricks og mer av 
lesernes egne programmer. Mer 
C64 stoff, for husk at 
gromgutten (C64) er den mest 
populære fortsatt! 

Hvorfor bare spille på 
gromgutten, når den kan brukes 
til så mye annet? Bygg den ut 
(Tips: bruk userporten). Hvorfor 
ikke lage diskolys eller alaml på 
rommet (Bruk svakstrøm, 230 
volt er ikke et leketøy)? 

Er det noen andre som bruker 
gromgutten til noe uvanlig? 
Komakt meg til utveksling av 
ideer. 

Takker igjen redaksjonen for 
et supert blad. Lykke til videre. 

Tore Rønneberg 
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Hi NDM! 

�� 
Først av alt vil jeg gratulere 

dere med et utrolig flott blad. 
(Keep up the good work!) 

Visste dere at vi skal holde et 
Computer Party? Det vil vare fra 
morgen 29. juni til kveld l .  juli. 
Prisen vil ligge på ca. 150 kr for 
å komme inn (maks). 
Inngangsprisen er ikke fastsatt 
ennå. Vi prøver å få presset 
prisen ned et par hakk. 

Hele herligheten vil bli 
arrangert av følgende grupper: 
The Shadows, Megastyle Inc, 
Science 45 1,  Full Force, Contex 
(Amiga), BOA (Archimedes), 
MFl (Amiga) og Cryptobumers. 

For mer infonnasjon, ring 05-
1 3  1 7  78 (Frode) eller kontakt 
en av de nevnte gruppene! Alle 
er velkommen! 

Til slutt vil jeg bare gi noen 
greetings: Science 452, Full 
Force, Genesis + Project, Amok, 
FLT, Impulse, Wot, The 
Shadows og alle de andre 
lamerne world wide ! ! !  

Prise of Megastyle Inc. 

Hei NDM! 
Jeg leser i NDM nr 3 om 

politiets razzia på copypartyet i 
Drammen, og vil 1 den 
anledning komme med en del 
synspunkter på dette med såkalt 
"pirat-kopiering" av datapro
grammer. Andre lesere må 
gjerne komme med reaksjoner. 

Om det er "riktig" eller "galt" 
å kopiere dataprogrammer, både 
juridisk og moralsk, vil jeg ikke 
komme inn på her, den 
diskusjonen overlater jeg til 
juristene (og filosofene). 

Men at det er like vanlig å 
kopiere dataprogrammer innen 
alle datamiljøer som det er at 
folk kopierer musikk og videoer, 
er vel de fleste enige om. Jeg 
tror også, i dagens situasjon, at 
det er like umulig å få bukt med 
som kopiering av videoer. 

En del av skylden til den 
utbredte kopierings virksom
heten mener jeg Softwarehusene 
må ta. Spill o.l. er først og 
fremst laget for salg til unge 
brukere, og da disse vanligvis 
har dårlig råd, vil de færreste 
legge 3-400 kr i et nytt spill. 
Enkelte er enda dyrere. Sel v 
eldre spill på- o tilbud/rerelease 
kommer sjelden på under kr 
200,-. 

God morgen, NDM! 
Jeg har noen klager på bladet, 

så la meg begynne med en 
gang . . .  

Først av alt mener jeg at IK 
bør få plass til leserbrev på 
eventyrsidene sine, slik at 
personer med spørsmål de 
gjeme vil ha svar på ikke ender 
opp i spørrespalten, når det tross 
alt dreier seg om eventyrspill! !  
Jeg tror at Ingars eventyrhjøme 
ville bli betydelig bedre om han 
hadde fylt sidene med leserbrev, 
hvor han kunne gi hjelpende 
svar (eller få hjelp av leserne) + 
interessante artikler om de 
nyeste eventyrspillene på 
markedet, og en beskrivelse av 
dem. 

Som i forrige nummer, der 
han skrev om uMaurplage De 
Luxe", synes jeg det var et heller 
kjedelig lesestykke, og han har 
tydeligvis ikke stor kjennskap til 
hvordan man får publikums 
store interesse ved å skrive om 
eventyrspill. 

La meg gi et lite ønske om 
forbedring ved disse små 
punktene . . .  

. . .  God presentasjon er utrolig 
viktig for å fengsle lesernes 
interesse. Skriv enkelt om hva 
det handler om, hva som er 
meningen med spillet og hva 

Da i tillegg 90% av spillene 
som blir laget er patetisk dårlige 
og fantasiløse, forstår jeg godt at 
folk heller stikker over til 
naboen og kopierer de nyeste 
spillene gratis. 

Hos naboen kommer gjeme 
spillene før de kommer i 
butikken, og han ser ikke stygt 
på deg når du ber om å få prøve 
ut et spill. Da får man ofte 
plukket ut en del spill som man 
er villig til å bruke mer enn 1 0  
min. på. 

Softwarehusene sier de ikke 
kan begynne å selge billigere 
spill før det blir slutt på 
kopieringen, men kjøperne (vel, 
de potensielle kundene) vil aldri 
ta det første skrittet. Det er 
Softwarehusene som sitter på 
ressursene og må ta det første 
skrittet. 

Dessuten må de bli flinkere til 
å tenke i nye baner. Jeg tror 
mange ofte har sittet med 
følelsen ttS-aIIie --5 new 
wrapping" etter å ha spilt 
spill. 

Nei, selv om det ikke er noen 
garanti, tror jeg langt billigere 
og bedre spill kan være med på 
å redusere kopiering ay""" 
dataprogrammer. 

ZAP 

førsteinntrykket var, både når 
det gjelder grafikk-, lyd- og 
spillmessighet! Skriv gjerne om 
hvor handlingen utspiller seg 
etc. helt i begynnelsen av spillet, 
slik at vi får en smakebit på 
hvordan og hva det hele går ut 
på. 

... Skriv aldri om hvordan du 
gjorde forskjellige ting for å 
klare andre ting. Med andre ord; 
fortell handlingen gjennom hele 
spillet, hva som skjer og 
hvordan dette utspiller seg. Ikke 
skriv hva du gjorde gjennom 
hele spillet, men gi små 
eksempler osv. 

. . .  Helt til slutt, gi et lite 
sammendrag av eventyrspillet. 
Om det var godt/dårlig, hva du 
likte og hva du ikke likte. Hva 
koster det - hvor kan jeg få kjØpt 
det. Og legg gjerne på poeng for 
evt. grafikk, spillbarhet, 
holdbarhet osv. 

Ved å følge disse tre punktene 
ville du ikke bare gjøre 
eventyrsiden mer interessante 
for leserne, men også mer 
innholdsrik, og vi vil selv klare 
å velge ut ifra beskrivelsen om 
vi kunne like dette eventyrspillet 
eller ikke. Med andre ord, vi 
trenger ikke deg til å fortelle oss 
det, men bare å skrive om deL.. 
og gi dine egne meninger! 



Tii NDM! 
Vi er 2 gutter som eier en PC 

hver. Vi reagerte på noe dere 
skrev i NDM nr 3 i et svar til 
Lars I. Hebekk. Dere skrev at 
Robocop ennå ikke var kommet 
til PC. Dette er feil. 

Robocop er kommet til PC i 
en pakke, som foruten Robocop 

inneholder Victory Road, 
Wizball, Baseball og et 
joystickkort som gjør at man 
kan bruke f.eks. DanJoy og Tac-
2. Det følger også med en 

joystick, Pro 5000. 
Vi har likt Sierra opp gjennom 

noen år, og vi har klart mange av 
spillene deres. 

NDM er et bra blad, men det 

har sine feil. Bl.a. har dere for 

stor skrift. Dessuten burde dere 
ikke skrive så mye om 

Archimedes, det er jo så godt 
som ingen av leserne som har 
det. 

Sats mer på Amiga, Atari STE 
og Pc. Bladet er altfor tynt i 
forhold til prisen. Øk sidetallet 

�ei dere i NDM! 
�kk.-.jeg innom en 

Narvesen butikk, siden Jeg 
hadde hørt noe om dere, tenkte 
jeg at det kanskje var verd 
pengene å kjØpe et blad. 

Da jeg kom hjem, satte meg 
ned og startet å lese, jeg ble 
positivt overrasket over 
innholdet. 

Jeg la merke til lesersiden, der 
det var mange reaksjoner på 
bladet. Mye er jeg enig i, særlig 
ville en prisreduksjon være bra. 
Mange nevnte også at det bare 
var 24 sider, men det er jo 
egentlig 48 A4 sider. Dette 

formatet er jo vanlig i blader. 
Prøv å få bladet opp mot 35-40 
sider, da er det verdt pengene 
fullt ut. Er ikke dette mulig, 
prØv da å minske skrifttypen, 
den er unødvendig stor til tider. 

Vekslingen mellom stor og liten 
skrift er det også for mye av. 

En liten "sladrespalte" om nye 

-
-

-

eller sett ned prisen. Sånn som 
det er nå, er det ikke prisen 
verdt. Men alt dette til tross, 
bladet er bra. Dere må bare 
kvitte dere med de obligatoriske 
barnesykdommene. 

Hilsen 
Kristian Løksa 
og en ikke anonym fyr med 

navn Ole J, Stensholm, 

Den person vi kontaktet for å 
få opplysninger om ROBOCOP 
til PC kunne ikke finne llOe om 
dette i sine notater - og vi har 
sjelden tid til å dobbelsjekke 
alle opplysninger vi fåt: 
Hyggelig av dere å hjelpe osst 

Noen av våre lesere vil vite 
mer om ARCHIMEDES. Vi kan 
tydeligvis ikke tilfredsstille alle. 
Synes ikke du at det er 
interessant å lese om andre 
datamaskiner? Det kribler i oss 
når en ny maskin blir 
presentert . . .  

red, 

ting og rykter burde også få 
plass. En artikkel om CD-rom 
og CD! til de respektive 
datamaskinene ville sikkert ha 
slått bra an. 

Her kommer noe positivt med 
bladet deres, ikke bare 
konstruktiv kritikk ... 

Lederspalten, Ingars 
eventyrhjørne, spørsmål og svar 
er flotte. Det er bra at dere har 
så liten andel spill testet i bladet 
(hvis det er det du vil ha, kan du 
kjøpe et engelsk blad som bare 
består av spilltester). Jeg likte 
spesielt godt artikkelen om 
Ataris LYNX og Portfolio Ueg 
er selv en Amiga eier uten 
fordommer! Uvanlig min 
vennekrets ... ) Dere må fortsette 
med hardware tester. Nå har jeg 

sluppet opp for ord, så her 
slutter jeg. 

Vennlig hilsen 
Bjarte B. B, Solheim 

NORSK DATA MAGASIN 

NDM 
Først må jeg som alle andre 

takke for tiltakslysten til 
initiativtagerne til NDM; tusen 
takk for frisk satsing' !  

Jeg skriver en vurdering av 
NDM, som jeg har gjort såpass 
liten at jeg håper den får plass på 
leserbrevsiden. 

Jeg tar kort for meg de 
forskjellige delene av avisen. 
Dette er gjort punktvis, slik at 
det skal bh lettere å skrive en 
kommentar, 

l) Forsiden. Kommer seg hele 
tiden siden den lite 
iøyenfallende som var på nr l .  
Hvorfor ikke få tegnet en fast 
logo som kan friske enda mere 
opp? 

2) Side 2. Hvorfor ikke få tatt 
et bilde av hele staben samlet? I 
hvert fall kan redaktøren ta av 
seg brillene sine neste gang noen 
skal ta et bilde av ham, så 
brillene ikke reflekterer. 

3) Ketils C64/128 seksjon. 
Selv har jeg Amiga, så jeg 
kommer ikke til å lese den. 

4) Ab, maskinkode. Supert! 
Forklar hva som gjøres litt bedre 
enn i Datonnagazin (DMZ). 

5) Spilltester. GRUFULLT ' 
For det første må dere ha egne 
sider hvor spill kan bli testet på 
Amiga, 64 osv. I hvert fall en 

liten notis på toppen av siden. 
Gjør som DMZ! 

For det andre må de som tester 

Hallo NDM! 

Side 23: 
Spillet Robocop har kommet 

til PC, dere sier at det ikke har 
kommet. 

Nei, ingen grafikkort innenfor 
rimelighetens grenser, men 
bedre tekniske data enn 
Amigaens innebygde. 

OpplØsningen på skjermen 
ved VGA (640 x 480) i 16 
farger, BGA Pluss (800 x 600) 
16 farger eller MCGA (320 x 
2(0) 256 farger tangerer nok 
ener slår Amigaen, men en PC 
kommer ikke opp i en slik 
hastighet på oppdateringene. 

I tillegg er det få spill som 
fullt ut utnytter en VGA PCs 

muligheter. 
Til Ingar Knudtsen: Sierra

spill er bra de, grafikken er bare 
blitt bedre og bedre, KQ IV 
skulle du sett! Grunnen til den 
m i d d e l m å d i g e  
grafikken/musikken er nok at 
spillene opprinnelig ble laget for 

IBM PC. 
PrØv Drangons Lair Il (PC og 

Amiga). Du vil bli positivt 

overrasket. Grafikken er hentet 
rett fra laser videoplater! 

Hilsen Micro Man 

Det er bra dere passer på oss. 
Du har helt rett angående 
ROBOCOP/ Takk, for ideer og 
gode synspunkter. 

red. 

spillene bli testet selv. De lider 
tydeligvis av en sykdom kalt 
"stor mangel på dataspilling" , 
eller "hvem vil ha flest 
poeng?". Spill som har blitt 
dømt nedenom av andre aviser, 
har fått 8-9 poeng i spillbarhet 
av dere! I løpet av 3 aviser har 
den dårligste 
spillbarhetspoengsummen vært 
6 poeng! Dessuten er spillene 
gjerne 6 mnd. gamle! !  Bildene 
er for det meste uskarpe og 
dårlige! 

6) Annonser. Annonseringen 
for private er for dyr. 25 kr er 
passe (slik som DMZ). 

7) Øvrig. Dere bør merke de 
forskjellige spaltene som f.eks. 
spØrrespalten og 
leserbrevspalten med en slags 
logo. spalter som BBS, User
groups, ti på topp og triks & 
hint bør lages. 

Det er klart at med flere 
farger i bladet ville det bli bedre 
å lese, men det koster sikkert 

mere å trykkes da . . .  
Dessuten bør det bli billigere 

å abonnere. 
8) Ang. Bjørn Kjos-Hansens 

innlegg: Du skriver at 23 kr er 
drøyt for NDM og at DMZ 
koster 16 kr. Dette stemmer 
ikke. DMZ koster for tiden 16 
sek., eller 2 1  nkr. Dermed er 
prisforskjellen svært så 

ubetydelig. 

Hilsen SONNY of B.F, 

Hallo alle Amiga/ST eiere! 
Er dere lei av spill som koster 

nesten 400 kr? Det var jeg også, 
men her en da så fikk jeg se en 
liste fra Datatech i Tromsø, der 
de selger Amiga/ST spill fra kr 
295,- og oppover. 

Og de har også litt eldre spill 
som koster ca. 170 kr. Prisene 
denne butikken har er nesten 
100 kr. billigere enn det spill 
koster i Oslo. 

Så kjØp spill fra Datatech i 
Tromsø, det lønner seg. 

Hilsen 
"Ikke cracker" 

Hvis ikke dette 
smug reklame, så vet ikke jeg! 

red. 

Kjære NDM! 

er 

Først vil jeg takke for en god 
norsk dataavis, men jeg har et 

spørsmål angående deres 
CBM64-konkurranse. Dere spør 
hvor mange bytes RAM det er i 
C64, og så gir dere riktig lØsning 
til de som har svart 65536?!? 

Det er riktig at det er 65536 
BYTES, men ikke alle disse er 
RAM. Over 25000 av dem 

ligger i ROM, for en C64 har da 
ikke 64 kB RAM, men 64 kB 
totalt, som omfatter både RAM 

og ROM. 
Jeg svarte to ganger på deres 

konurranse: 38911  bytes RAM 
er det i en C64, og mener 

fortsatt det er riktig. Men hvis 
jeg tar feil, så skulle det vært 
kjærkomment med en 
forklaring, da dette har ført til 
mang en undrende time. 

23 

2. Se bedre bilde av 
redaktøren i dette nummer. 

5. Vi vil ikke ha med for 
mange tester. Litt her, og litt der, 
synes vi er nok. Dessuten har vi 
vel konsentrert oss om de beste 
(litt bedre) 5pillene. Men vi 
skulle kanskje advare våre 
lesere mot de dårlige også? 

6. I en liten lokalavis koster 
en tilsvarende annonse fra 
50,00 ti/ iOO,OO kroner. Den har 
"salgskraft" en eneste dag i ef 
vanligvis nokså begrenset 
område. Våre annonser dekker 
hele lan4et, har "salgskraft" i 
tre uker og leses av slike 
person.er som du vil nå med din 
annonse. Egentlig er kr. 50,00 
veldig billig . .  

7. Enig. Rett. Enig. 
red, 

Og så noen ord til Ingar 
Knudrsen. 

Når du har ansvaret for en 
Advemureside i Norge�s eneste 
dataavis, synes jeg du skal la 

lesernes interesser gå foran dine. 
Med dette mener jeg den 

uttalelsen du ga om Larry i 
NDM nr 4. Du kaller del "flaue 

vitser og amerikansk 
underbuksehumor", men 
dessverre, Ingar, så er det det 
som selger mest (se på 
salgbarometerne og det "vi" 
adventure-freakere liker). Om 
du bare vil ha drager og 

prinsesser, så er det OK, men la 
oss lesere av NDM få høre 
uttalelser, hint !TI.m. om Larry 
og Co! !  

Hilsen 
Vidar Brustad 
OSLO 11 

Du var ikke alene om å 
besvare vårt spørsmål med 
3891J bytes RAM, men dette er 

det antall bytes du har 
tilgjengelig tull' du slår på 
CBM64. Dog er det slik at 
maskinen har 64 kB RAM som 
du kan bruke fullt ut hvis du vil. 
Forutsetningen er da at du 
kobler ut BASiCen, KERNAL, 
o.S. v. Du må da også skrive ditt 
eget operativsystem maskinen -

ellers vil den ikke fungere (det 
må også kobles ut). Faktum 
gjenstår: Det finnes 64kB 
{65536 bytes} RAM i en 
CBM64/ Man kan si at det Ieks. 
under BASICen ligger RAM. 
Hvis du kobler ut denne delen 
av ROM 'en, så vil RAM 
"komme til syne" i Sleden. 

red. 
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PROGRAMT10PPEN 
Her h a r  NO M satt opp en liste over de mest solgte programmene frem ti l  15. mai .  Den er basert på 
oppl ys n i n ger vi har innhen tet fra norske i m portører, s amt fra stemmese dler innsendt av våre 
lesere. Vi takker for hjelpe n !  S e n d  gjerne inn dine programforslag til oss. Får vi god re spons,  vil vi  
separere denne listen og lage en fra i m portørene, samt presentere lesernes egen spilltoppliste. Så la 
det gå sport i det! Se nd dine programforslag til NOM! 

-

T O P P L I STEN for s p i l l  t i l  COMMODO R E  64 
'

i p e r i o d e n  1 5 . 5  - 3 1 . 5  

.' 
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2 
3 
4 
5 
6 
7 

ITA L Y  1 990 
NI NJA S P IR IT 
E P Y X  2 1  ( 2 1  s p i l l )  
OPERATI ON THUNDER B OLT 
CRACK DOWN 
BOMBER 
E-MOTI ON 

US Gold 
Act i v i s i o n  
S amlekass. 
Ocean 
US Gold 
Act i v i s i o n  
U S  Gold 

CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 
CBM 64 

COOmJ I�@�g 
8 F O OTBALL MANAGER I l  Addictive CBM 64 • ... ':li I ., _ 
9 HA MMER FI ST Activ i s i o n  C B M  64 

1 O H OT R OD Activ is ion CBM 64 
1 1 RAI NBOW ISLAND Ocean CBM 64 
1 2 S€lNI C BOOM Acti v is ion 

j 
C. BM.64 

n TUR B O  OUTR UN US Gold CBM 64 

, -
De mest s o l g te s p i l l e n e  t i l  A M I G A ,  AT� - ST og P C  i �er ioden 1 5 . 5  - 3 1 . 5  

1 4 4TH D I ME N S I ON (4 s p i l l )  S amlekass. CBM 64 
1 5 S CRAMBL ED S P IR ITS Grand S lam CBM 64 
1 6 W ORLD CUP S OCCER V i r g i n  CBM 64 

1 BATIL E OF BR ITAN AMIGA P C-;::P 
2 688 ATIA CK S U B  A MJGA , PC-
3 KNIGHT OF CRYSTAL L I ON Ar·jfIGA 

1 7  A. M. C. Micro CBM 64 4 L E I S UR E  S U lT L ARR Y I I I  AMIGA ST P C  
1 8 HUNT F OR R ED OCT OBER Grand Slam CBM 64 5 PR OJECTYLE AMIGA 
1 9 STR IDER US Gold CBM 64 6 MIDWINTER AMIGA ST 
2 0  W OR L D C U P  90 (4 spi l l )  S amlekass. CBM 64 
2 1 CL OUD KINGDOMS Mindscape CBM 64 
2 2  1 0 0% DYNA MI T E  (5 s p i l l )  S amlekass. CBM 64 
2 3  P OWERDR IFT Act iv is ion CBM 64 

7 P IRATE S AMIGA ST PC 
8 IT CAME FR OM THE DESERT AMIGA 
9 ITAL Y 1 990 AMIGA ST 

1 O BOMBER AMIGA ST PC 
1 1 MANHUNTER AMIGA ST PC 

2 4  D I E  HARD (disk) Act i v i s i o n  C B M  64 1 2 IVANHOE AMIGA P C  
2 5  BATMAN THE MOVIE Ocean CBM 64 1 3 HERD'S QUEST AMIGA 
2 6  W I NN ER S  (5 s p i l l )  S amlekass. CBM 64 1 4 INDIANA JONES AMIGA ST P C  
2 7  GH OSTBUSTER S I l  Act i v i s i o n  CBM 64 1 5 F 29 R ETAL IAT OR AMIGA 
2 8  X- OUT R ainbow CBM 64 
2 9  C OI N- U P  H IT S  (5 s p i l l )  Samlekass. CBM 64 
3 0  GAllA'S SUPER S OCCER E m pire CBM 64 
3 1 JOYSTICK THUNDER Samlekass. CBM 64 

1 6 CASTLE MASTER AMIGA 
1 7 E-MOT I ON AMIGA ST P C  
1 8 TENNIS CUP AMIGA 
1 9 SL I M  CITY AMIGA PC 
2 0  STAR FLiGHT AMIGA P C  

3 2  S KATE OR DIE E I .  Arts CBM 64 2 1 P I P E MANIA AMIGA P C  
3 3  AIR BOR NE RANG ER Microprose CBM 64 2 2  GRAVITY AMIGA 
3 4  THE BIZ S amlekass. CBM 64 2 3  DRAG ONS LAIR I l  AMIGA 
3 5  EPYX ACTI ON Samlekass. CBM 64 2 4  THEME PAR K AMIGA 
3 6  G I A NT S  (5 s p i l l )  Samlekass. CBM 64 
3 7  COMBAT PIL OT D i g i t a l  C B M  64 
3 8  P 47 Fir e b i rd CBM 64 

2 5  S ONI C BOOM AMIGA 
2 6  BAD C OMPANY AMIGA 
2 7  MINDR OL L AMIGA P C  
2 8  CRACK D OWN AMIGA 

3 9  KICK OFF Anco CBM 64 2 9  XENON II AMIGA P C  
4 0  R I CK DANGER OUS F i r e b i r d  CBM 64 3 0  Z OMBI AMIGA 
4 1 P I P E MA N I A  (5 s p i l l )  S amlekass. CBM 64 3 1 CHAMP-S OF KRYNN AMIGA ST P C  
4 2  G OLD S IL V ER BR ONZE (3 spill) S amlekass. CBM 64 
4 3  MYTH Act i v i s i o n  C B M  64 
4 4  ROBOCOP Act i v i s i o n  C B M  64 
4 5  I N  CR OWD (8 spi l l )  S amlekass. CBM 64 
4 6  NEW ZEAL AND (6 spil l)  Ocean CBM 64 

3 2  PIN BAL L  MAG I C  AMIGA 
3 3  DAR K CENTURY AMIGA 
3 4  S H ER MAN M4 AMIGA 
3 5  TESTDR IVE I I  AMIGA P C  
3 6  TRESURE TRAP AMIGA 
3 7  F-1 9 C OMBAT PIL OT AMIGA ST P C  

4 7  F O OTBALL ER OF TH E YEAR I l  G r e m l i n s  C B M  64 3 8  A.M.C. AMIGA 
4 8  W OR LD CHAMP. BOXING Goliath CBM 64 3 9  NEUCL EAR WAR AMIGA P C  
4 9  MOONWALKER US Gold CBM 64 4 0  NI NJA S PIR IT AMIGA 
5 0  FIENDI S H  FR EDDY Windscape CBM 64 

* AM IGA * ATARI  * COMMODORE 64/128 * PC * AM IGA * ATARI "* 
� * � "* � * � * * * * "* * * � "* * * * "* * "* * "* * * * "* * * * "* * "* * * * "* * * * * * "* * * * * * * 
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TIL SALG S 
Mange spill og 
program til salgs. 
tape og disk, kun 
naler. Skriv etter 
Magnar Karlsen, 
Bjørkvoll 2 1 ,  
9086 SØRKJOSEN 

nytte
Både 
origi
liste. 

ARCHIMEDES 310 
med l MB RAM og 880 
kB 3,5" diskettstasjon. 
Prisantydning 
kr. 1 0.000,00. 

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

S P LITTER NY 
ATARI Mega 4 selges 

k r .  1 2 000 . - g r u n n e t  
overgang t i l  annet 
syste m .  
C - L A B  Notator & 
U n  i t o  r selges 
k r . 6 0 0 0 . -

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

L e v e l  2 
controlled 

selges kr. 

T e l .  0 7 2  5 2 9 6 5  -
Peter. 

Hei, Norsk Data Magasin 
Først vil jeg komplimentere 

med et veldig bra blad. Om dere 
fortsetter like seriøst som dere 
har gjort til nå, så vil bladet bli 
en stor suksess. 

Nei, nok smisking for idag, og 
over til et spørsmål jeg lurer på. 
Jeg skal snart kjøpe en harddisk, 
og den må være som A590, men 
den må også være på 40 mB. 

Finnes det en slik harddisk? I 
så fall, hva heter den og hva 
koster den? 

Vennlig hilsen 
Tomas Jacobsen 

Vi fikk ikke frem et 
tilfredsstillende svar på ditt 
spØrsmål til bladet skulle gå i 
trykken. Hvis du ringer et par 
dLtger etter at dette bladet er i 
handelen, så skal du få svar. 

red. 

Kjære redaksjon! 
Jeg har et par spørsmål til 

dere: 
Er det teoretisk mulig å lage 

en kode på et program som ikke 

A R C H I M E D E S  440 kan brytes, eller hindre 

med 4 M B  RAM, 20 M B kopiering? 

harddisk, RISCOS, PC- Vet dere hvor jeg kan få tak i 

e m ulator og.Jgr,g.e.mOl'lit&P.""" " "lærebøker (på norsk) om 
k r .  3 O .  0lJ;0 O . robotstyring med PC? 

�Tfl :  0 4 - 5 2 9 6 3 9  Jeg har selv en Atari PC 3 
- Steven Eames. med 8088 prosessor, og da lurer 

jeg på om det finnes i�ngangs

V i k i n g  
�a-anlegg m/s kj e r m ,  

skrMl , flrul.!lydisk selges 
høystbydendeove- -
k r .  1 0 0 0 , 0 0 .  
T e l e f o n  0 3 - 8 5 1 7 4 0 ,  
EGIL. 

Har du en Amiga og vil ha 
f lere program? I N P D C  får 
du ti lsendt program så ofte 
du vil .  For info send kr. 
5 , 0 0  i f r i m e r k e r  t i l  
Magnus Olav Vestvo ll ,  
Gamle Nesnaveien 1 04,  
861 6  BAsMOEN 

A t a r i  5 2 0  S T  
med massevis av pro
gramvare selges. 
P r i s  k r .  40 0 0 , 0 0  
- kan d i s kuteres. 
T e l efo n 0 8 3 - 7 4 6 3 4 ,  
Leif Einar Claus 

D i g i - V i e w  4 . 0  t i l  
Amiga. Komplett med 
kamera, stativ og lamper,  
selges r imel ig.  Tlf . :  
036/1 2 1 3 2  e .  k l .  1 2 . 0 0 .  

Gratis programmer 
(Public Domain) for MSX og 
PC/XT/AT. 
Tlf. 04 - 53 59 95 

og utgangsutstyr for å koble til 
PCen. 

Inngangene er tenkt til 
registrering av robotens 
posisjoner/nivåer. Disse 
inngangene bør helst være 
digitale/analoge, d. v.s. 
inngangen bør ha innebygd ND 
cooverter. 

Utgangene er tenkt til å styre 
effekter, enten digitalt eller 
analogt. 

Hvor mye kunnskaper bør jeg 
ha om maskinvaren før jeg 
begynner å studere robo
tstyring? 

Håper dere kan gi meg svar 
på disse spørsmålene. 

Jeg ser helst at svarene sendes 
hjem til meg og at de ikke blir 
satt i deres magasin. 

På forhånd takk ! 

Thore Ohen, 
7024 TRONDHEIM 

Teoretisk, kanskje, men ingen 
har klart det enda. Problemet 
er i prinsippet slik: Hvis et 
program skal taes ifra et 
lagringsmedium og overføres 
til en datamaskin, så kan det 
sannsynligvis (før eller siden) 
også brytes under kjØring for så 
å bli overført til et annet 
lagringsmedium (din egen disk, 

feks.). 
Da har du en kopi · selv om 

den ikke direkte er knekket. 

Dine andre spørsmål vil du få 
besvart per post. 

red. 

NORSK DATA MAGASIN 

NDM 
Gratulerer med et norsk 

"datablad", endelig. "Bladet" 
deres er det magasinet som 
omhandler data på den beste 
måten, osv. osv. 

Takk, for maskinkodekurset 
for Amiga, hva med å utvide den 
spalten? Jeg liker også Ingars 
eventyrhjøme, svært bra. 

Angående forslag om 
highscarelister, gi blaffen! Det 
finnes bedre måter å bruke 
spalteplass på enn å se på hvor 
høye tall folk kan finne på. 

Noen spørsmål: 
Hva er den beste 

"viruskilIeren" til Amiga? 
Anbefaler dere Zip-Stick og 

DanJoy som joysticks fordi 
produsentene av disse averterer 
hos dere, eller er de ganske 
enkelt gode stikker? 

Mange sverger til VIRUS-X 
4.0 som den beste "basill· 
dreper'n" til Amiga. 

Det viser seg at ZIP-STICK 
og DANJOY er de mest 
holdbare, de med best garami, 
og de som er best å spille med. 
Og så er det andre igjen som 
ikke kan tenke seg et spille-liv 
uten en TAC·2. Noeil liker mora, 
andre liker dattera, med andre 
ord. 

red. 

Hil110 NDM! 

Jeg har noen spørsmål jeg 
gjeme vil ha svar på. 

l. Når Amigaen får CD-ROM, 
kommer spillprodusentene til å 
satse skikkelig på å lage spill på 
CD? 

2. Hva kommer Amiga CD
ROM å koste? 

3 .  Jeg har Test Drive-dilla, og 
nå lurer jeg på om Accolade 
eller noen andre spill produsenter 
kommer til å lage et motor
sykkelspill identisk med Test 
Drive, der man kan velge 
mellom forskjellige hyperraske 
motorsykler. 

4. Finnes det noen Dragrace 
spill til C64 eller Amiga? 

5. Kan man velge mellom 
forskjellige snøscootennerker på 
spillet Ski-daa? 

Hilsen Plugg-Hætta 

l .  Noen spill vil nok komme 
W, men det blir ikke noe stort 
salg i første omgang, ihvertfall. 
Til C64 finnes det allerede et 
par pakker med CD·spill. 
Gamle spill - rundt 20 - per 
disk. 

2. Spilleren koster cirka 1500· 
2000 kroner. Hver disk fra 400· 
120000 (f). 

3. Acea/ade sier seg ha vært 
inne på tanken. 

4. Dragrace kommer snart til 
Amiga. 

5. Kan våre lesere hjelpe til? 
Vi har ikke spillet her på NDM. 

red. 

Hei NDM! 
Kjempeflott at det endelig 

finnes et skikkelig norsk 
datablad på markedet. Råkult! 

Spilltestene deres er veldig 
fine, og jeg er helt enig med 
dere når det gjelder poeng
givningen. 

Det eneste jeg har å utsette på 
bladet er at dere ikke har noen 
farger inni. 

Dessuten er det litt rart at dere 
på noen tester nevner både 
hvilket fonnat dere har testet 
spillet på og hvilke maskiner det 
flnnes til, mens på andre tester 
nevnes det ikke i det hele tatt. 

OK, det var ris/ros-delen, nå 
kommer jeg til den egentlige 
meningen med brevet. 

I NOM nr 3 så jeg en liten 
reportasje om -ware ord, så her 
kommer jeg med mine egne -
ware ord: 

Hyperware: Program som blir 
rost opp i skyene før det blir gitt 
ut. 

Funware: Humoristisk 
program. (A la "Nuc1ear war"). 

Sleepware: Program som er så 

Tii NDM 
Takk for flott blad. Trengte et 

slikt et. Jeg har noen spørsmål 
til dere. 

l .  En jeg kjenner har skaffet 
meg noen kopierte spill. Han har 
selv fått dem av noen andre. 
Hva vil skje med meg dersom 
noen oppdager det? . 

2. Hvordan fungerer "Cut and 
Pase" (Det er til CBM 64). 

3. Hvordan fungerer Data
base? 

4. Er det lov å kreve pengene 
for et spill du har kjøpt i en 
butikk, når det ikke går å laste 
det inn i maskinen? 

Takker for svar. Gleder meg 
til neste nummer. 

Hilsen 
Hobbyprogrammereren 

25 

kjedelig at man sovner av det. 
Crackware: Piratkopi. 
Hva med premie for det beste 

-ware ordet hvis det er flere 
innsendere? 

Til sist et par spØrsmål: 
Kommer dere til å teste spill 

til Atari STE'en? 
Hvor høy er oppløsningen på 

Lynx'en? 
Hilsen 
Arnt Olav B. Furunes 

Premier? Tja, hvorfor ikke . .  
Vi skal se hva kan kan finne på 
til neste nummer. 

Ja, vi vil teste spill til ATARI 
ST/STE. Men de er ikke så lette 
å få tak i her i Norge for tiden. 
Vi bYBRer imidlertid stadig ut 
vårt kontaktnett i England og 
USA, så det skal bli lettere etter 
hvert. 

OpplØsningen til LYNX fra 
ATARI er cirka I60xIOO 
p ixels(vi har ikke fått den 
tekniske informasjonen enda, og 
ble nødt til å telle.. puhl). 
Skjermen er 73x46 mm. 

red 

l .  Sannsynligvis ingenting. 
"Forbrytelsen" er for liten og 

for vanlig . .  
2 .  D u  mener sikkert CUT 

AND PASTE - som betyr KUPP 
UT OG LIM INN. Med andre 
ord: Klipp feks. ut en tekstbit i 
et brev, og sett det inn et annet 
sted i dokumentet. 

3. En DATABASE er vanligvis 
et program som man bruker til å 
samle og bearbeide dara med. 
Utifra de sparsomme 
opplysninger vi har, kan vi ikke 
gi en fullgod forklaring. 

4. Både ja og nei. Hvis spillet 
er ødelagt . og du ikke er 
synderen . kan man få pengene 
tilbake hvis ikke forretningen 
innen rimelig tid kan skaffe deg 
et nytt eksemplGI: 

red. 
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Sure oppstøt og 
levende døde 

H
vor blir det av alle 
eventyrspill ene? 

Jeg synes leserreaksjoner. etc. 
tyder på at tradisjonelle even
tyrspill er ganske populært, men 
er det virkelig så lite på markedet 
for tida som det synes som? 
Kommer nyhetene hit så lenge 
etter at man forlengst har lest om 
spillene i det vide og brede i 
utenlandske datamagasiner? 

Eller er det hele bare en del av 
systemets treghet og manglende 
forståelse for hvor god reklame 
en anmeldelse egentlig er? SjØl 
en negativ en? 

Jeg kommer til spill an-
meldeisene fra bøkenes verden. 
og jeg har anmeldt bøker i 
ganske mange år. Det finnes ikke 
ett seriøst forlag i Norge som 
ikke har skjønt at en eneste 
anmeldelse er verd hundre 
annonser! 

Det distribueres tusener på 
tusener av frieksemplarer av 
bøker fra forlaga hvert eneste år 
til mulige anmeldere. Mindre 
enn ti prosent resulterer i 
faktiske anmeldelser - men jeg 
har ennå til gode å høre om at 
noen har måttet returnere ei bok! 
Og det gjelder enten den ble 
anmeldt eller ei og enten boka er 
ei pocketbok til førti kroner eller 
et leksikon til sju hundre. Hadde 
et forlag forlangt ei bok i retur 
tror jeg både journalister og 
forfanere ville flirt rått. 

Noen ord om "objektivitet" 
Jeg må si jeg er en smule 

forundret over at "objektivitet" 
etterlyses. Hva slags objekti
vitet? Vil man ha referater eller 
vil man ha anmeldelser? De to 
tingene er vesensforskjellige. 

I alle fall må jeg straks få si at 
jeg ikke tror på objektivitet. Jeg 
mener rett og slett at den ikke 
finnes. Det eksisterer ikke 
absolutt objektive kriterier for 
hva som er godt eller dårlig, ikke 
ut over en del basisting som de 
fleste kan vurdere ganske greit, 
som dårlig lyd, simpel grafikk, 
lite ordforråd osv. Men liker man 
spillet, så kan man tolerere 

ganske mye i den reininga. Av 
og til kan man i kke engang 
forklare helt hvorfor man mis
liker noe, og liker noe annet. 

Jeg har lovt å være subjektiv, 
og det vil jeg fortsette med. Det 
er både ærligst og mest 
underholdende. 

Den velkjente Sturgeons lov 
gjelder forresten omtrent like 
mye når det gjelder spill som når 
det gjelder bøker: Nitti prosent 
er dritt. Men en helt annen ting 
er det å bli enige om hva som 
hører hjemme blant de gode 
prosentene, og hva som trygt 
kan plasseres blant mølet. Se det 
er det store og interessante 
spørsmål! 

Jeg frakjenner naturligvis 
ingen retten til å være 
himmelropende uenig med meg. 
Jeg ønsker tverr om uenigheten 
velkommen. Det er 
meningsforskjellene som setter 

farge på tilværelsen. 

Patti baby 
Jeg lovte å komme tilbake til 

Sierra-on-lines LEISURESUlT 
LARRY 3 dersom det var verd 
det, og det tror jeg faktisk det er. 
Jeg innrømmer straks at spillet 
slerr ikke har fristet til å sirre 
med det i timesvis, men det 
virker faktisk ganske OK. Hvis 
man kan tåle den "kjekke" 
humoren. Den er stort sett ikke 
så ille at man trenger spypose, 
men er bare en smule slitsom. 

Dokumentasjonen er bra, og 
dersom man roter seg vekk på 
begynnelsen finnes det en grei 
startoppskrift som samtidig gir 
en god føling med hva det hele 
dreier seg om. 

Larry er en skikkelig tufs, 
men så blir han også behandlet 
deretter, både av sjefen og av 
kona (he-he). Jeg makter ikke å 
mobilisere den helt store spille
gleden over derre spillet, og vil 
sikkert aldri fullføre det, men 
jeg kan i det minste skjønne at 

noen vil synes at dette er 
morsomt. 

Mindre hjeme- og skrivefin
gertrim, men vel så underhol
dende for ei stund er Ubisofrs 
ZOMBI som er basert på 
George A. Romeros film 
"DAWN OF THE DEAD" fra 
1978. Har man sen filmen 
kjenner man ganske fort igjen 
scenarioet, varehuset der de fire 
hovedpersonene lever som 
grever, bare forstyrret av 
brysomme zombier. 

De døde våkner 
Spillet forvrenger den 

originale storyen en del, men 
antakelig ikke mer enn det som 
er nødvendig for å kunne lage 
et underholdende spill ut av det 
hele. De fire heltene raser nå 
omkring i supennarkedet for å 
finne drivstoff til helikopteret 
sirr. I tillegg finner de også 

andre nyttige gjenstander, som 
f.eks. våpen, lommelykt osv. 

Et skudd i hjernen setter 
zombiene ut av spillet for ei lita 
stund, men en kan jo ikke 
kverke det som alt er dødt. Så 
den eneste sikre måten å 
uskadeliggjøre dem på, er å ta 
dem til fryserommet. 

Uansett hva slags våpen du 
bruker så er hodet på zombien 
dens svakeste punkt. Zornbiene 
går fram og tilbake ei god stund 
før de kommer rett mot deg. 
Har du ikke noe å forsvare deg 
med da, ligger du ganske tynt 
an. 

Merkelig nok virket hele 
opplegget ganske velkjent på 
meg, jeg kunne bare ikke 
plassere det med det samme. 
Men så husket jeg plutselig 
gode gamle Electric Dreams 
spill basert på filmen Aliens. 
Likhetene er nesten litt for 
store til at det kan være helt 
tilfeldig, sjØl om Sylvia i 
20mbi er ei ganske dårlig 
erstatning for Ripley og 

Ingars 
evtlntyr= 
hjllJrne 

Vasquez i Aliens. 
Til gjengjeld er jo grafikken 

unektelig noen hakk bedre enn 
Spectrums. 

I "DAWN OF THE DEAD" 

spill å bevege seg i, det ligger 
mye rundt omkring i varehuset 
som kan brukes til å lerre eller 
evt. forsure tilværelsen for våre 

ble det trukket paralleller helter. Noen av tingene svarer 
mellom zombiisme og for- kanskje ikke helt til for-
brukermentalitet. Slike forsøk på ventningene (prØv f.eks. å sette 
sosial kritikk finnes naturlig nok videokassetten i en dertil egnet 
(?) ikke i spillet ZOMBI, her videospiller), men det skjer da i 
blir hovedpersonene utrivelig det minste noe. 
zombiaktige i fjeset bare dersom Det eneste problemet i forhold 
nærkontakten med zombiene til et mer tradisjonelt eventyr-
blir litt for intens. spill som f.eks. LESURESUIT 

Etter hvert går det ganske LARRY, er at både fleksibilitet 
greit å treffe zornbiene på og kommunikasjon blir langt 
avstand med egnet våpen, når dårligere når man ikke kan 
man først oppdager omtrent- ---sk..ciY.e kommandoer. Problem-
hvor man skal sikte. Tips til løsningene blir ogshn indre 
nykomlinger: Se på blodflekkete utfordrende. Særlig med et s 
kulehull på veggene. så ser du utrolig magert utvalg av ikoner 
hvor hØyt du skal sikte. som det ZOMBI har. 

Ikke alle våpnene kan brukes Tross mirr noe ambivalente 
av alle, og jeg går ut fra at den syn på den gode Larry, så vil jeg 
vesle "damerevolveren" er ment nok kunne vende tilbake til h� 
for Sylvia. Sukk. Når skal disse og Patti og_ de kannibalistiske 
spillmakergutta slutte med slikt amasonene i jungelen på øya 
tøv? Produktet er i1,a tydeligvis Noroonyt lenge etter at jeg er 
laget nå, så hvorfor er gått grundig trøtt av å plaffe ned 
mentaliteten fra zombier. 
attenhundretallet? 

Grafikken i spillet er fin, men 
kanskje litt grov. Lyden er ikke 
stort å rope hurra for. Spillet er 
nok neppe laget" hverken på 
Archimedes eller Amiga. 

Ikonets fordel 
og begrensning 

Som alle ikonbaserte 
eventyrspill er ZOMBI et enkelt 

En trist nyhet til slutt. 
INFOCOM er lagt ned. De vil 
nok huskes lenge av eventyrfans 
for sine fantastiske teksadven
tures. Klassikere som ZORK
trilogien, PLANETFALL, 
STAR CROSS og LEATHER 
GODDESSES OF PHOBOS. 
Enda et negativt og even
tyrfiendtlig tegn i tida? 
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Jeg vil i denne miniserien se litt på datalivets viderverdigheter, for 
både nybegynnere og de noe viderekomne. Denne gangen skal vi se 

på den nye datakunden med butikkbetjeningens øyne. Et 
hensynsløst subjektivt og negativt bilde av den totale 
idiot, som vi ved neste korsvei skal snu på hodet. 

"JA, MEN HERR 
EKSPEDITØR . . .  

I Del 1 1  

F innes det noe mer hjel
peløst enn en komplett 
nybegynner i en data

butikk? Han (en sjelden gang 
hun) nikker til kilobytes og 
RS232, seriell og modem, som 
om han skjønner alt, mens 
øynene er kulerunde i skallen av 
skrekk og han tørker 
svettedråper fra panna. 

Luringen prØver seg med at 
han skal ha ei datamaskin "til 
sønnen", og han har hørt om noe 
som heter "Commandore" og 
"Spekktrum". Ved dette siste 
ordet avslører han at den smule 
viten han måtte ha tilegnet seg 
ikke er helt oppdatert, og 
ekspeditøren greier såvidt å 
skjule et glis bak hånden. 
Dersom kunden sier "Oric" eller 
"MSX" i tillegg, må den 
stakkars ekspeditØren stikke ut 

på bakrommet i minst fem 
minutter for å flire fra 
seg. 

Når han kommer 
inn igjen står den 
mulige kunden borte 
ved en Atari og glor 
storøyd på en demo 
som flimrer over 

skjermen, og har helt 
glemt Onc'en han var så 

begeistret over for 
seks år siden. 

Men en ting 
husker han. 

Prisene på 
den tida da 
bunnen falt 
ut av mar
kedet, og 

b u t ik k e n e  

snublet over hverandre av iver 
for å selge ut varene sine før 
konkursen tok dem. 

Mens han derfor gladelig 
betaler Store Kroner for fjolleri 
til bil og båt og hjem, leker 
adamseplet elevator i strupen på 
ham når han får høre hva en 
Amiga pluss monitor, pluss
pluss koster, eller for ikke å si 
prisen på den Archimedesen han 
just siklet en svær dam på. 

Tilbake ·til "Basic", til 
Commodore 64, og til "sønnen", 
som han et øyeblikk hadde 
glemt, midt oppe i supergrafikk, 
RISC, muItitasking og VDU. l 
beflippelsen roter han seg 
kanskje helt tilbake til "Oric", 
slik at ekspeditØren for annen 
gang må forklare at den maskina 
må han lete etter hos 
skraphandleren eller på et 
loppemarked. 

Sjølsagt kan kunden være av 
det lette slaget som nå befinner 
seg i en tilstand der han er 
mottakelig for hvilke som helst 
maskinforslag fra ekspeditørens 
side. Hvilket resulterer i at 
kunden går ut fullastet med 
pakker mens ekspedi tøren 
nynner en stubb til 
kassaapparatets liflige klang, og 
gløtter bort på den minkende 
stabelen med ukurante PCer 
mens han klapper seg sjøl på 
skuldra. Men resultatet kan like 
godt bli at kunden går ut uten 
noe som hels!. Kanskje er han 
tilbake igjen om nye seks·sju år, 
for å spørre etter Amigaen som 
falt i fjor. 

Hvis du nå tror at kunden med 

Av Ingar Knudtsen 

innbilt sønn er ille, så bare vent 
til du møter han med et ekte 
eksemplar av sorten. En snørrete 
hvalp som feier som et 
tordenvær gjennom butikken, 
mens smilene stivner til død
ningeaktige skrekk grimaser på 
butikkbetjeningens lepper, og 
faren vender sitt normale blinde 
øye til Hulk jr. 

- Jeg vil ha en '64, for det har 
Jens og Per! 

Ja, så får han vel det, da, mens 
folka i butikken etter at sønnen 
med far er gått, lurer på om det 
hele var verd det, mens de tørker 
snørr fra joystikker og Atari
tastatur og MUS og spillesker. 
Og de gruer seg til i morgen 
(eller i heldigste fall over
imorgen) da poden med sin far 
på slep kommer for å forklare at 
ingen ting virker. 

Og de verste er IKKE de som 
bare har glemt å slå på 
strømmen. Verre er det med den 
faren som faktisk greide å få 
fram et blått bilde, og som 
deretter skrev freidig til sin 
allvitende maskin: HVA HETER 
JEG? 

Svaret, SYNTAX ERROR?, 
hevder han ikke er hans navn, 
og sjøl om ekspeditØren nesten 
ikke greier å stoppe orda han har 
på tunga (at han tvert imot synes 

svaret stemte svært bra), så er 
det starten på en tålmodig 
forklaring som i beste fall gjør at 
kunden aner et Ørlige lys i enden 
av den store og skremmende 

DATAMARKEDET 

HJELP! " 

mørke tunnelen. l verste fall 
kommer han igjen om to timer, 
enda sintere enn før, og 
forlanger "ny maskin". 

Da kommer et vanskelig valg. 
Skal ' man ta de ekstra 
problemene det medfører å 
levere ut ei ny maskin, eller skal 
man insistere på at den er i 
orden (hvis den er det). 

I fall man gjør det første har 
man ingen garanti for at seansen 
ikke gjentar seg, men avviser 
ekspeditøren kravet, kommer 
kanskje denne kunden aldri 
tilbake. Og heller ikke naboen 
hans, svigerinna eller bikkja -
nåvel, kanskje denne siste 
stikker innom, men i så fall 
avgjort ikke for å handle 
hverken programvare, skriver 
eller for for den saks skyld 
stereoanlegg, men for å legge 
igjen et "visittkort" med hilsen 
fra eieren. Så han kan påpeke at 
han hadde helt rett i sin påstand 
at dette var en "drittbutikk". 

Takk da for den tålmodige, 
snille kunden som ikke lager det 
minste bråk, men som takker og 
bukker i ydmykhet til alt man 
sier. Som betaler uten å mukke, 
slik gode kunder skal. Og som 
man kan herse litt med hvis man 
vil. 

Hva sa? At en ikke bør hevne 
seg på disse for at andre er 
umulige? Tja. Det er noe i det. 
Men hvem har sagt at noe er 
enkelt? Vi lever ikke i en perfekt 
verden. 

Her stiller vi plass til rådighet for de privatpersoner som vil selge sin datamaskin, s ine originalprogram eller 
annet tilbehør. Annonsen koster kr. 50,- og får maksimalt være på 4 l injer (ca. 1 00 tegn). Ved in nsendelse 
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 (el ler på baksiden av PG
katalogen). 
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o Betalt t i l  postgirokonto nr. 0824 0774241 

O Kvittering/kopi vedlagt. 
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LEGG DENNE DAGEN PÅ MINNET ! 
N ESTE N U M M E R  AV NORSK DATA MAGAS I N  UTKOM M E R  31 . ju l i  

N D M  n r . 6 ko m m e r  b l . a .  t i l å i n n e h o lde : 

Maski n kode 
C-programmeri ng 
Spi l ltester 
Nyheter 
Datamarkedet 
Adventure-hjørnet 

Leserbrev 
Spø rrespalte 
Artikler 
An nonser 
Programtoppen 
Konku rranse 

Vi forbeholder oss retten til endringer i siste liten. 

Med andre ord: 28 spennende sider! 

N C> R S K  D ATA IVI A Ci 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 N OM? 
Sett i n n  kr 23,- pr. blad på postgiro 0824 0774241 

og vi sender deg magasinene portofritt. 
OBS ! Husk navn , adresse og hvi lke(t) nummer!  

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

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

Få det tilsendt i posten hver tredje uke ! 

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

Navn: 

I Helår (1 5  nummer): kr. 295,- O 
Halvår ( 8  nummer) : kr. 1 65,- O 

Ønsker bladet fra og med nr. :  O 

Adr. : 

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

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I neste nummer starter NDM med en nostalgi$>ede. 
Vi skal ta for oss gamle datamaskiner - og v' st��r Pleti 

ENTERPRISE 


