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Noen ord fra guruen selv ... 
NDM begynner så smått 

å bli kjent også i det store 
utland. Vi får mer og mer 
informasjon og nyheter fra 
de store, kjente firmaene. 
Mengden av stoff avslører 
at det har vært et behov for 
et medium som NDM i 
Norge. Det er ikke lett å 
selge dataprodukter til 
hjemmedatafolket i et land 
som ikke har et egnet 
annonsemedium. 

I tillegg begynner vi så 
smått å knyte til oss en 
"fast stab av freelancere" 
og eksperter. Hvis du tror 
at du "sitter inne" med en 

interessant artikkel, så ta 
kontakt med redaksjonen. 
Vi blir glade - og du blir 
glad når honoraret 
ankommer. Til de som har 
fått artikler publisert i 
NDM - og som sitter på 
gjerdet og venter på et 
honorar - vil vi benytte 
anledningen til å nevne 
følgende: Vi må ha 
skattekort tilsendt snarest! 

Når dette nummeret av 
NDM når 
forretningshyllene, er 
sommeren så og si over. 
Selv om august regnes inn 
blant sommermånedene, så 

har vi vel en tendens til å 
oppfatte august som litt 
høstaktig. Aktiviteten på 
datasiden stiger sakte men 
sikkert for så å kulminere 
ved juletider. Det er faktisk 
ikke mer en 145 dager 
Igjen . . .  

Og i år vil NDM være 
det første bladet i landet 
som ønsker sine lesere alt 
godt innfor julen. 

Derfor sier vi allerede nå: 
GOD JUL ALLE 

LESERE AV NDM! 
(Montro om vi har satt 

Norges-rekord?) 

Fortsatt god sommer 
ønskes våre I - sere! 

Det er lite morsomt å få politiet på besøk med ransakingsordre 

Kopiering · det er farligere enn du tror 
Det har vært mye snakk om 

ulovlig kopiering den siste tiden, 
og det har gått rykter om at 
politiet har slått til flere steder i 
landet med ransaking og beslag 
av utstyr. 

BI Electronics Software AS er 
det firmaet som har gjort mye 
for å bremse den ulovlige kopi
eringen. og vi spØr daglig leder 
BjØrn Jacobsen om hva som 
egentlig er skjedd på denne 
fronten de siste par månedene. 

Han forteller til NDM at de 
daglig får henvendelser fra 
forbrukere som vil rapportere 
om personer som selger eller 
distribuerer ulovlig . kopierte 
program. 

- Så snart vi får bevis for at 
slik ulovlig virksomhet finner 
sted, går vi til politianmeldelse, 
sier Jacobsen. 

Driver man med omsetning av 
kopier, er det ingen som kan føle 
seg trygge. 

Her er noen eksempler på hva 
som skjer: 

Elverum: 
16 år gammel gutt selger 

ulovlig kopiene program (bl.a. 
Deluxepaint lI! og TV Sport 
Basketball). Anmeldt til politiet. 

Etter rettens kjennelse foretar 
politiet ransaking og beslag av 

datautstyret. Forhør på 
politikammeret. Bøtelagt. 

Halden: 
19 år gammel gutt selger 

ulovlige kopierte program 
(tilbyr liste med over iOO 
program). Anmeldt til politiet. 

Etter rettens kjennelse foretar 
politiet ransaking og beslag av 
datautstyret. Forhør på politi
kammeret. Straff ennå ikke 
avgjort. 

Stort erstatnings-søksmål fra 
opphavsrettighetshaveren venter. 

Vadsø: 
16 år gammel gutt selger 

ulovlig kopierte program med 
annonser i "Kjøp & Salg", der 
han bl.a. tilbyr 20 program for 
kr. 199,50. Anmeldt til politiet. 

Etter rettens kjennelse foretar 
politiet ransaking og beslag av 
datautstyret. Forhør på politi
kammeret. Bøtelagt. 

Trondheim: 
29 år gammel mann selger 

ulovlig kopierte program i et 
"profft" opplegg med lister og 
bestillingsseddel. Anmeldt til 
politiet. 

Etter rettens kjennelse foretar 
politiet ransaking og beslag 
avdatautstyret. Straff ennå ikke 

avgjort. 
Stort økonomisk erstanings

søksmål fra opphavsrettighets
bayerne venter. 

Som du ser behøver du ikke 
drive stort for at politiet pluselig 
en dag banker på døren med 
ransakingsordre! 

Tenk deg hvilket sjokk dette 
er for foreldre og foresatte! 

Selv kommer du i politiets 
registre med alt det dette fører 
med seg av ubehageligheter. 

Har du drevet en omfattende 
virksomhet, risikerer du også en 
rettssak der opphavsrettighets
haverne krever kompensasjon 
for tapt royalties. 

Med andre ord, denne 
"sporten" kan bli dyr... 

Bjørn Jacobsen understreker 
til NDM at det er ingen som 
ønsker disse anmeldelsene og alt 
det som det fører med seg. 

Derfor gir han følgende råd til 
alle som holder på med ulovlig 
kopiering: - Slutt mens leken er 
god, holder du opp nå, så vil 
ingen ting skje. Det vil ikke bli 
innlevert anmeldelser på "gamle 
synder". 

Fortsetter du, må du selv ta 
konsekvensene av de ulovlige 
handlingene. 
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Rat Pack 
Rat Pack, et spenningsfylt krigsspill li la Airborne Ranger 
vil bli utgitt av MicroStyle. Rat Pack utvikler begrepet 
mann mot mann ved å gi deg et team på fire hardbarkede 
menn som utfører sine oppdrag langt inne på fiendens 
temtorium. 
Velg ut ditt team blant tolv veltrente menn innen 
forskjellige sjangere, som brusprenging, kamp mann mot 
mann, skarpskyting osv. Møt opp på høringene hvor 
fremtidige oppdrag blir drøftet. Så er det på tide å 
forberede seg. Å pakke ned det rette utstyret for hver 
endkeIt mann og velge ut de våpen de skal bruke til 
akkurat dette oppdraget er viktig - det er for sent når du 
plutselig oppdager at de våpen dine menn bruker ikke 
duger til å ødelegge tanksen som sperrer din fluktrute. 
Vel ferdig med planleggingen, så er det rett ut i felten. 
Rat Pack er programmert i England av Irnagitec, og 
kommer ut i slutten av 1990 på Atari ST, Amiga, IBM 
PC, Commodore 64, Amstrad CPC og Spectrum. 
For mer informasjon, kontakt: 

Julia Coombs 
MicroProse Software 
Tel: (0666) 504326 

Knights of the Sky 
Nå kommer Knights of the Sky ut i PC versjon, et spill 
hvor du som flyver skal prøve å skyte ned flest mulige 
fiender under den første verdenskrig. Det hele er lagt opp 
mest mulig realistisk etter datiden. I stedet for å navigere 
ved hjelp av en datamaskin, vil piloten om bord ha kart 
og kompass. De vil finne veien ved å følge veier, elver og 
andre landemerker under seg, slik pilotene måtte gjøre 
det under den første verdenskrigen. 
Spilleren vil være vitne til historen fra krigens 
begynnelse i 1914 og helt til slutten i 1918. 
Knights of the Sky inneholder MicroProses 
revolusjonerende Super 3-D grafikk. Det vil bli utgitt i 
slutten av året. 

Megatraveller 1 
Paragon Software, som designet spillesuksessen Dr. 
Dooms Revenge og X-Men, har annonsert utgivelsen av 
det lenge etterlengtede MegatravelIer l, som blir 
markedsført av MicroProse. 

FORTSATT GOD SOMMER! 

Midwinter 
MicoProse vil følge opp salgssuksessen på Atari og 
Amiga, og utgi Midwinter på PC. 
I det 21. århundre trues hele verden av kaos, mange 
tempererte soner får et arktisk klima med endeløs vinter. 
Det gamle politiske systemet har ikke overlevd kaoset. 
I det området hvor du holder til, har de spredte 
landsbyene formet FV PF, de frie lands byers fredskorps. 
Styrken er ikke stor, og det finnes ikke så mye å ta seg til, 
siden innbyggerne stort sett er lovlydige og fredelige av 
seg. 
Men i sydvest er ikke alt den samme idyllen. En mann 
som kaller seg General Masterman har innsatt seg selv 
som diktator over flere landsbyer, og gjør alt han kan for 
å få kontrollen over hele regionen. Det er opp til deg å 
stoppe ham. 
Din oppgave er å hindre General Mastermans styrker fra 
å erobre det hele, samtidig som en styrke skal prøve å 
fange generalen for å få slutt på konflikten. Det hele er et 
kappløp mot tiden og avgjøres like mye av kloke 
avgjørelser som av våpenarsenal og skyteferdighet. 
For nærmere informasjon: 
Microprose 
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Red Storm Rising 
MicroProse har nå utgitt Amigaversjonen av Red Storm 
Rising. 
I dette spillet får du kommandoen over en atomubåt som 
holder Nordatlanteren fri for Warzavapakt-styrker, slik at 
de allierte kan fortsette med sine forsyningsskip og 
tropper. Et avansert radar og sonarsystem står til din 
disposisjon når du skal lokalisere, identifisere og finne 
ditt mål 
Red Storm Rising har fire nivåer, samt fire forskjellige år 
som du kan operere i. Det kan velges blant Il scenarier. 
Det finnes over 30 forskjellige sovjetiske skip, ubåter og 
helikoptere. 
Amigaversjonen av spillet krever 512K Ram og Kickstart 
1.3 eller nyere. Du kan enten bruke keyboard, mus eller 
joystick. 

Betrayal 
Betrayal blir det neste produktet fra Rainbird, og 
etterfølger Midwinter og VMS Il. 
Her trenges militiær strategi, god kunnskap om dine lands 
økonomi og politiske dyktighet. Raske reflekser og god 
kampånd er også en nødvendighet. 
Spillet ventes utgitt i august. Og vil være å få for Atari 
ST, AMiga, PC,C64 og Spectrum. 

Fireball 
Fireball, programmert av Hot House teamet, vil bli utgitt 
av Firebird denne sommeren. 
Dette spillet krever fotballkunnskaper, raskhet og 
strategisk tenking.Det viktigste er ikke å score mål, men å 
drepe motstanderens målscorere med en FIREBALL. 
Hexoriumet, den store spille banen, består av åtte 
målscorere (4 på hver side), som kalles Dragonheads. 
Skulle du komme til å berøre Fireball selv, kan det føre til 
plutselig død. Så, for å overkomme dette, er spillerne 
iført full rustning. 
Spillet vil bli utgitt for Atari ST og Amiga. 

�\NEWS 

Days of Thunder 
Mindscape annonserer nå at Days of Thunder er 
underveis til alle de største maskinene. 
Filmen, hvor en part er skrevet av Tom Cruise selv, er 
skrevet og regissert av det samme teamet som brakte oss 
hits som Top Gun og Beverly Hills Cop på kinoen. 
Filmen har premiere i England og Europa den 12. august, 
og dataspillet følger like etter. 
Filmen handler om det spenningsfylte North American 
Stock Car Auto Racing (NASCAR), der Tom Cruise til 
slutt blir blir utropt til årets fører. 
I spillet tar du føringen av rattet på � av de kraftfulle 
bilene og gjør et forsøk på å kvalifisere deg for løpet. 
Hver eneste bane er nøye gjengitt. Alle lover og regler i 
NASCAR må følges. Du kan til og med ta en tur inn på 

pitstopen for å skifte dekk, tanke og reparere bilen. 
Argonaut Software har skrevet og utviklet PC versjonen, 
mens C.M.L. har tatt seg av Atari ST og Amiga 
versjonene. Commodore 64 og Spectrum versjonene er 
skrevet av Tiertex Ltd. 
Musikken er originalmusikk fra filmen. 

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

A·590 MB harddisk Amiga 4699,-
MPS 1500 Fargeprinter 2899,. 

MPS 1230 printer 1499,-

MPS 2000 Fargeprinter 6190,-

Monilor 1084P 2899,. 

Diskettst. Prolex 999,-
Diskettst. 1010 1490,. 
512 K/RAM EXP.M/KL Comm. 1399,. 
512 K/RAM EXP.M/KL Golem 1185,. 
Printer Brother HR5 695,. 
Sonix musikkprogram 495,. 
Mus lor Amiga 399,. 

REKVISITA (INKL MVA) 
Diskettboks 3,5 mllås (80) 79,50 
Diskettboks 5,25 mllås (100) 79,50 
Musmatte 79,50 
Joystiek eomp. pro. 5000 149,50 
Rensediskett m/rensevæske 29,50 

Joyboard 189,50 
Støvdeksel Amiga 149,50 
DISKETTER (INKL. MVA) 
3,.\' DS/DD Nøytrale 89,50 
3,5' DS/DO MaxelI 99,50 
5,25' DS/DO Nøytrale 39,50 
5,25' DS/DO MaxelI 59,50 
5,25 DS/HD Maxell 119,50 
MAXELLDISKETTER· BULK (EX. MVA) 
100 stk. 3,5' DS/DO 680,-
100 stk. 3,5' DS/HD 1499,. 
200 stk. 5,25' DS/DO 899,. 
200 stk. 5,25' DS/HD 1699,. 

COMMODORE 64 (INKL. MVA) 
Commodore 64 pakke 1990,-
Commodore 64 1475,. 
Diskettstasjon 1541-11 1899,. 

Diskettstasjon 1581 1199,-

MPS 1200 Printer 1490,. 

VIDEO, FOTO 
VIDEO (INKL MVA) 

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

Polaroid P5·30 video 
Maxell P5-30 video 
Polaroid P5·S0 video 
Maxell P5-60 video 
Polaroid P5-90 video 
Maxell 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 

Kodaeolor Gold 100 135-24 (08/91) 24,00 
Kodaerome 64 135-36 (02/91) 54,50 
Balacon XI ASA 100 135-24 (06/91) 14,50 
Fujieolor SHR 100 135-24 19,50 
Fujieolor SHR {OO 135-36 24,50 
Fujierome ROP 100 135-36 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 printer 3699,-
Brother AX-30 skrivemaskin 1799,. 
Sanyo las 65 telelonsvarer 1490,. 
Sanyo sanfax 200 telelax 7990,. 
Commodore PC 20 III m/20 mb hd 8750,. 
Commodore PC 10 III 3990,-
Monitor 1402 sv./hv. LKK 1199,. 

Monitor grønn 999,-
REKVISITA 
listepapir 2000 ark 80 gr. A4 249,50 
Kopipapir 500 ark 80 gr. A4 33,00 
Regneark/database/tekst-
behandlin soakke lor PC 699 50 

Tessa Electronics AS 
Postboks 32' 
2650 Kvam 

Tlf. (062)94 500 
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CDTV - Commodore Dynamic Total Vision: 

CDTV omdanner "ordinære 
hushold-elektronikk" som TV, 
hifi-anlegg og videospillere, fra 
passive enveis-maskiner til 
interaktive maskiner med helt 
nye bruksmuligheter, forteller 
markedsdirektør Eigil Rian i 
Commodore Computers Norge 
AS. Riall sier at CDTV vil bli 

gjort tilgjengelig gjennom 
forhandlere over hele landet. 

Commodore har brukt 2 år på 
å utvikle CDTV. Eksteriør
messig ser maskinen til forvek
sling ut som en CD-spiller. I 
tillegg til alle andre muligheter, 
kan den da også spille ordinære 

CD-plater. 
CDTV inneholder en AMIGA 

datamaskin med 1MB hukom
melse. CD-siden er basert på 

ytterligere økning opp mot 200 
programmer på nyåret 1991. 

Eigil Rian forteller at 
oppslagsbøker, ordbøker, under
visningsprogrammer og språk
programmer er blant de typer 
CD-ROM plater som etter hvert 
vil bli tilgjengelig. På under
holdningssiden vil man nå 
oppleve et skjenn bilde og en 
lydkvalitet som nænner seg 
ordinær film, forteller Rian. 

CDTV kontrolleres via en 
fjernkontroll (lR-styrt). CDTV 
kan utvides til å bli en personlig 
datamaskin, ved å koble til et 
tastatur, samt en diskettstasjon 
eller harddisk. 

- CD-ROM diskettene må 
ikke oppfattes som ordinære 
programdisketter. Vi ser de 

Unikt system for 
faktainnhenting, undervisning 

Commodore Computers i 
Norge vil i løpet av høsen 1990 
lansere et nytt, unikt system 
innen konsumentelektronikk. 
CDTV - Commodore Dynamic 
Total Vision - kan enklest 
beskrives som en kombinert 
CD-ROM spiller og datamaskin, 
der datadelen er basert på 
AMIGA-konseptet. CDTV, som 
enkelt kan knyttes sammen med 

TV, hifi-anlegg og videospiller, 
åpner for en ny generasjon 
bruksområder innen interaktiv 
multimedia, basert på compact

disk (CD). De viktigste 
bruksområdene er innen under
visning, infonnasjon og under
holdning. Og resultatet er 
oppsiktsvekkende. 

AMIGA fra Commodore 

Computers har de siste årene 

vært grunnlaget for en stadig 
økende interesse for begrepet 
multimedia, d. v.s. styring av lyd 

og bilde via en datamaskin. 
- Det nye konseptet fra 

Commodore skaper for første 
gang et totalkonsept med 
bruksverdi for familier, og det til 
en pris som ligger langt under 
andre systemer bygget på CD
ROM. 

CD-ROM teknologi (CD-ROM 
er datavarianten av CD-plater). 
En CD-ROM plate kan lagre 
omkring 600MB (700 ordinære 
disketter). 

Allerede i dag er over 50 
programmer tilgjengelig for det 
nye systemet. Commodore 
regner med en økning til over 
100 programmer ved endelig 
lansering senhøstes 1990, og en 

heller som et elektronisk, 
interaktivt bibliotek, med enkel 
og rask tilgjengelighet. Begrep
ene infonnasjon og underhold
ning vil få en ny mening, og vi 
ser muligheter for endelig å ha 
et helhetskonsept med nytte
bruksmuligheter på hjemme
markedet - både mot unge og 
mot voksne mennesker, avslutter 
Rian. � 

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

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

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

...... C>�S;I-< I:>�-'-� 1VI�C3i�S;.""" 
Postboks 250 - 6401 MOLDE Telefon: 072-16 880 
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KETILS 64/128- seksjon 
Fredag 29. Juni startet det 

man trodde skulle bli Norges 
største Demo-party til nå. 
Partyet i sin helhet kan du lese 
mer om i en egen artikkel i dette 

nummeret, men vi vil her ta for 

noe av det som skjedde innen 

C64 miljøet. 
Det var ganske få til stede, 

men jeg var ganske fornøyd 
allikevel for av de som møtte 

opp var de fleste med i kjente 
grupper, og det var forholdsvis 
mange utlendinger der. 

Av grupper og nasjonaliteter, 

kan det nevnes følgende: 
lllusion (Norge), Genesis 
Project, Transcom (Frankrike), 
Crazy (?), The Force (Italia), 

Censor design, Science 452 
(Sverige), Vibrants (Danmark), 
Mega Industries, Wolfen 
(Holland), Network, Full Force, 
Megastyle, Antimon, Aash inc., 
Hoaxers, Wardeal lamers, Cross, 
Wot (Norge), Panoramic design 

(Alta) + mange flere og mindre 
kjente grupper. 

Det var flere demoer som var 
meget bra, og av dem kan jeg 

nevne Panoramie Designs demo 

"Digital delight"(hvor musikken 
og grafikken var noe av det 
beste som er produsert på en 

C64 til nå) og Megastyles demo 

(vi skal prøve å få med bilder i 
neste nummer). 

Aash inc. hadde en såkalt fylt 

vektor part i sin demo, men det 

var bare animasjon. 
En av de negative sidene ved 

dette partyet var at det skjedde 
en del småtyverier, og at 
videoskjermen klikket under 

demoframvisningen. 

Jeg vil også benytte 

anledningen og takke Full Force 
for at vi fikk overnatte hos dem 
natten før partyet startet og 
samtidig sende en hilsen til: 

Zeb, Stig, Henning, Olav, 
Icecream Jones, Swenty og alle 

jeg ellers traff i Bergen. 
I det første nummeret av 

C64/128 seksjonen ble det lovet 

leserene at vi skulle sette opp 

rankinglister over de beste 
grafikere, musikere, beste 

diskmag's og de beste grupper. 
Leserene ble oppfordret til å 

sende inn sine stemmer, og på 

grunnlag av de svarene som har 
kommet inn og det vi så i 
Bergen, vil vi sette opp følgende 

lister for å oppmuntre andre 
databrukere med andre 
meninger til å sende inn sine 
stemmer. 

Til slutt vil jeg tilføye at hvis 
noen av våre lesere sitter med 
demoer som har vunnet 
demokonk�rranser, så kan de 

sende dem til oss og vi vil prøve 
å få publisert bilder av dem. 

MUSIKERE 

l. Prosonix/pD 

2. J eroen Tel 
3. Tim Follin 
4. Johannes Bjerregård 

5. Link 

6. Drax 
7. Reyn Ouverhand/System 3 
8. Henning Rokling/PD 
9. Jesper Olsen 

10. X-ample 

Beste C64 MAG's 

I. Sex'n Crime 

2. Mamba 

3. Hammer-heat news 
4. Slowpoke news 
5. Lethal News 

;GRAAKERE 

Rickard 'Ny gård/pD 
Di-art 

Bizzmo 
Scrap 

Origo 

Dreamline designs 
Artline Designs 
Megastyle 

Crept 
Zix/ILLUSION 

;Grupper 

Illusion 

Crest 
Pananoramie Design 

Megastyle 
Blaclanail 

Nå senker vi prisen med 34,5%!! i i i i i i � � � i � 

Vår formidable suksess med brevkurs i maskinkode for AMIGA har gjort det mulig å senke våre 
priser! Fra og med L august er brevprisene senket med 34,5%!! 

Suksess i NORGE, SVERIGE og DANMARK! 
Lær deg program mere 

AMIGA i MASKINKODEl 
Nå kan du ta et brevkurs i hvordan man programmerer AMIGA! Kurset består av 12 meget lettfattelige og ytterst 
informasjonsrike brev, samt 2 disketter med programeksempel. Første disketten dekker BREV I til Xl; den andre dekker 
BREV XII - det såkalte "TIPS & TRICKS"-brevet. 

i i � i Kurset gir deg all grunnleggende kunnskap for å kunne utnytte AMIGAens grafikk, lyd og hastighet maksimalt. Lett og i ledig innføres du i DMA-KANALER, HEX, BINÆRT, COPPER, BLITTER, OVERSCAN, BOBS, SPRITES, � 
SCROLLS, IN TERLACE, INTERRUPTS, HAM, med mye mer. Du avslutter kurset når du selv ønsker det. I 

Hvert brev koster kr. 95,00 + kr. 25,00 i oppkravsgebyr. 

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

Ved forskuddsbetaling sendes kursmateriellet portofritt. 

Ring eller skriv til: 

ARCUS - Postboks 336 - 6401 MOLDE - Tel: 072-15298 
Postgirokonto MC-kurs: 0808 - 4600599 

I Danmark: Ring DATASKOLEN 042-2496 57 I Sverige: Ring RADOX 0340-53277 

� � � � � � � � � 
r-------------------------------------------------------------------------------------, � � � 

MC kurs 

Oppkrav 

Forskudd 

o 
O 
O 

Navn 

Adr. 

Postadr. ________ ________ __________ _ 

Tlf.: 

� � � 
I � 
i @l 

! I 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.•••••.......••••••••••••••••••••••••.... J � 
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Star Le-lO 
For mange år siden fantes en 

printer ved navn Star NL-IO. I 
flere år har den trofast gjort sin 
tjeneste i de mange hjem. Jeg 
var en av de heldige som fikk 
stifte bekjentskap med denne 
printeren. Noen år senere 
bestemte Star seg for at en 
oppgradering av printeren var 
påkrevet. Resultatet var Star 
LC-10. Star LC-IO kan fåes i to 
versjoner. svart/hvitt og farge. 
Vi har testet fargeversjonen, 
men i de fleste tilfeller vil en 
svart/hvitt printer greie seg 
utmerket. 

Det første som slår deg når du 
pakker opp den nye printeren fra 
Star, Star LC-10, er kvalitet. Det 
følger med en brukerveiledning 
på 110 sider, en. forkortet 
brukerveiledning på e.t stivt 
pappark, og et klistremerke som 
viser de forskjellige frontpanel
kombinasjonene. 

Brukerveiledningen- er en av 
de bedre jeg har sett til en 
printer. Den har både en 
komplett innholds-fortegnelse 
og en indeks. I kapitel l går den 
skritt for skritt gjennom hvordan 

printeren skal settes sammen før 
den kan brukes. Dette er forklart 
så godt at det skulle være 
omtrent umulig å gjøre feil. Det 
er gode illustrasjoner hele veien. 
I tillegg er det egne kapitler for 
frontpanelet, hvordan printeren 
skal brukes sammen med 
kommersielle programmer, bruk 
av printeren fra Basic, feil
sjekking og vedlikehold, 
printerkommandoer og ASCII
tabeller. 

Det finnes også et program for 
å lage dine egne tegnsett på 
printeren. Det er skrevet i 
Microsoft Basic for PC
kompatible maskiner. Det kan 
skrives mer eller mindre rett inn 
på en Amiga, men det trengs 
sannsynligvis en del modifi
kasjoner for å virke på en Atari 
ST. Hvis du likevel skulle få lyst 
til å lage egne tegnsett, er det 
godt forklart hvordan du skal 
gjøre det. 

Printeren har både DRAFT og 
NLQ Oistekvalitet og nær 
brevkvalitet), men det som gjør 
den spesiell er at den har flere 
fonter i NLQ. Du kan velge 

Dette Ei� DRA F T, pica, vanllg� 
DE:;ttt� E'r- Df�:{�iFT�1 F:l:i."tf::-" v;':tr!}.ig" 

Dette er DRAFT, pica condens2d, vanlig. 
Dette er DRAFT! elite cendensed! vanlig. 
D.;;::·tte e!·· DF:(:;r:·T" P:�C'�\, P!···,:::<p.:.-:·WSJ, . .":IIiEil" 

, Dc::,·i-:. te' cr" D:-·::''::�t�- T � r:'lib.:.:� pr-Dl::H:J(·,"=-,jciria.l.. 

D ette er NLQ Courier, p i c a ,  van l ig . 
Dette er NLQ Courier, pica, proporsJonal. 
Dette er NLQ Courier, elite, vanlig. 
Dette er NLQ Courier, elite, proporsjonal. 
Dette er NLQ Sa nseri�, pica, va nlig. 

Dette er NLQ Sansed�, pica, propot'"sjonal. 

Dette er NLQ San5eri�, el i te ,  vanlig. 

Dette er- NLQ SanseYi-f, elite, propor-sjonal. 

DETTE ER NLO OR ATO R , PICA, VAN L IG. 
DETTE ER NLO ORATOR, PICA, PROPORSJONAL. 
DETTE ER NLO ORATOR, ELITE, VANLIG. 
DETTE ER NLQ ORA TOR, ELITE, PROPORSJONAL. 

mellom Courier, Sanserif og to 
typer av Orator. San serif er 
kanskje den fonten som er best 
tilpasset printeren. I tillegg kan 
du velge om fontene skal være 
proporsjonale eller ikke, det vil 
si at "i" tar mindre plass enn en 
"m", for eksempel. Du kan også 
velge italic (skråstilling). Du 
kan velge mellom to 
bokstavbredder i NLQ, pica og 
elite, og i DRAFr har du i 
tillegg pica condensed og elite 
condensed. 

Alle disse forskjellige fontene 
og bokstavbreddene kan velges 
fra frontpanelet. I tillegg kan 
frontpanelet brukes til å 
kontrollere printeren med f.eks. 
form feed (gå ned til toppen av 
neste side), paper feed (gå ned 
en linje) og micro feed begge 
veier (gå opp eller ned et lite 
hakk). 

Du kan også kontrollere dette 
direkte med teksten du sender til 
printeren. Siden ikke alle 
tekstbehandlingsprogram kan 
forandre font, farge eller 
bokstavstørrelse på printeren, 
har Star valgt å løse dette på en 
lur måte.Hvis du vil skrive ut 
"Dette er en test." i rød Sanserif 
NLQ skrift, dobbel størrelse, 
sender du denne teksten til 
printeren: "«C))1 «(F))1 «S))3 
Dette er en test." 

Du kan derfor få begrensede 
"desktop publishing� muligheter 
med en helt vanlig ascii editor. 

I forhold til Star NL-IO, den 
gamle modellen, bråker denne 
printeren ganske mye. Det er 
ikke selve utprintingen, men 
bevegelsen av skrivehodet, og 
spesielt skifting av farger, som 
utløser merkelige lyder. leg var 
nødt til å legge et blad under 
printeren for å dempe lyden noe. 
Dette er neppe et tegn på dårlig 
kvalitet, siden printeren kommer 
med utrolige 6 års garanti! 
Importøren er tydeligvis så 
sikker på at denne printeren skal 

.holde at han ikke nøler med å gi 
en slik forlenget garanti. 

l eg har tidligere nevnt at dette 
er en fargeprinter. For at 
printeren skal kunne skrive ut 
farger, trengs et spesielt 
fargebånd med fire farger (svart, 
magenta (rød-fiolett), cyan (blå
grønn) og gul). Disse fargene 
kan blandes, og det gir i tillegg 
fargene rød (magenta og gul), 
grønn (cyan og gul) og blå (cyan 
og magenta). Hvis du vil ha 
flere farger, må du ha et 
program som kan sende 
spesielle mønstre til printeren. 
Det setter små prikker av 
forskjellige farger så tett opptil 
hverandre at det ser ut som en 
farge. Et slikt system er 
innebygd på Amiga, -derfor 
testet jeg utskrift av bilder 
derfra. 

l eg brukte Kickstart 1. 3 
driverne stilt inn på denne 
måten: OpplØsning i 1 (laveste 
oppløsning), ordered dithering 
(det ga best resultat), vertical 
aspect (roterer bildet 900 slik at 
det blir større). 

A skrive ut bildet med farger 
tok 16 min og 20 sek, mens 
svart/hvitt versjonen tok 3 min 
18 sek. 

Hastighetsforskjellen på 
tekstutskriving i DRAFr og 
NLQ er også ganske markant. 

En testside som tok 39 
sekunder i DRAFT PICA, tok 2 
min. 32 sek (152 sek) i NLQ 
PICA Sanserif. Med rød skrift 
(en kombinasjon av magenta og 
gul) ble tallene 3 min 19 sek for 
DRAFr PICA og 8 min 44 sek 
for NLQ PICA Sanserif. 

Star LC-IO har også andre 
spesielle muligheter. En jeg likte 
spesielt godt, var 
parkeringsmuligheten. Hvis du 
vanligvis bruker datalister 
(sammenhengende ark med 
huller på begge sider), men av 
og til vil skrive ut et brev, er 
dette noe du vil sette pris på. Du 
trykker på to knapper, og vips, 
så blir papiret nukket tilbake 
slik at det ikke står i veien. Du 
kan nå sette inn et enkeltark, og 
ved et enkelt håndgrep kommer 
det automatisk fram, Når du er 

ferdig med å skrive ut brevet, er 
det like enkelt å få datalisten 
tilbake igjen. Utrolig 
lettvintlPrinteren har også noe 
som kalles "immediate mode". 
Det betyr at printeren skriver 
tegn for tegn etter hvert som de 
kommer. Den venter ikke på at 
en hel linje skal bli skrevet 
ferdig. Den fungerer derfor som 
en slags skrivemaskin. Hvis du 
slutter å skrive et par sekunder, 
vil printeren automatisk føre 
papiret litt opp slik at du ser hva 
du har skrevet. Når du så 
fortSetter, drar den papiret ned 
igjen og fortsetter. 

En hex-dump mode finnes 
også. Den skriver ut alle data 
printeren mottar som 
hexadesimale tall, og er ypperlig 
for å finne feil i program. Jeg 
har brukt denne funksjonen 
mange ganger selv når jeg har 
laget program som styrer 
printeren! 

Norsk tegnsett er også 
innebygd, blant 10 andre. Dette 
velges ved å sette noen dip
switcher (små brytere) på 
hovedkonet. Selv om dette ikke 
er ideelt, er det sjelden du må 
forandre disse bryterne. 

Når norsk tegnsett benyttes, 
byttes tegnene "[\lfl}" ut med 
"Æ0Aæøå". 

Sel v om printeren bråker en 
del (det er nesten uunngåelig),' 
fikk. jeg et meget positivt 
inntrykk av denne printeren. 
Brukervennligheten var meget 
bra, og brukerveiledningen var 
absolutt i toppklasse. 

NLQ-skriften så godt ut, 
spesielt Sanserif, selv om det 
ikke var laserprinterkvalitet. A 
kunne velge mellom flere fonter 
er også ganske uvanlig på en 
såpass billig printer. 
Fargeversjonen av printeren kan 
skrive ut 7 grunnfarger, og kan 
også brukes til å skrive ut bilder 
selv om ikke kvaliteten alltid er 
den beste. 

Til prisen, 2500 kr for 
svart/hvitt versjonen og 3000 kr 
for fargeversjonen, og i tillegg 6 
års garanti, må dette være et av 
de beste printertilbudene som 
finnes. 
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SCREENSIHI01rS DEMOS 
Denne siden stiller vi til rådighet for alle hackers med kunstneriske anlegg - det være seg i form 
av ' grafikk eller dem os. Kast deg uti det, og få ditt kunstverk p ublisert i NOM! Skriv til: 
SCREENSH O TS, NOM, Postboks 250, 6401 M OLDE. H usk å sende med en adressert og frankert 
konvolutt hvis du vil ha "dine saker" i ret ur. 

Fra gruppen AVATARS intro med kjente figurer av kjent kunstner i kjent 
problem .... 

Pål Aam, 6150 ØRSTA sender inn HAM-bilder. Dette bildet kunne vi tenkt 
oss på veggen i glass og ramme. 

GRA YON OF AGONY har sendt oss flere bilder. Dette syntes vi hadde et 
historisk sus over seg. 

Fra ARMADAS demo AGAINST ALL ODDS kommer dette bildet. Synd at vi 
ikke kan vise det på skjermen - det er nydelig! 

Disse to bildene fra R. Olsen, 8200 FAUSKE synes vi er helt topp. Vitner om god farvesans og frisk fantasi! Her burde programmører kunne finne sin grafiker! 
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Bulletin Board 
Systems 

Så var det klart for del 3 av artikkelserien om modem og BBS'er. Denne gangen 
skal vi kikke på selve modemet og hvordan du bruker det. Dersom du allerede har 
et modem og et kommunikasjonsprogram, kan du godt prøve deg frem på 
egenhånd. Det verste som kan skje er at du ikke får det til. 

Først en forklaring av noen 
ord som kan være viktige. 

Host/Server 
Ordet host. eller server, brukes 

om den datamaskinen du skal 
koble deg opp mot. Altså som 
regel en BBS. Hovedsaken er at 
det gjelder den andre maskinen, 
ikke den du taster på. Dersom 
den andre maskinen har en del 
programvare som hjelper deg 
med overfØring av filer o.l., 
kalles den ofte for en server. 
Den maskinen du tas!er på kalles 
en terminal. 

Terminalen 
Dersom man skal kunne 

kommunisere med en annen 
datamaskin, trenger man noe 
som kalles en terminal. En 
terminal er kort forklart 
taStaturet og skjennen som 
kobles til den andre data
maskinen (host) enten direkte 
eller via et modem. Heldigvis 
går det like fint å bruke en 
datamaskin til dette. Til de fleste 
maskiner finnes det nemlig en 
type program som kalles 
kommunikasjonsprogram. 

Kommunikasjons�programmet 
Et av kommunikasjons-pro

grammets oppgaver er å ta imot 
tastetrykk som du utfører og 
sende disse ut på RS-232 
utgangen med en viss hastighet. 
Dessuten skal det vise brukeren 
de tegnene som kommer fra den 
andre datamaskinen. Det skal 
med andre ord være et 
grensesnitt mellom bruker og 
host. De første terminalene var 
egne frittstående skjermer og 
tastatur, uten muligheter til å 
kjøre program o.l. slik som 
dagens datamaskiner har. Det 
finnes enda slike frittstående 
tenninaler. De fleste kommuni
kasjons-program etterligner, 
eller emulerer, slike terminaler. 
Vi kaller derfor noen 
kommunikasjons-program for 
tenninal-emulatorer. 

Modem-program 
Et modem-program er et 

kommunikasjons-program . som 
er tilrettelagt for modem
brukere. Det inneholder f. eks. 
en liste med de forskjellige 
telefonnummeme du ringer 
mest. Det kan inneholde ting 
som hjelper deg med 
fLIoverføring osv. Modem
programmet vil også i de fleste 
tilfeller etterligne en terminal 
som passer bra til den type 
BBS' er du bruker. Grunnen til at 
det lønner seg å etterligne en 
spesiell terminal type er at de 
fleste BBS 'er sender ut koder 
som foneller tenninalen hvor 

markøren skal plasseres på 
skjennen, hvilken farge skriften 
skal ha, når skjermen skal slettes 
osv. De fleste BBS 'er er 
tilpasset, eller kan tilpasses, en 
terminaltype som kalles V T loo. 

Modemet 
Som vi så i forrige del av 

artikkelserien var modemet den 
delen i et kommunikasjons
system som gjorde det mulig å 
overføre data på telefonnettet. 
Nå skal vi kikke litt på hvordan 
du kan ringe opp et annet 
modem, og hva som skjer når du 
ber modemet gjøre dette. 

Dessverre har ikke alle 
modem den muligheten at du 
kan kontrollere modemets 
virkemåte fra terminalen. Vi kan 
dele opp modemene i to typer; 
smarte og dumme modem. Et 
smart modem kan styres fra 
terminalen ved hjelp av 
kommandoer. Et dumt modem 
har ikke denne muligheten, men 
noen dumme modem har et 
kontrollpanel hvor de viktigste 
funksjoner kan styres. 

Kommando-modus 
Når et smart modem står i 

kommando-modus, tar modemet 
imot alle tegn som sendes fra 
terminalen. Ingen tegn blir sendt 
videre til host. Dersom modemet 
kjenner igjen noen av tegnene 
som kommandoer, blir disse 
utført. Et dumt modem, som 
ikke har en slik modus, sender 
tegnene videre ut på telefon
linjen. 

Online 
Når et smart modem er online, 

reagerer det ikke på kom
mandoer fra brukeren. Alle tegn 
som blir sendt fra terminalen 
blir sendt videre til host, som 
hos et dumt modem. For å sette 
modemet over i kommando
modus, kan du taste tegnet "+" 
tre ganger. Modemet vil da etter 
en kort stund svare med OK, og 
være klar til å imot kom
mandoer. 

Sending av kommandoer 
La oss si at du har startet opp 

et kommunikasjons-program 
Ueg skal selvfØlgelig gå grundig 
igjennom bruken av kom
munikasjons-programmet neste 
gang). Modemet skulle nå være 
klart til å ta imot kommandoer 
fra deg. Disse spesielle 
kommandoene kalles Hayes
kommandoer. 

Hayes-kommandoer 
Hayes kommandoene er et sett 

med standard koder som gjør at 
brukeren kan kontrollere 
modemets virkemåte til en viss 

grad. Et dumt modem kan altså 
ikke håndtere slike koder. 

( Tabell l) 

De fleste modem har mange 
flere kommandoer enn dette, 
f.eks. for å kunne styre en spesi
ell egenskap som ditt modem 
har, men disse er de som burde 
være standard på de fleste 
modem, og de du får mest bruk 
for. Kommandoene kan sendes 
til modemet etter at du har 
sjekket at modemet er i 
kommando-modus. Vanligvis 
sender man tegnene "AT" for å 
sjekke at modemet er klart. 
Modemet svarer da med "OK" 
og det er klart til å ta imot 
kommandoer. 

Dersom du nå ville ringe opp 
en BBS med telefonnummer 06-
810881, ber du modemet gjøre 
dette for deg ved å gi følgende 
kommando til modemet: 
ATDT 068 10881. 

AT (for å fortelle at 
etterfølgende tegn skal være en 
kommando). 

D (for å fonelIe at 
etterfølgende tegn skal være et 
telefonnummer). 

T (for å fortelle at nummeret 
skal slås ved hjelp av toner). 

06810881 (selve 
telefonnummeret). 

Modemet vil nå ta av røret og 
slå telefonnummeret. Dersom 
høyttaleren på modemet står på, 
kan du høre at det slår 
nummeret. Dersom BBS 'en i 
den andre enden tar telefonen, 
skal modemet etter hvert svare 
med f.eks. CONNECf 2400. 
Ditt modem har nå oppnådd 
kontakt med det andre 
modemetog de har blitt enige 
om å overføre data på 2400 
baud. 

Dersom BBS' en ikke svarer 
(det var opptatt, eller det var 
ingen som tok telefonen), kan 
det hende at modemet etter noen 
sekunder svarer med BUSY 
eller NO CARRIER. BUSY og 
NO CARRIER kalles resuItat
koder. 

Resultatkoder 
For at brukeren skal vite om 

en kommando ble utført korrekt 
av modemet, finnes det et 
standard sett med resultat-koder 
som modemet svarer med etter 
at en kommando er utført. De 
fleste modem kan svare enten 
med et tall som viser til en 
bestemt resultat-kode, eller med 
resultatet i klartekst. 

(Tabell 2) 

De forskjellige kodene kan 
selvsagt variere fra' modem til 

Av Espen Lyngaas 

TABEll I 

Komm. 

AT 

A 

Dn 

Eb 

Fb 

Hb 

Mb 

o 

P 

T 

IV 

TABELL 2 

Verdi 

s=tlf.nr 

b=Oel. I 

b=Oel. I 

b=O el. I 

b=O, I el. 2 

Forklaring 

Forklaring 

Auention kode. Skal stå foran alle 

Hayes-kommandoer. 

Ta av røret og svar. (Selv om det ikke 

"ringer") 

Slå telefonnummer 's', hvor 's' kan 

være 

ca. 30 tegn. 

ED skrur lokalt ekko av. 

EI skrur lokalt ekko på. 

FO velger halv duplex. 

Fl velger rull duplex. 

HO legger på røret. 

Hl tar av røret. 

MO skrur høyttaler helt av. 

M I skrur høyttaler pHI Carrier er 
oppdaget. 

M2 skrur høyttaler helt på. 

Gå ut av kommando-modus, tilbake til 

on,line. 

Slå nummer elter P med Pulse. 

Slå nummer etter T med Tone. 

Vent på ny summetone etter W. 

Kode 

OK Forteller brukeren at kommandoen ble utført, og at 

modemet er klar til neste kommando. 

CONNECT XXXX Modemet har oppdaget carrier på XXXX baud og gått 

on-line. 

RING 

NOCARRIER 

Modemet har oppdaget innkommende ringesignal. 
Modemet oppdaget ingen carner innen tillatt 

idsintervall. 

ERROR Feil i kommando-linjen. (For mange eller ugyldige 

_ tegn. 

Kommandoen ble ikke utført). 

NO DlAL TONE Modemet oppdaget ikke summetonen. 

BUSY Modemet oppdaget et opptattsignal. 

modem. Et dumt modem er ikke 
i stand til å sende slike 
resultatkoder til brukeren. I 
stedet har ofte slike modem en 
del lamper på frontpanelet som 
forteller deg hvilken status 
modemet er i. 

Dersom ditt modem har satt 
opp forbindelsen med det andre 
modemet, går begge modemene 
i online-modus. Alle tegn som 
blir sendt mellom de to 
maskinene passerer altså rett 
igjennom modemet. (Unntatt 
"+++", som tar modemet ut av 
online-modus og over i 
kommando-modus). Dersom det 
var en BBS du ringte, vil du i de 
fleste tilfeller få se noe som 
kalles et login-bilde. Dette 
forteller deg hvilken BBS du har 
ringt og ber deg skrive navnet 
ditt og kanskje et passord. 

Inne på BBS'en 
Når du har kommet så langt at 

du har fortalt BBS 'en hva du 
heter, må du som regel fortelle 
hvor du bor og hva slags maskin 
du bruker osv. Dette forat 
BBS 'en skal kunne tilpasse seg 
ditt utstyr best mulig. Selve 
BBS'en skal vi se nærmere på 
neste gang, men siden du 
allerede er inne, kan du jo prøve 
deg frem litt. Husk at de fleste 

BBS-systemer gir deg ganske 
mye hjelp, så det lønner seg å 
lese all teksten som kommer opp 
på skjermen. Du kan som regel 
få opp en liste over 
kommandoer osv. ved å taste 
"?". Dersom du står helt fast, 
kan du sikkert spØrre Sy sop om 
hjelp. De fleste Sysoper er 
meget hjelpsomme, men de har 
som regel mye å gjøre, så det 
kan være greit å prøve så godt 
man kan selv før man spør. 

Kjøp av modem 
For de fleste er et modem noe 

som kan virke dyrt i innkjøp, og 
kanskje lite nyttig. I Norge 
koster det dessverre ti-tusenvis 
av kroner og mange måneders 
venting for en importør å få et 
modem typegodkjent. (Denne 
rypegodkjenningen er selvfølge
lig med på å passe på hva som 
kobles til det utmerkede 
telefonnettet vi har i Norge). 
Noe som selvfØlgelig 
importøren skal ha godt betalt 
for, og du som kjØper må ut med 
ekstra for. Jeg vil ikke oppfordre 
deg til å kjøpe et ikke-godkjent 
modem, p.g.a. at de fleste 
modem ikke følger de 
spesifikasjoner som gjelder for 
norske telefonnett. Men hvis du 
kjøper et kjent merke er det liten 
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sjanse for at du kan "ødelegge" 
telefonnettet. 

Når du skal gå til innkjØp av 
et modem, lønner det seg å gå til 
et større kjent firma. I tilfelle du 
skulle få problemer med det, er 
det greit at de som solgte deg 
modemet vet hva de snakker 
om. 

Hvilket modem 
skal jeg kjøpe? 
Jeg vil heller ikke anbefale et 

spesielt modem, fordi det finnes 
så mange typer, og det kommer 
helt an på hva du trenger. 
Alikevel anbefaler jeg de føl
gende modemene som jeg har 
hatt gode erfaringer med. 

(Tabell 3) 
Hva slags modem 
skal jeg kjøpe? 
Jeg anbefaler deg ikke å kjøpe 

et dumt modem. Selv om dette 
kanskje er billigere, vil du bare 
få mye mer jobb med et slikt 
modem, og du misterden 
fordelen å bruke mulighetene 
som et modem-program har. 
Pass også på at det modemet du 
kjøper er 100% Hayes
kompatibelt, og at det har en 
standard RS-232 port, samt at 
det er et asynkront modem. 

Dessuten er det lite lønnsomt 
å kjøpe et modem med lavere 
hastighet enn 2400 baud. 

Utviklingen på dette området 
har kommet så langt og går så 
fort at slike lavhastighets-
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modem snart vil være avlegs. 
Eksternt/Inlernt modem 
Til noen maskintyper finnes 

det interne modem, altså modem 
som kan plasseres inne 
maskinen. 

Disse modemene er billigere 
enn de eksterne, som plasseres 
utenfor maskinen, men jeg 
anbefaler eksterne modem da 
disse som regel kan brukes på de 
fleste maskiner. 

Som med alt annet er det 
billigst å kjøpe brukt. Dette er 
noe av det som det selges mest 
av på BBS 'ene. Du har kanskje 
en kamerat som har modem. 
Han kan sikkert hjelpe deg med 
å legge inn en melding på en 
BBS og spØrre om noen har et 
brukt modem å selge. 

TABELL 3 

Vanlige 2400 bauds modem 

Type 
Supra 2400 

Ca. pris Kommentar 
2.300,- Helt vanlig 2400 modem uten spesielle 

funksjoner. Lite i størrelse. 
WorldPort 2400 3.000,- På størrelse med en 20 pk. med 

sigaretter! 
Discovery 2400h 2.600,- Meget driftssikkert. Brukes av mange 

BBS'er. 
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No Carrier? hjelp til dette i en ny spalte som 
Norsk Data Magasin kan nå 

tilby deg som leser hjelp med de 
fleste problemer innen BBS 'er 
og kommunikasjon, både 
software og hardware. Dersom 
du kommer borti et problem du 
ikke klarer å løse, kan du få 

settes . opp i neste nummer av 
Norsk Data Magasin. Skriv til: 

No Carrier? 
Norsk Data Magasin 
Postboks 250 
6401 MOLDE 

Hei, alle hardbarka AInigafrelste! 
Nå som et nytt datarnagasin er 

ute i omlØp, så er det alltid plass 
for et programmeringshjørne 
som omtaler kun Amiga. 

For dere som har undersøkt 
EXtras disketten deres, så regner 
jeg med at de fleste har testet 
AmigaBasic (Tm). Jeg regner 
også med at de aller fleste har 
samme mening om dette 
produktet, det er rett og slett 
ikke brukelig i det lange lØp. 

Men det finnes jo andre elver 
mot det store havet (?). Men mer 
om dette i slutten av spalten vår. 

Vel, som dere kanskje allerede 
har skjønt, så skal vi ta for oss 
det allerede kjente programme
ringsspråket BASIC; men ikke 
som dere tror! Vi kommer ikke 
til å gjennomføre eller starte på 
disse kommandoene slik som 
print, gosub, call osv., men 
starte på et noe høyere og mer 
ønskelig plan. 

For alle som ikke skjønner 
maskin-språk helt fra grunnen 
av, så kan det faktisk lønne seg å 
begynne med Basic. Ikke for at 
man skal gi opp, men for at man 
skal få en dypere forståelse av 
selve rutinene. 

Jeg kan bl.a. nevne at for ca. 2 
år siden, så var jeg helt "grønn" 
i Basic. Men jeg prøvde maskin
språk, det kostet meg en stor 
sum med hardt tilstrebede 
penger, for jeg forsto ikke 
egentlig hvordan MC og dets 
oppsett fungerte. Så spar heller 
pengene deres en stund til dere 
har testet markedet for 
eventuelle "nybegynner"-tilbud. 

PS: Jeg kan minne om at 
NDM utfører et helt supert 
maskinspråk,kurs, som kan 
komme til nytte før eller 
senere .... kjente jungelord! 

Som allerede forklart, så skal 
vi starte med noen flotte rutiner, 
I denne utgaven skal vi titte på 
en "scroll text", Det finnes 
mange andre og "glupere" måter 
å gjøre dette på, men jeg velger 
denne p.g.a. at den teoretisk sett 
er akkurat slik som den kan 
utføres i maskinspråk. 

Forklaring på rutinen: 
1-3: (hvis du ikke bruker 

Hisoft Basic, så stryk linje I) .  
Disse linjene setter opp en 
skjerm på 640x256 i 4 bitplanes 

(16 farger) og 2 i oppløsning 
(1=lores 2=medres). 

4-7: Her setter vi bakgrunns
fargen til sort og forgrunns
fargen til sort, Vi velger deretter 
å ha farge nummer 2 som 
forgrunnsfarge (hvit) og deretter 
sort som bakgrunnsfarge. 

8-10: Vel, her har dere to 
kommandoer som dessverre 
ikke er i bruk hos den vanlige 
AMIGABASIC editoren, men 
du kan trygt forandre disse 
linjene. 

8 while icy=O 
9 gosub char 

10 wend 
1 1 -23: Her ligger rutinen som 

tar seg lav alt, den henter 
bokstaver og plasserer dem på 
riktig linje, deretter "scrolles" 
hele området rundt den valgte 
linjen 8 pixels (billedeelIer) mot 
venstre (i lores må det scrolles 
1 6  pixelsj. Disse scrollverdiene 
må anpasses skjermformatet. 

24-26: Her plasseres 
bokstaven som rutinen (11-23) 
hentet fra datasetningene våre, 

27-31:  I denne rutinen testes 
venstre musknapp om den 
er/var/eller blir trykket ned 
innenfor tidsrommet som disse 
rutinene blir aktivert, 

Scrollehar: Her ligger "scroll 
tables" for det området som skal 
scrolles (du trenger egentlig ikke 
mer enn en linje, men denne 
metoden er litt mykere, eller glir 
mye lettere, Eksperimenter med 
rutinen og se selv!). 

Data 2: I dette eksempelet har 
vi kun to datasetninger. Jeg 
regner med at de blir flere i 
deres hender, så husk å notere 
hvor mange datasetninger med 
tekst dere har brukt. 

Som jeg allerede har nevnt, så 
kommer dette til å være en 
spalte kun for programmerere 
som har middels kunnskaper 
innen Basic programmering. Det 
skulle ikke være noen problemer 
med å forstå denne lille rutinen i 
sin helhet, men er det noen 
kommandoer du ikke har vært 
borti, så har du jo din trofaste 
lille AMIGABASIC bok til 
hjelp. 

Dette er noe av det viktigste 
innen Basic programmering, 
nemlig valg av compilator. For 
hva er vel grunnlaget for å 

programmere i det hele, hvis 
man ikke har noen mulighet for 
en 100% ekstern og cli
executeable fil som resultat? 

AClbasic com piler 
Pris: fra 600-800 kr. Denne 

compilatoren er laget kun for 
AMIGABASIC, den er lett å 
bruke og har noen meget 
avanserte finesser. Men den er 
alt for sein og derfor ikke 
anbefalt av meg eller andre 
brukere. 

Hisoft.basic v 1.0S/v 1.06 
Pris: 898,- kr inkl. mva. Dette 

er den beste standard basic som 
finnes til dags dato, den er 
meget kjapp, lett å bruke, og har 
noen flotte og meget avanserte 
kommandoer som ikke kan 
brukes i AMIGABASIC (kan 
nevne "do" og "loop"). 

Den slår ikke GFA-Basic i 
hastighet, men den er mer 
"proff" i sin helhet. Anbefales 
på det sterkeste. 

AMOS basic v 1.0 
WOW! Dette er et revolu

sjonerende progranuneringss
pråk, garantert midt i blinken for 
deg som vil ha full kontroll over 
Amigaen din fra $dff080 til 
$dff096... Oes om den her i 
NDM). Pris: Ca. 600 kr for 
editoren. Ca. 500 kr for 
compiler. Snart i handelen hos 
de fleste norske forhandlere. 

That was that, jeg kommer 
tilbake i neste nummer med nye 
og brukbare source-codes til 
basic, Her har dere en liste over 
hva som vi kommer til å 
gjennomføre i de neste utgavene 
av norges tøffeste computer 
magazin .. , 

1- SCROLLTEXT 
2- PULLDOWN MENUS + 

COPPER 
3- VECTOR GRAFIKK/AN!

MATION 
4- SCROLLTEXT + BOBS + 

SPRITES 
5- EN DEMO STRUKTUR 
6- !FF LOADING/LIBRARY 
7- FRA BASIC TIL 

MASKINKODE 
Dette er noe av det som kan 

nevnes for fremtiden, hva som 
kommer etter dette får dere 

lesere avgjøre, for vi ønsker å 
høre hva dere synes om dette 
tiltaket. Send til NDMs adresse 
og merk konvolutten "basic", 

Kanskje vi kan kjøre et hjørne 
hvor dere sender inn rutiner? 
Noe som bl.a.er en suksess i de 
fleste amerikanske og engelske 
magasiner, men hvem vet. .. ? 

Men folkens! Lov meg en 
ting, kjøp en basic compiler hvis 

dere har planer om å bruke de 
fremtidige programmene deres 
til noe. Jeg kan love dere at 
Hisoft-basic er god for mye mer 
enn dere tror! Man kan bl.a. 
linke eksterne filer til en fil(!) ... 
Men, men, men, alt godt må 
også slutte. 

Ser dere i neste nummer. 

JLS 

'Scrolllext, skrevet av Jon Lennart Skollenborg 

rem $oplion y+ 'l  

screen 2,  640, 260, 4, 2 '2 

window 2 .... 0,2 '3 

palene 0,0,0,0 '4 

palette 1,0,0,0 '5 

palene 2,1 ,1 ,1  '6 
color 2,1 7 
do '8 

gosub char '9 
loop '10 

char: 'Il  

read rep '12 

for r= 1 to rep '13 

read a$ '14 

for x=1 to len (a$) '15 

m$=mid$(aS,x,l) '16 

gosub printchar '17 

gosub scrollehar '18  

gosub checkmouse '19 
next x '20 

next r '21 

restore '22 

return '23 

printchar: '24 

locate 20,79:print m$ '25 

retum '26 

checkmouse: '27 

while mouse(O)=1 '28 

end '29 
wend '30 

return '31 

scrollchar: 

serall (0,150)-(640,160),-1,0 

scroIl (0,150)-(640,160),-1,0 
scroll (0,150)-(640,160),-1,0 

scroIl (0,150)-(640,160),,1,0 
scroll (0,150)-(640,160),,1,0 
scroIl (0,150)-(640,1 60),- 1 ,0 

seroU (0,150),(640,160),-1,0 

retum 

data 2 

data .. Dene er en scroIl text skrevet for Norsk Data Magasin av"data " 

J.L.S... .. .......... velg kvalitet... les NDM! ! 
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Assemblerkurs for Archimedes 
Enhver Archirnedes ' mareritt 

har nå blitt virkelighet. RISCen 
hjemme på skrivebordet, som 
foreløpig har levet et avslap
pende liv med interpretert 
BASIC og operativsystem-ruti
ner, vrir seg smertefullt i 
sokkelen med tanke på å måtte 
endre sin livsstil nå som du skal 
få ham god form med 
assembler-instruksjoner tenkt ut 
av din briljante hjerne. For 
imidlertid å bli i stand til dette, 
må du følge med i NDMs 
fryktede eller kanskje 
etterlengtede assemblerkurs for 
Archimedes og -eiere. 

Velkommen i alle fall, uansett 
om du er Amiga-eier (= 
potensiell Archimedes-kjøper), 
eller eier av en Acom RISC 
Machine. I første del av kurset 
tar vi opp en del grunnleggende 
ting ved ARM, som prosessoren 
i Archimedes faktisk heter. Vi 
ser også på assembleren som 
ligger i BASIC, og på noen av 
instruksjonene ARM har. I neste 
del skal vi kikke nærmere på en 
del av dette, slik at du vil bli i 
stand til å skrive enkle 
programmer. Første del er altså 
grunnleggende, så ikke forvent å 
kunne programmere det helt 
store ennå. Dessuten forutsettes 
det at du har litt kjennskap til 
f.eks. BASIC-programmering, 
og at du vet noe om det interne i 
en datamaskin, fordi uttrykk 
som bits og bytes ikke kommer 
til å bli forklan her. 

Registre 
Enhver prosessor har sine 

interne registre, dvs. 
lagringsplasser i selve proses
soren. Fordelen med dette er at 
det er svæn mye raskere å 
behandle data som ligger der, 
enn å måtte hente fra og lagre til 
hukommelsen hele tiden. ARM 
har 27 slike registere, hvorav 16 
er tilgjengelige i "user-made", 
som er den prosessor-tilstanden 
vi hovedsakelig skal konsentrere 
oss om. Hvis vi ikke gjør noe 
spesielt når vi skriver et 
assembler-program, er vi i denne 
moden, og registrene vi har 
tilgang til, kan vi kalle RO til 
RIS. 

Hvert register kan inneholde 
et "word", som på Archirnedes 
er det samme som 4 byte. Et 
"word" er altså, hvis ikke annet 
blir nevnt, alltid 32 bit. 
Registrene RO til RI2 kan 
brukes helt fritt. De er ikke satt 
av til å være noe spesielt, så du 
kan la de inneholde adresser 
eller data slik du selv lyster. 

RIS er "program counter", 
vanligvis omtalt som Pc. Det 
holder rede på hvilken 
hukommelses-adresse neste 
instruksjon skal hentes inn fra. 
Når programmet ditt kjøres, øker 
adressen i PC med 4 byte for 
hver instruksjon, fordi alle 
instruksjonene er ett word lange. 
Hvis du vil fonsette program
kjøringen på et annet sted (en 
annen adresse), er det bare å 

endre PC til den adressen. Ellers 
kan nevnes at PC inneholder 
prosessor-moden og flaggene, 
som vi også kommer tilbake til. 

RI4 er "link register", (LR). 
Dette registeret kan du kopiere 
inn i PC når du f.eks. vil avslutte 
assembler-rutinen og returnere 
til BASIC. RI4 blir brukt i 
forbindelse med subrutiner, og 
før du kaller opp en slik, setter 
du vanligvis RI4 til adressen 
prosessoren skal hente 
instruksjoner fra når subrutinen 
er ferdig. 

Det er dette BASICen gjør før 
ditt assembler-program kjøres. 
RI4 kan om nødvendig brukes 
på samme måte som RO-RI2, 
men i så fall må man lagre 
innholdet i RI4 i hukommelsen 
først. Mer om dette senere. 

R13 blir ofte brukt som "stack 
pointer". Inntil du har læn å 
lagre registre i hukommelsen, 
bør du unngå å bruke R 13. Dette 
registeret kan forøvrig også om 
nØdvendig brukes på lik linje 
med RO-RI2, det er bare RIS 
som er helt spesielt. 

Operasjoner 
Nå som vi har sett på hva vi 

har til rådighet av registre, skal 
vi se på hva vi kan gjøre med 
dem. Det er bl.a. mulig å legge 
sammen, subtrahere, multipli
sere, flytte og sammenligne 
registre, og et eksempel er 
operasjonen "ADD RO,RI ,R2". 
ADD er selve instruksjonen; 
adder RO er resultat-registeret, 
og R I  og R2 er "operander"; 
registre det bare leses fra. 
Instruksjonen utfører RO = RI + 
R2. 

På samme måte betyr "SUB 
RS,R3,RIO"; RS = R3 - RIO, 
fordi SUB betyr subtraher. I 
stedet for siste operand, kan det 
bl.a. stå et tall, f.eks. "ADD 
RO,RO,#4", som betyr RO = RO 
+ 4. 

De aller fleste instruksjonene 
ser ut som de ovenfor, vanligvis 
noe mer "avansert", Felles for 
nesten alle er at resultatet av 
operasjonen legges i registeret 
som er først på listen. 

BASIC-assembleren 
BASICen i Archimedes har 

innebygget en assembler som er 
ganske bra. I dette kurset bruker 
vi kun den, siden alle som har 
Archie også har denne 
assembleren. Det er like greit å 
begynne med et eksempel; les 
kommentarsetningene for noe 
forklaring. 

Se programlisting I 

Dette programmet tegner et 
linje-mønster på skjermen. Kun 
få av assembler-instruksjonene 
her er nevnt tidligere, så ha 
ingen bekymringer hvis du ikke 
forstår programmet fullstendig. 
R I ,  R2 og R3, R4 er x,y
koordinatene til stan og slutt
punkt på linjen. 

Som du ser har jeg en egen 

prosedyre "DEFPROC" for as
sembleren, noe som ikke er 
nødvendig, men oversiktlig. 
Etter at programmet er assem
bIen, utføres "CALL stan", som 
kjører det (legg merke til ".stan" 
i assembler-delen). På linje 100 
ber jeg om 10000 bytes 
lagringsplass til programmet, 
som er mer enn nok. Variabelen 
code% blir satt til en 
hukommelses-adresse hvor der 
er plass til programmet, og i 
linje 120 settes P% også til 
denne adressen. Det gjør jeg 
fordi assembleren assemblerer 
programmet på adressen som 
ligger i P%. Men hvorfor kunne 
jeg ikke bare skrevet "DIM P% 
10000" like godt? Årsaken er 
FOR-NEXT-Iøkken som ligger 
rundt assembler-delen. Den gjør 
at programmet blir assemblert i 
to omganger, noe som av og til 
er nødvendig grunnet forover
referanser. 

Etter første omgang peker P% 
på adressen ett word etter siste 
instruksjon, og følgelig må den 
settes tilbake til utgangspunktet 
før annen omgang. Derfor er den 
ekstra variabelen code% 
nødvendig. 

Assembler-delen innledes med 
[ og avsluttes med l. Kommen
tar-setninger assembler 
innledes med semikolon. Skriv 
inn programmet og kjør det med 
RUN. Studer utskriften som 
kommer under assembleringen. 
Den skulle se omtrent slik ut 
(kommentarene tatt vekk); 

Se programlisting 2 

Tallene er hexadesimale, og 
det første tallet står for den 
adressen instruksjonen ligger på. 
Det neste tallet er koden for 
instruksjonen, som står 
klanekst helt til høyre. Forsøk 
"PRINT -code%" på BASIC
promptet, og se at den 
inneholder samme adresse som 
første instruksjon i assembler
utskriften. 

Programmet i seg selv er 
riktignok ikke særlig nyttig, men 
danner et skall for dine egne 
programmer senere. 

".start", ".loop" og "linje" 
kalles "labeis u, som betyr 
merkelapper. Disse brukes blant 
annet når man skal hoppe til et 
annet sted i programmet, slik 
som i linje 210. 

Det er BASIC-variabler som 
settes til adressen til påfØlgende 
instruksjon. Dette kan du se i 
assembler-utskriften. 

Neste del. 
Neste gang skal vi forklare en 

del av de instruksjonene i 
eksempel-programmet som ikke 
er forklan nå. Men en del av 
dem er enkle å forstå uten 

� nærmere forklaring. Inntil videre 
kan du forsøke å endre 
instruksjonene/tallene i linje 160 
til 260, og få andre linje-mønstre 
frem på skjermen. Du kan 
uansett ikke gjøre noe galt med 

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

ARM 

Programlisting 1 

10 REM > ASStest2 
20 MODE IS 
30 PROCassemble 
40 PRINT "Før CALL" 
50 CALL stan 
60 PRINT "Efter CALL" 
70 END 
80 : 

11  

;REM kaller assembler-prosedyren 

;REM kjører assembler-programmet 

90 DEFPROCassemble ;REM assembler-prosedyren 
100 DIM code% 10000 ;REM setter av plass (10000 bytes) 
110 FOR pass%=O TO 3 STEP 3 
1 20 P%=code% REM assembleringen begynner på P% 
130 [OPT pass% ; [ innleder assembler 
140 .stan 
150 STMFD RI3! , {RI4) 
160 MOV R I ,#O 
170 MOV R2,#O 
180 MOV R3,# 1280 
190 MOV R4,#1024 
200 .loop 
210 BL linje 
220 ADD RI,RI ,#4 
230 ADD R2, R2, #8 
240 SUB R3, R3,#4 
250 SUB R4,R4,#8 
260 CMP R4,#0 
270 BPL loop 
280 LDMFD R13!  (RI4) 
290 MOV PC, RI4 
310 .linje 
320 STMFD RI3! , {RO-R4) 
330 MOV RO,#4 
340 SWI "OS_Plot" 
350 MOV RO,#5 
360 MOV R I,R3 
370 MOV R2,R4 
380 SWI "OS_Plot" 
390 LDMFD R I 3 ! , [ RO-R4) 
400 MOV PC, RI4 
410 l 
420 
430 NEXT 
440ENDPROC 

Programlisting 2 

; bevarer RI4 
; flytter O inn i RI 
; flytter O inn i R2 
; flytter 1280 inn i R3 
; flytter 1024 inn i R4 

; hopper til linje-rutinen 
; R l = R I + 4  
; R2 = R2 + 8  
; R3 = R3 - 4  
; R4 = R4 - 8 
; sammenligner R4 med O 
; hopper til .loop hvis RO > O 
; henter tilbake R 14 
; retumerer til BASIC 
; linjerutinen 
; lagrer RO-R4 på stack 

; kaller operativsystemets plot-rutine 

; henter RO-R4 fra stack 

; REM l avslutter assembler 

; REM returnerer fra assembler-prosedyren 

00009490 
00009490 

OPT pass% 
.stan 

00009490 E92D4000 
00009494 E3A01000 
00009498 E3A02000 
0000949C E3A03C05 
000094AO E3A04BOI 
osv. 

STMFD RI3! ,(R14) 
MOV RI,#O 
MOV R2,#O 
MOV R3,#1280 
MOV R4,#1024 

din Archimedes, men husk å 
lagre programmet først. Lykke 
til! 

Prøv en annonse 
i NDM! 
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pc-kort for A500 
Har du savnet 

PC-kompabilitet 

Amiga SOO? 
Nå kommer et 

skikkelig 

på din 

kort fra 

City Computer Mail som 
åpner døren til MD-DOS 

verdenen og som attpå til 
utvider hukommelsen til 

I ,S Megabyte! 
Kortet har fått navnet 

KCS Power PC Board. 

Kortet leveres med Nec 

V30 8 Mhz Turbo, 704 K 
RAM, Dos ver. 4.0 1 ,  MS

DOS Shell og Gw-Basic. 

I PC-modus trenger du 
kun en Amiga SOO og en 

eller flere Amiga driver, 

du kan også bruke seriell
og parallell-porten, Amiga 

joystick og mus i PC

modus. Og som om ikke 

det er nok . . .  

Du får også 

Hercules(CGA og Mono
chrome grafikk med eget 
valg av farger. På kortet 
finner du også batteri 

backup klokke. 
Kortet plugges inn 

ekspansjonsporten, slik at 

du får S I 2K ekstra RAM 
pluss S I 2K i RAM disk. 

Kortet skal være nesten 

100% kompatibelt med all 
MS-DOS PC software, 

både tekst og grafikkbasert 

software. 

Følgende programmer er 

testet ut: Wordstar, 

WordPerfect m. grafikk, 
Flight Simulator. Protext, 

Timeworks DTP, 
Microsoft 
Windows, UCSD 

First Frarnework, 

2.2 

Og prisen? 

Works, 
Pascal, 

GEM 

Ca. kr. 4300,- inkl. mva. 
Kortet er leveringsklart i 

august. 

DETTE ER ULOVLIG 

Dragon Wars 
fra Interplay 

Dragon Wars omhandler 
Oceana, 85% sjø med mange 
små sjøer. 

Den mest legendariske øya er 
Dilmun - landet hvor solen aldri 
går ned. 

Hver historie ymter om gater 
bestrødd med gull. Din oppgave 
som spiller, er å reise til Dilmun 
for å søke etter et bedre liv. 

Ved ankomst kaien blir 
spilleren og hans gjeng slept i 
land av grusomme vakter, fratatt 
sine personlige papirer, våpen 
og penger. Disse grusomme 
typene står under kong Drake av 
Phoebus ' ledelse, hersker over 
Purgatary, underverdenen. 

Det er opp til spilleren å 
stanse hans grusomheter. 

DU RISIKERER FENGSEL I 3 MND 
Er du en av de som kopierer spi l l ,  så bryter du norsk lov! 
Du risikerer politianmeldelse, bøter, fengsel og store erstatn ingskrav fra den norske importøren. 
Arlig kopieres det ulovlig for m il l ioner av kroner, og vi vil ikke nø le et øyeblikk med politianmeldelse 
når vi kommer over tilfeller av piratkopiering. 
Tar du risikoen på fortsatt å være tyv? 

ELECTRONICS 
SOFIWARE AS 

Storgaten 36, 1440 Drøbak, tlf. (09)93 24 65 
NORGES STØRSTE IMPORTØR AV DATASPILL 

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

PIRATKOPIERING 
ER TYVERI 

BUDGETSPILL 
FRA 

ENCORE 

For deg som er lei av å betale 
skyhøye priser for dine originale 
titler, er software-foretagendet 
"ENCORE" et fint alternativ. 

ENCORE (som på fransk 
betyr "en gang til") blir drevet 
av det engelske software firmaet 
ELITE, og gir ut repriser av 
Elites tidligere tittler. 

Prisene på disse spillene er ca. 
kr 59,-. På kassett til C64. 

Vi har her testet 4 av 
ENCORES tittler. 

SUPER TRUX 
Her skal du kjØre en kon

kurranse med en 30 tonn tung 
trailer mellom 9 av Europas 
mest kjente byer. Dine 
konkurrenter og en del 
hindringer i veien vil gjøre 
oppdraget ditt vanskelig. Du må 
fØlge oppmerkede veier hele 
tiden, og noen ganger kan du 
være heldig nok til å finne noen 
snarveier. 

Dette spillet er til tross for den 
lave prisen ett av de bedre 
bilspillene, som er å få tak i. 

ESCAPE FROM 
SINGE'S CASTLE 

Oppfølgeren til det 
vellkjente "DRAGONS LAIR". 
Her kommer Dirk tilbake til 
Dragons Lair for å stjele 
0g1ekongens skatt. For å klare 
dette må han kjempe seg 
gjennom 8 forskjellige skjermer. 
Det eneste som ikke er helt bra 
er grafikken, men den klarer 
jobben brukbart. 

Det eneste negative er at hver 
av de åtte delen loades inn hver 
for seg, og på kasettversjonen 
tar dette altfor lang tid:' 

Dette spillet er også verdt 
prisen. 

A QUESTION 
OF SPORT 
- Er elt spørrespill om sport. 
Til å svare på spørsmålene 

plukker du ut ditt eget lag, som 
består av kjente personer iIUlen 
forskjellige sportsgrener. 

Dette er ett ganske under
holdende spill, men det egner 
seg kanskje ikke så godt for 
Norske databrukere da det er 
spørsmål iIUlen sportsgrener 
som f.eks. golf, crickett, rugby 
og andre sponer som det ikke 
blir opplyst så mye om her i 
Norge. 

MIKE READS 
COMPUTER POP QillZ 
- Et spørrespill om 
all slags musikk. 
Spillet er oppbygd og fungerer 

akkurat som A QUESTION OF 
SPORT. 

Dette spillet passer ikke for de 
yngste databrukerene, da de 
fleste av dem ikke har peiling på 
klassisk musikk, country og 
ellers musikk som ble laget før 
1985. 

KJ 



�!KO 
©rtl fPJOæ 

Fra Electronic Arts kommer 

her et nytt spill som jeg er 

sikker på at alle skientusia'ter 
vil føle seg lurt av. De har ikke 

bare bommet på skisesongen, 
men de har også gjort en stor 

feil ved å slippe denne CM
versjonen ut på markedet. Jeg 

må si at dette er det tristeste 

spillet jeg har sett til nå i år. 

Både programmering, grafikk, 

musikk og design kunne blitt 

slått av et spill fra 1985. Jeg 
hadde blant annet ventet meg 
noe stort av musikken da jeg 
leste at musikk og lydeffekter 
var laget av Rob Hubbard (som 

har laget musikken i spill som 

Knucklebusters , Sanxion, Int. 

Karate m.m.) , men jeg kan bare 

fastslå at dette er ikke av samme 
kvalitet som Hubbards tidligere 

melodier. 
Og på toppen av det hele var 

joystickrutinen veldig 

unøyaktig. 

Selve spillet er delt opp i 5 
forskjellige "sportsgrener". 

Disse grenene er: 

Snowball blast - snøballkrig 

Downhill blitz - utforkjØring 

Acro aerials - freestyle 
Innertube trash utforrenn 

med bilslange 

Snowboard half pipe 
snowboardkjøring 

I disse forskjellige grenene 

samler du poeng ved å plukke 
opp forskjellige ting, eller ved å 

gjøre forskjellige tricks med 
utstyret du benytter deg av. 

I noen av grenene finnes det 
også forskjellige skapninger 
som gjør livet surt for deg. 

Spillet kan spilles av 1-6 
spillere, og du kan velge mellom 
konkurranse eUer øving i de 

forskjellige grenene. 

RO()NEY'B UUNtER WON()ERLRN 
Down this path to compete 
in ,Il the events. 

Rre iee sphares at 

the troubled VOutlJ 
oftomorrow. 

Peet pertorm,nce 
at 3.000 feet These 
Black Oiamcnds aren't 
a oirl's bestfriend. 

Sliek snowboard, and 
snowbunnies. Pristine acre 

grnnwlar snow packed in a pl 
,rgng.n"nt Need I 

The wild man's ski Head·rOehef 

jump. Achieve double· 
digit sky time and gyrate 
vom W3\/ lO 010(\/. via infernal 

Grafikk: 3 
Musikk: 3 
Spillbarhet: 3 
Totalt: 30% 30 % 
Det eneste positive jeg kunne finne ved dette spillet var at 

loadingen gikk forholdsvis raskt unna. 
Dette spillet bør du i aUe faU prøve før du kjøper det. 
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�,\l' AjlPI'OX1 "� t e lC� � 

rnglnl' type f l at - 1 2  S128, 888  % -2·1 o. 
� l sp l ace�n l 4942cc E 

.. 
{O"freSS1Cn rat i o  S . 7 · 1  8-n8Jll'h 5 . 35 Q 
Bhp � rpM, SA[ n�t  388 @ 5758 8 - 1 8 8tiph 18  95 • • - 1-t 
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!1!'�S Goodvear Eagle VR�8; lblBhp . 18 . 4  

22.5/58VR-16 front! Lateral Acc�l 8 . 872 
2SS/SeVR-16 re ar 

ACCOLADE 
Hvem husker ikke Test Drive, 

en gang et bra spill (?) men nå 

håpløst foreldet. Og det verste 

er, nå har det kommet ut på 

"pack". Sammen med Mean 18 
(et golfspill), famous course 

disk (ekstra baner til golfspillet) 

og HardBali! (basebaU). 

Når spill gis ut på denne 
måten, er det fordi spillene har 
blitt så gamle at de ikke selger 
lenger. For å få noen ekstra 

kroner ut av spillet, gis de av og 

til ut i slike samlepakninger. 

Siden softwarehusene ikke 

lengre har noe håp om å få solgt 
spillene enkeltvis, er sjansene 

for å fmne et bra spill i slike 
samlinger små. 

Jeg kjempet meg gjennom 

golfspillet (Mean 18) først. 
Grafikken var rett og slett 
elendig, og det tar tlere 

sekunder å tegne opp en skjerm. 

Test Drive 
Grafikk: 6 
Lyd: 5 
Spillbarhet: 6 
Totalt: 56% 

- All time favourites 
Man undrer i sitt stille sinn om 

det hele er skrevet i Basic. 

Lyden var heller ikke stort å 

sktyte av, men det er kanskje 

ikke det du først og fremst 

spiller golf for. Spillbarheten er 
også så som så. Hver gang jeg 

slo, fikk jeg en håpløs skru mot 

venstre, men det var kanskje like 
mye min feil. Jeg brukte hele 7 
slag på det første huUet, enda 

datamaskinen valgte riktig køUe 

og retning for meg. 

Baseballspillet (HardBall) var 
kanskje det beste spillet av de 

tre. Likevel har jeg en anelse om 

at du må være amerikansk for å 
sette pris på dette spillet. Det vil 

i alle fall hjelpe å være en stor 

basebaU-fan. Grafikken er 

dårlig, men dette spillet kan jeg 

gå med på har en brukbar 
spillbarhet hvis du liker typen. 

Personlig spiller jeg heUer Pac-

Mean 18 (Golf) 
Grafikk: 3 
Lyd: 3 
Spillbarhet: 6 
Totalt: 45% 

Man. 

Det siste spillet, Test Drive, 
har vel de tleste prØvd før. Du 

kan velge meUom fire for

skjellige biler, som hver har sine 

spesieUe egenskaper. Grafikken 

er dårlig, bortsett fra bilene du 
velger i begynnelsen. Anima

sjonene er meget hakkete, og 
styringen er treg. Jeg ble stadig 

forbauset over en prikk jeg så i 
det fjerne. Ett hakk senere ble 

det til en større prikk, etter et 

hakk til ble det til fronten på en 

bil i det fjerne, og i det neste 
hakket var bilen knust inn i en 

trailer. 

Siden traileren kommer på 

nøyaktig det samme stedet hver 
gang (det gjør faktisk aUe 

bilene), lærer du fott hvor du 

skal kjØre. Dette fører til at du 

som regel kommer litt lengre for 

hver gang. 

HardBaU 
Grafikk: 5 
Lyd: 4 
Spillbarhet: 7 
Totalt: 57% 

Når spill blir gitt ut i en slik samling, er det ikke fordi de er bra. Dette gjenspeiler seg i disse 
spillene. Du skal lete lenge etter eldre spill som blir utgitt nå for tiden. Både lyd, grafikk og 
design virker helt håpløst i forhold til spillene som har kommet i det siste. Det eneste som går an 
i disse spillene, er spillbarheten. Spill kan være morsomme å spille, selv om grafikk og lyd er så 
dårlig at du får lyst til å skru av monitoren. Tenk bare på hvor mange som har hatt glede av 
spill som Pac.Man, Manic Miner etc ... 
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. FlRE AN.D: ,A-. ··. 
SR(MSTON�: 

• 

Fire and Brimstone 
Firebird var kjent for lenge 

siden for å gi ut billigspill til 
bl.a. ZX Spectrum. Det var 
derfor med bange anelser jeg 
åpnet det nye spillet "Fire and 
Brimstone". De viste seg 
grunnløse. Spillet kom på to 
diskener, og det fulgte med en 
30 siders manual. Det baserer 
seg nesten utelukkende på 
norrøn mytologi. Vi i Norge 
burde derfor ha større forut
setninger for å forstå dette spil
let. Helten i spillet er Thor, i 
Norge bedre kjent som "Tor med 
hammeren". Den onde gudinnen 
Hel i Niflheim truer med å spre 
sin ondskap utover hele verden. 
Gudene har i fellesskap bestemt 
at det er din oppgave å forhindre 
henne i å greie dette. 

Etter å ha lest igjennom 
instruksjonsboken, som blant 
annet inneholdt en liten historie 
om Tor, satte jeg på spillet. Etter 
en stund kom highscorelisten 
opp på skjermen sammen med 
tittelmusikken. Den minnet om 
Quartet-musikk, siden det var 
musikk med samplede instru
menter. Siden jeg aldri hadde 
prøvd spillet før, måtte jeg 
begynne på det første nivået, 

Maskin: Atari ST/STE 
Grafikk: 8 
Lyd: 7 
Spillbarhet: 7 
Totalt: 75% 

Alfheim. 
Spillet i seg selv minner litt 

om f.'eks. Thundercats og Vixen. 
Noen steder finnes skjulte flas
ker, andre steder er de bare 
vanskelige å få tak i. Det kryr av 
feller overalt., og ofte er 
problemet hvordan man skal 
komme over dem. Det finnes 
forskjellige trolldomsdrikker 
som kan hjelpe deg. En av dem 
lager en magisk bro over 
vanskelige områder på skjer
men, men broen forsvinner hvis 
du går ut på skjermen og så 
kommer tilbake igjen. En annen 
drikk gjør at du kan hoppe 
høyere. 

Det finnes tilsammen fire 
forskjellige våpen du kan bruke, 
men du kan ikke ha med deg 
mer enn to samtidig. Til å 
begynne med har du ikke ham
meren, den finner du senere i 
spillet. Alle våpnene har sine 
særegenheter som gjør dem 
bedre egnet i visse situasjoner. 

En ting likte jeg veldig godt 
med dette spillet, at spillet 
automatisk lagrer din fremgang 
på disketten. Hvis du har greid 
det første nivået en gang, trenger 
du ikke å gå gjennom det flere 

ganger. Før du begynner å spille 
velger du hvilket nivå du vil 
starte på. Du kan bare velge 
nivåer du har vært på før, 
selvfølgelig. Fordelen er at du 
slipper det vanlige passord
systemet for å komme til senere 
nivåer. 

Samtidig blir det (dessverre?) 
vanskeligere å jukse - du kan 
ikke lenger lese passordet i en 
juksespalte i et blad. Her må du 
komme deg gjennom de van
skelige nivåene selv. 

Spillet lagrer også highscore
tabellen på diskenen. Dene kan 
selvfølgelig være litt risikabelt. 
Det er lettere å få et virus på 
disketten hvis skrivebeskyttelsen 
er av når du spiller det. 

Styringen er presis, hoved
sakelig fordi animasjonen er 
ganske rask. Det er ikke noen 
store objekter på skjennen som 
forsinker spillet noe særlig. 
Bakgrunnsgrafikken er bedre 
enn de fleste andre spill av 
denne typen. I noen av trærne 
skjuler det seg de forskjelligste 
ting, og i noen av dem er det 
små dyr. Hvis du skyter disse, 
vil du som regel få noe 
verdifullt. 

Spillet burde jo ha spesielle forutsetninger for å slå til her i Norge, siden det er gjennomsyret 
av norrØn mytologi, Det var likevel et par ting som fikk meg til å undres: En gang ble jeg drept 
fordi en frosk hoppet på meg. Og jeg som trodde at Tor var en sterk Gud ... D u  kan også bli 
forbauset når du blir drept fordi en eneste pixel av helten er i kontakt med et lite leirbål. Disse 
tingene trakk spillbarheten ned til 7. Bortsett fra det, er det et glimrende spill. Hver gang du 
spiller det, kommer du litt lengre, Likevel - det var litt for vanskelig. 

Bullfrog, firmaet bak det 
kjente spillet Popolous, har slått 
til igjen. Denne gang med Flood. 
Flood er et mer eller mindre rent 
action-spill. Historien bak er den 
samme gamle "Du er den siste 
igjen av rasen X:XXX, og du må 
gjøre alt for å redde din eget 
liv ... ". I dette spillet styrer du en 
"Blobby" ved navn Quiffy, som 
etter sigende er en underjordisk 
skapning som lever av søppel og 
avfall fra en pussig gammel 
sivilisasjon . 

Vi har testet dette spillet både 
for Amiga og for Atari ST. Den 
eneste forskjellen på spillene var 
kvaliteten på lyden! Både 
grafikken og spillbarheten var så 
godt som identisk. Amigaeierne 
har altså ingen grunn til å være 
stolt av at spillet er bedre på 
Amiga enn på Atari ST. 

Du må til sammen komme deg 
gjennom 42 nivåer, 36 vanlige 
og til slutt 6 ekstremt vanskelige. 
Hovedpoenget er at du skal 
samle opp alt søppelet som 
finnes på hvert nivå. Så skal du 
gå til en teleporter som tran
sporterer deg til neste nivå. Den 
virker først når du har samlet 
opp alt sammen. Nederst på 
skjennen er en teller som viser 
hvor mye søppel som er igjen. 
Hadde dette vært alt, hadde det 
vært enkelt. Men, det finnes 
andre skapninger enn Quiffy i 
undergrunnen, og ikke alle er 
like glad i harn. 

Ingen av dem er glad i harn, 
faktisk. For hver gang du kom
mer bortI et annet dyr, går 
livskraften nedover. Noen dyr vil 
i tillegg kaste ut søppel, slik at 
det blir mer å plukke opp. Andre 

Maskin: Atari ST og Amiga 
Grafikk: 8 
Lyd: 7 
Spillbarhet: 7 
Totalt: 72% 

igjen vil spise alt søppelet de ser. 
Som om ikke dette var nok, vil 
gjenferdet av Quiffys tante 
komme inn på hvert nivå etter 
en liten stund. Gjenferdet følger 
nøyaktig i Quiffys fotspor, men 
det går litt raskere, slik at etter 
noen minutter har det tatt deg 
igjen. Da er det over og ut for 
Quiffy. 

Det finnes heldigvis våpen 
som kan hjelpe deg. Du får tak i 
våpnene ved å gå over dem. 
Noen av dem kan være 
vanskelig å få øye på. Det kan 
være håndgranater, dynamitt, 
flammekaster, boomeranger og 
kastestjerner. Tro meg, flamme
kasteren er svært effektiv! 

Likevel er dette bare småt
terier i forhold til det største 
problemet: Hele nivået fylles 
sakte med vann. Siden Quiffy 
ikke er født med gjeller, kan han 
bare oppholde seg i korte 
perioder under vann. Du må 
derfor komme deg ut av nivået 
før det blir fylt opp! Det kan 
også være en fordel å ta søppelet 
som ligger nederst først. 

På mange av nivåene er det 
teleportere som flytter deg rundt 
omkring. De opptrer alltid 
parvis, slik at det går an å 
komme tilbake igjen ved å gå 
inn der du kom ut. Noen av dem 
kan være skjulte, så det kan 
lønne seg å prØve seg litt frem. 

Hvis du finner en skjult 
teleporter, kommer du ofte til 
noe som kan kalles en bonus
skjerm. 

Du kan for eksempel finne 
forskjellige våpen, og er du 
riktig heldig, kan du finne ting 
som gir deg et ekstra liv! 

Det var litt skuffende at Amiga-versjonen ikke var noe 
bedre enn ST-versjonen, rent bortsett fra lyden. Selv om 
poenget i spillet var langt fra originalt, var det til tider 
morsomt å spille, og nivåene hadde akkurat den 
vanskelighetsgraden som gjorde at man fikk lyst til å spille 
en gang til. Spillet bruker et passordsystem, slik at du 
slipper å begynne på level i hvis du har kommet lengre før. 
En ting som irriterte meg var kopibeskyttelsen. Spillet 
kommer med spørsmål fra plakaten som følger med, f.eks: 
''Fra plakaten: Hvor mange tenner har teddybjØrnen?" 
Jeg ble ganske lei av det etter hvert! 
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- litt bakgrunnshistorie 
Hvem har Ikke hørt om Atlantis, dette nrma som lever og Ander ror den Ikke helt ukjente datamaskinen rra Commodore: AMIGA. Men 

selv om mange har nrmanavnet pA netthinnen, er det rærre som egentlig kan rortelle oss hva Atlantis er ror noe og hva de holder pA med til 
daglig. VI pA NDM bestemt oss ror A studere disse hyggelige nordlendingene nærmere. VI begynner med litt hlstorte . 

I november 1964 bl. det pA 
Fauske i Nordland startet opp et 
firma med navn Atlantis 
Informasjonssystemer. Firmaet 
baserte seg da pA salg av Amiga. 
samt en del spesialutvikling av 
programvare. Problemet pA den 
tiden var at det eneste 
programmet til Amiga som 
kunne sies A være bra, vaf 
DeluxePaint fra E1ectronic Arts. 

I september 1987 flyttet 
firmaet til Bodø. I dag selger 
firmaet ogsA Commodores 
PC'er. 

- Hva var det som fikk <kr. til 
ti starte firma? 

- I mai 1986 fikk vi. Øyvind 
Skogvoll (27) og Tord Myhre 
(27). vAr første Am iga. forøvrig 
eo Amiga 1()()(). fra Commo
dore. Planen var A utvikle 
diverse spe.ialprogramvare til 
nisjer i markedet hvor behovet. 
for dette var størst. Dessverre 
fant vi fort ut at siden Amiga var 
en datamaskin som ikke vaf 
IBM-kompatibel. ville ingen ha 
noe med den A gjøre. og dermed 
forsvant jo ogsA markedet for 
programvare til den. 

- Men. ettersom vi syntes 
Amiga 'en var eo fabelak6g 
maskin som i teknologi ligger 
langt over PC-nivA. besluttet vi A 
gjøre vArt be.te for A bedre dens 
fotfeste i Norge og forsøke A 
opplyse fnlk om at IBM
kompabilitet ikke nødvendigvis 
var sA smart A ba i alle tilfeller. 
y; tok kontakt med vAr kontakt 
hos Commodore Computers 
Norge AS (bIlISten -86) for A bli 
registrert som Commodore
forhandler. noe som gikk helt 
problemfritt. Firmanavnet ble av 
den mest kreative BV oss -
Øyvind - bestemt til Atlantis 
Informasjonssystemer. 

- Hvorfor ble det AMIGA dere 
kastet dere over, og ikke ATARI, 
PC eUer ARCHlMEDES? 

- Allerede fra barndommen til 
Commodore 64 har vi sett at 
Commodore gang pA gang 
vinner kampen om 
hjemmemarkedet, noe som ikke 
bare skyldes tilfeldigheter. I 
til legg til bjemmemarkedet kan 
jo Amiga benyttes i maoge 
profes.pnelle sam menhenger. og 
det er denne fleksibiliteten som 
gj," maskinen sA fantastisk. 
Maskinene til Com modore bar 
alltid hatt et lite forsprang pA 
sine "konkurrenter". bAde nAr 
det gjelder teknologi og 
markedsføring. Derfor ble det 
helt naturlig for oss at valget falt 
pA Amiga. 

- N Ar det gjel der PC' en er det 
galt A si at vi ikke bar ka.tet oss 
over disse. Vi selger nemlig en 
god del av disse maskinene til 
personer/firmaer som mener de 
mA ha IBM-kompabilitet. 
Commodore har ;,. som mange 
forfsatt ikke er klar over. 
utmerkede PC' er i alle klasser, 

Atlantl. Amiga Brukerklubb 
Omtrent samtidig med 

Atlantis loformasjonssystemer 
flyttet til Bodø. ble Atlaotis 
Amiga Brukerklubb opprettet. 
Klubben skulle være en 
kommersiell interesseorganisa
sjon for Amiga-eiere i bele 
Skaodinavia. 

Klubbens hovedmedium er et 
blad (EXEC) som for tiden gis 
ut hver aoneo mAned. Klubben 
har i til legg til ledelsen!hoved
redaksjonen i Bodø startet opp 
eo egen redaksjoo i Danmark. 

og jobber ogsA med A fA igang 
en redaksjon i Sverige. 

Pr. i dag er det ca. 1500 
medlemmer fra 10-70 Ar med i 
klubben. 

Atlantis Distribusjon 
I juni i Ar ble et firma med 

navn Atlantis Distribusjon 
startet opp. Bakgrunnen til dette 
er et stort. udekket omrAde nAr 
det gjelder distribus.pn av 
programvare til Amiga i Norge. 

I hovedsak vil distribusjonen 
omfatte programvare av katego-

rien "brukerprogrammer", eltsA 
ikke "underholdningsprogram
mer" (spill). 

Det er ogsA med i firmaets 
plan at mest mulig av program
varen skal oversettes til norsk. 

Atlantl. Support 
Atlantis Support er et firma 

som tenkes igangsatt i løpet av 
bøsten. Det skal spesialisere seg 
pA support til Amiga. PC og 
UNIX. og skal blant annet 
fungere som supportavdeling til 
bAde Atlantis Informasjonssy-

Intervju !ned Atlantis 
Mens vAre lesere har rordypet seg I historien bak Atlantis, har vi I m ellomtiden 
kastet oss over Tord Myhre (the golden volce) ror A rA en mer personlig 
komm entar tIl renomenet Atlantis. 

og som vaolig er det ikke noe A 
si pA prisen om du 
sammenligner med 
konkurrentene. 

- Hva vnr omsetningen første 
tlret, og hva beregnes den bli i 
tir? 

- Det ken være vanskelig A 
sammenligne f ..... te Aret med 
nAværende Ar. da det til A 
begynne med kun var Atlanti. 
Informasjonssystemer som 
eksisterte. NA er jo i tillegg 
Atlanti. Amiga Brukerklubb og 
Atlantis Distribusjon inne i 
bildet, samt at fra hIllSten 
kommer yttetligere to firmaer i 
drift; nemlig Atlanti. Support og 
Atlanti. Service. Men for 
Asnakke i tall, sA ventes 
omsetningen i 1990 A l igge pA 
ca. 5 mill. kroner for Atlantis, 
ooe .om er en seksdobling fra 
første Ar. 

- Hvor mange nv landets 
seriøse bnJcere av "grafiske" 
dIllamaslåner tror <kre bmker 
Amiga i sitt arb€id? 

- PA reklamebyrA-siden her 
nok Amiga ellerede fAtt et godt 
fotfeste. men mye gjenstAr ennA. 
Det er nok vanskelig A komme 
med noe eksakt tall pA hvor 
mange som benytter Amiga. 
men at det bele tiden blir flere 
og flere. er det vel i ngen som 
helst tvi l om. 

- Det samme gjelder pA den 
typografi.ke siden. selv om det 
her er Macintosh som er den 
største ennA (fy. NOM!!!!). 
Dette skyldes en utmerket 
markedsføring fra Apple's .ide. 
Vi kan j farten nevne at noen 
trykkerier i dag benytter seg ev 
følgende I ... ning: Fotosetter. 
Postscriptlaser. Amiga 2500. 
Scanner.Professional Page, 
Professional Draw. Trenscript. 
Cross Dos og Mec-2-Dos. 

- Dette gjør dem i shlnd til A ta 
imot tekst og evt. ferdig .atte 
sider fre bAde Amiga-. 
MecJnto.h-. IBM- og Atari
brukere. siA den, kjære Mec-

Tord Myh� 

brukere I Disse trykkeriene 
benyttet Mac tidligere. 

- Det sies at dere er delvis eid 
av Commodore, er dette riktig? 

- Riktigbeten av dette kan nok 
pA det sterkeste benektes. y; har 
aldri vært eid av Commodore. 
Derimot har vi hatt et meget 
nært samarbeid med dem den 
tiden vi har eksistert. Blant 
annet ken vi nok hikke 
Commodore for at Atlantis 
Amiga Brukerklubb er det den 
er i dag. I riIIegg har Com
modore i det siste vært 
behjelpelig med A fA kjørt igang 
Atlenti. Distribus.pn - som skal 
forsøke A bedre programvere
situasjonen til Amiga i Norge.
y; vil gjerne rA lov til A rette en 
stor takk til Commodore for den 
hjelp og støtte vi har fAtt .iden 
vi kom igang. 

- Dere gir jo ut bindet EXEC -
ml med omslnget i farger! - i 
Skandinavia. Fortell litt om 
hvordan dere finn"sierer et slikt 
prosjekt. 

Det er ikke vi som 
finansierer prosjektet. det er 
medlemmene selv! Som kjent 
betaler .p elle eD Arsavgift for A 
være medlem. og dette dekker 
stort sett det som dukker opp i 
postkassen en gang annenhver 
mAned. Selvføl gelig ver det i 
.tarten ikke .ærlig lønnsomt 
(underskuddl). men etter hvert 
som medlemsantallet steg ble 
det lettere A leve. Klubben er jo 

en slags interesseorganisasjon. 
selv om den er kommersielt 
drevet. Derfor venter vi heller 
ikke at den skal være noen 
"gullgruve" for oss. Den skal .p 
tvert om være en "gullgruve" for 
hvert enkelt medlem. 

- Hvor mange medlemmer hllr 
de forskjellige Inndene? 

- Det er nok uten tvil flest 
medlemmer i Norge. Dette 
skyldes .p at vi ikke er kommet 
ordentlig i gang i Daomark og 
Sverige ennA - spesielt Sverige. 
Danmark har .p fra nyAret fAtt en 
egen redaksjoo med 3 personer. 
noe som tydelig merkes i EXEC. 
hvor noen sider er pA dansk. I 
Sverige har vi fAtt tak i en del 
potensielle medarbeidere som 
sannsynligvis er klar til A starte 
en redaks.pn løpet av 
senhøsten. 

- MAIet pA sikt er at ECEX 
skal være 1/3 norsk. 1/3 dansk 
og 1/3 svensk. slik et det til fulle 
er en skandinavisk klubb. 

- Har dere tenkt ti holde pti 
noen tir til, eller skal <kr. gjøre 
som den sagnomsuste byen med 
samme nnvn som dere? 

- y; har etter hvert lært av 
vAre feil. og hva som rnA til for A 
overleve pA et aldri sA presset 
marked, sA foreløpig har vi 
ingen planer om A avslutte det vi 
har pA begynt. 

- AngAende den sagnomsuste 
byen Atlentis, sA var det en kjent 
og stor forfetter fra 1500-tallet 
som sa: "Atlantis vil i det 
herrens Ar 1986 igjen oppshl ... .. 
og hva var det som skjedde i 
1986?!! 

- Hvis dere fikk designe en 
egen datamaskin (og be.s1emme 
prisen J. ville spesifikasjonene ta 
plass pti denne siden? Knn dere 
lette li,t pti sløret for oss? 

- Dette er vel et problem som 
vi stadig vender tilbeke til. Har 
man førstfAtt noe bra. sA vil man 
h. noe ende bedre. Joda. 
spesifikas.pnene ville nok ha fAtt 
plass. y; synes Commodore bar 

• temer og Atlaotis Distribusjoo. 
Mer informasjoo om dette 
!enere. 

Atlantis Service 

Deite er et service-verksted 
som reparerer bAde Amiga og 
Com modore PC. 

BAde garaooreparasjooer og 
vanlige repara-sjoaer blir tatt 
hAod om av personer med mer 
eoo 15 Ars elektronikkerfariog 
bak seg. 

Og deres motto er: Rask og 
utmerket service. 

iAtt det meget godt til. og flere 
godbiter stAr for tur. Det nye 
CDTV er verdt A se litt nærmere 
pA - det begynoer A nærme seg 
hva vi øDSker - og priseo, vent 
og sel Amiga 3000 med det nye 
OS 2.0 er beiler ikke til  A spøke 
med: .. y; gleder oss! 

- Hvis <kre fiJclc sprenge en 
hnrdwnre- og ell 3Oftware
leverandør i luften gratis og 
"fr.. of charge ", hvilke slcuUe 
da bli Ul.J(ltl /or <ktte - og 
Irvorfor? 

- Hvorfor være sA voldsom? 
Det finnes maoge smartere 
mAter A kvitte seg med skadedyr 
pIl... Selvfølgelig bar vi ei bøne 
A plukke m ed  eo del 
leverandører rundt om i det 
gaoske land, og i andre lønd. 
meo da det sikkert fiones ooen 
som har ei bllOe A plukke med 
oss egsA, skal vi bolde oss for 
god til det. 

- Er <kt """ dere sltulle vil/e 
endre pti mlr det gjelder <kt 
norske dattl1MTke<kt? I tilfeik, 
hva da? 

- For det f ..... te ville vi fjerne 
"standarder" (MS-DOS). Alle 
burde nemlig ba sio egen 
standard?1 Neida, standarder kan 
være bra A ba, meo nAr 
utviklingeri bremses av dette. er 
det pA tide A hl seg sammen og 
innse det. Ellers vil vi pr""'e A fA 
senket pri.nivAet pA program
vare. Sammenlignet med utlan
det ligger Norge laogt høyere. 
og det er svært unødveodig. Det 
eneste det fører til er øt mange 
kjøper programmene sine direk
te fra utlandet og sparer tusenvis 
ev kroner. Importøreo merker 
dette og legger � prisen slik at 
fortjenesten skal bli deo samme 
- dermed har nesten ingen rAd til 
A kjøpe det lenger... Og bvor 
ender det? Jo, utvalget blir 
dAriigere og vi i Norge blir 
bengende etter. 

- Hvem stAr bak bva? 
Atlantis InformasjoDS.ystemer: 
Thrd Myhre. 
Atlanti. Amiga Brukerklubb: 
Øyvi nd Skogvoll. 
Atlanti. Distribusjon: 
Thrd Myhre. 
Atlanti. Support; 
Richerd Lindal og ørjan Erik
sen. 
Atlantis Service: 1rond Ressem. 
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AMOS Basic For Amiga 
Dere som har programmert 

noe i Basic, vet hvor irriterende 
dette språket noen ganger kan 
utvikle seg. 

Men dette har et engelsk 
software-hus snudd alle forvent
ninger om, de har lansert en ny 
"Basic"-utgave som er basert 
mest rundt grafikk og musikk, 
og jeg skal love dere at de har 
lykkes i sin oppgave. 

AMOS...  heter vidunder-
språket som bl.a. overgår "C", 
"modula-2" og de fleste andre 
språk som er kjente for sin 
kjapphet og fleksibilitet rundt 
Amiga. Dette språket ble utvik
let av samme person som bla.a. 
programmerte det meget fasci
nerende Atari ST språket 
"STOS", mannen heter Franqois 
Lionet, og som det 'fremgår av 
navnet, er han franskmann og 
freelance-programmerer for de 
høyest bydende softwar-hus. 
Etter dette blir nok prisen 
ganske stor for denne mannen, 
etter interessen å oppfatte. 

Arnos har alt som Hisoft basic 
og alle de andre basic-språkene 
ikke har, og mere til. Du har 
lette kommandoer, slik som 
"load iff', som henter et iff 
formatert bilde fra RAM eller 
disk. Her er det bare å velge og 
vrake mellom over 500 
kommandoer. Og ikke nok med 
det, hvis du føler at det mangler 
en funksjon i bokforrådet kan du 
selv skrive dem i maskinkode 
for senere å "linke" de sammen 
med det ferdige resultatet. 

Du kan lett som bare det hente 
og vise animasjon på skjermen, 
du kan kjøre opp til 8 skjermer i 
forskjellig format over hver
andre på en gang, og det er ikke 
noe problem for Arnigaens "dual 
playfields" å bli tatt i bruk, som 
sett i spill som "Exenon 2" og 
"Shadow of the Beast". Neida! 
Her er alt i skjØnneste orden fra 
topp til tå. 

programmeringspakken kommer 
med konverteringsrutiner for 
bl.a. sound-tracker, sonix, garnes 
music creator, future-composer. 
Og ikke nok med det, du kan 
senere linke opp andre musikk
rutiner til compileren, det følger 
også med et lite musikkprogram 
som er av lik utførelse med 
Sound-Tracker. Da forstår dere 
sikkert hvorfor Arnos ofte blir 
omtalt som et elektronisk 
vidunder. 

Effekter 
Du kan sample dine egne 

toner eller lyder med en sampler 
og spille de rett ifra programmer 
som du selv har programmert. 

Spesialiteter 
Dette programmeringsspråket 

var originalt ment som et 
"spille" -programmeringsspråk, 
du har kommandoer som urfører 
alt! Og da mener jegvirkelig alt! 
Du kan som allerede nevnt spille 
avaosert musikk, Amos kjører 
innebygget interrupts som 
hopper automatisk til musikk
rutinen for hvert 40. mikro
sekund, du kan også kjøre 
animasjon, iff og hardware 
sprites (hobs). Arnos har en 
sprite-grense på 64, men du kan 
selvfølgelig bygge videre med 
bl.a. bobs som "ikke har noen 
default grense" (helt avhengig 
av hvor mye RAM du bruker). 

Funksjoner 
Franqois Lionet har virkelig 

fjernet alle "bugs" fra Arnos. Du 
kan ikke bruke exteme library 
filer, i stedet har han alle de 
mest kjente library funksjoner 
liggende innen Arnas. Kan bl.a. 
nevne dir, type og dos.librarys 
file requester, virkelig proff 
utførelse. 

Programmereren har ikke 
utelatt noe, han har tenkt på"det 
meste, derav disse "pull down 
menus". Arnos er så fleksibel at 

og ikke nok med det, man kan 
kjøre sprites, bobs og animasjon 
inne i disse menyene lekende 
lett. 

Det kan også nevnes at Arnos
pakken kommer med en manual 
på 350 sider, som er ment å 
være en av de mer nøyaktige 
manualer som hittil er skrevet 
for noe språk med unntagelse 
for Lattice .... s "e". Pakken inne
holder også en sprite og 
animasjons-editor, men jeg kan 
forsikre deg om at det kommer 
til å ta tid før du får bruk for 
den. Pakken kommer med 600 
ferdige animasjons-sprites, fer
dig til bruk i dine egne spill. 

Med på kjøpet får du også to 
spill, disse er helt topp spill som 
er skrevet i Arnos av MANDA
RIN software. De er i ren kode, 
slik at du kan titte i programmet 
etter hints og tips (Magic forest 
+ Castle Arnos). 

Amos Compiler 
Denne kompilatoren er regnet 

i salg i september, da vil også 
Amos 3D komme ut. Dette er en 
helt ny Amos versjon som er 
kun "vectors", eller den meget 
spesielle grafIkken som er 
benyttet i bl.a. spill som "Stunt 
Car Racer" og "Elite". 

Compilatoren kommer til å 
kunne produsere helt alene
stående programmer som senere 
kan selges, så stor kvalitet kan 
Mandarin software love deg! 

Dette er et unikt stykke soft
ware som kan anbefales på det 
vannes te. Kommer til norske 
forhand-lere nå i sommer. 

Dette er et produkt som må 
sees for å bli forstått. Hvis noen 
har interesse av å titte på en 
"Demo-versjon" av Arnas, så 
kan dere kontakte meg angående 
dette. 

Demoen av Arnos er Public 
Domain, og kan kopieres fritt i 
allesammenhenger. Adresse fin
nes et annet sted i dette 

Musikk man faktisk kan plassere disse magasinet. 
Tro det eller ei, men denne hvor man ønsker på skjennen, 

Evig liv 
J])@mIIJN&1r@I& 

JLS 

Jeg h a r  et p r o g r a m  s o m  f å r  e v i g  l i v  på C64 s p i l l et D o m i nator.  S l å  på 
m a s k i n e n  og s k r i v  f ø l g e n d e :  ( H u s k  R E T U R N  m e l l o m  h v e r t  l i nje
n u m m e r ) .  

O REM DOMI NATOR PROG. AV WEGARD ALM 1 990 

1 FOR X=33168 TO 3331 2:READY:C=C+Y:POKE X,Y:NEXT 
2 IF C=1 9 1 08 THEN POKE 1 57 , 1 28:SYS 3 3 1 9 9  

3 PRINT "DATA E R  ROR" 

4 DATA 244, 2 4 8 , 2 0 8 , 1 6 8 , 8 5 , 2 0 8 , 1 7 0 , 8 5 , 2 5 5 , 84, 2 2 4 , 7 2 , 1 1 4 , 1 9 2 

5 DATA 6 6 , 1 4 6 , 1 5 1 , 1 4 1 , 1 7 0, 1 7 , 1 6 8 , 8 5 , 244, 2 4 8 , 2 0 8 , 2 0 0 , 8 9 , 240 

6 DATA 1 2 5 , 1 4 1 , 6 1 , 3 2 , 44, 2 4 7 , 1 6 9 , 6 2 , 1 4 1 , 1 7 8 , 3 , 1 69 , 2 3 3 , 1 4 1  

7 DATA 1 79 ,  3 ,  3 2 ,  1 0 8 ,  245 , 1 69 ,  2 0 8 , 1 4 1 , 2 1 4 , 1 7 6 , 1 6 9 , 1 29 , 1 4 1 , 2 1 5  

8 DATA 1 79 ,  3 2 ,  1 9 1 ,  3 ,  9 6 ,  7 2 ,  7 7 ,  8 0 ,  2 1 0 ,  1 2 9 ,  1 6 5, 2 2 ,  2 0 1 , 1 3  

9 DATA 240,  3 , 1 0 8 , 2 2 ,  0 , 1 69 , 1 7 , 1 4 1 , 4 1 , 1 3 , 1 6 9 , 9 3 , 1 4 1 , 4 2 , 1 3  

1 0  DATA 1 69 , 1 1 4 , 1 4 1 , 43, 1 3 , 1 6 2 , 1 8 , 1 6 0 , 3 3 , 1 8 9 , 1 4 , 1 30 , 1 57 ,  2 5 0 ,  1 2 1 

1 1  DATA 2 0 2 , 1 3 8 , 2 0 8 , 246, 1 8 5 , 1 43 , 1 2 9 , 1 5 3 , 2 5 5 , 49, 1 3 6 , 1 5 2 ,  2 0 8 ,  246,  1 6 9 

1 2  DATA 1 25 ,  1 4 1 , 5 8 ,  1 1 ,  1 6 9, 1 46 ,  1 4 1 , 6 0 , 1 1 , 76, 1 3 , 8 , 1 9 0 , 1 2 9 , 1 3 1 

1 3  DATA 1 87 ,  1 8 9 ,  1 3 0 , 9 3 , 1 2 8 , 1 6 9 , 9 3 , 1 8 1 , 9 3 , 1 8 2 , 1 7 3 , 1 9 1 , 1 9 0 

Start programmet med SVS 331 99. 

Spectrum emulator 
Det er blitt utviklet en Spectrum. emulator 

for Amiga maskinen_ 
-

Meningen er at den skal kunne brukes av 
nostalgikerne og hobby brukere som har en 
del Spectrum-program liggende. Men også 
av skoler som har utviklet interne 
progrrunmer for denne lille maskinen_ 

Den fungerer på A500, A2000 (modell B) 
og A3000, og det følger med et interface 
som gjør det mulig å loade Spectrum
progrrunmene direkte fra kassettspilleren og 

save dem på Amigadisketter (Amiga-driven 
blir oppfattet som en "Microdrive" av 
emulatoren). 

I svart/hvitt versjon fungerer programmene 
like raskt som på originalen, med en A3000 
virker emulatoren faktisk raskere enn på en 
Spectrum_ 

Emulatoren innholder en del interessante 
ting, som GAME FREEZER (&SNAP
SHOT), KEMPSTON INTERFACE 
AMULATION, PRINTING-CAPABILI
TIES, ON-LINE HELP, etc. 

Hvis du er interessert i dette produktet, kan 
du ta kontakt med Digimail SRL, via 
Coronelli 1 0, 20 1 46 Milano, Italia. Telefon 
39/2/426559_ Telefax: 427768_ 

Dogs of War 
Amiga 

S p i l l t i p s ! 

For  å b l i  usyn l ig  i dette sp i l let,  bare skriv "Timbo" 
mens du spil ler. 

N i n j a  W a r r i o r s  
Amiga 
Press caps lock og skriv den juksekoden du ønsker, og 
så presser du caps lock igjen. 

The Te r m i n a t o r  - Ninjaen eksploderer når den 
d ø r .  
M o n t y  Pyt h o n  - Fienden går baklengs. 
S k i p p y - Fienden hopper. 
Steve Aust i n  - Press S mens du spi l ler .  Slår "slow 
motion" av og på. 
Cheddar - Evig med l iv .  
PS.  Alle kodene kan kombineres. 

Beach V o l l e y  
Amiga 
Skriv "Daddy Sracey" og press Fl , så kommer du til 
neste brett. Hvis du nå trykker T, vil tiden starte om 
igj e n .  

S i m  C i t y  
Amiga 
Hold nede shift og skriv fund. Hver gang du skriver 
får du $1 0000, men skriver du det mange ganger, så 
b l i r  det jordskjelv.  

Super C a r s  
Amiga 
Når du blir spurt om navnet ditt, så skriv "Rich, 
Odie," e l ler  "Sige". Skriver du Rich får du 
$500.000. Skriver du Odie, får du den røde bi len. 
Skriver du Sige får du den hvite bi len.  

S h i n o b i  
Amiga 
Skriv "LARSXV I I I "  for  evig liv. 

Shadow of the beast 
Amiga 
Hold nede joystickknappen + begge musknappene mens 
spil let loader. Da får du evig liv. 

Ronny Karaduman 
3700 SK IEN 



start: 

lea.l cprlst,aO 

lea.! sprite,a l 
move.!a l ,dO 
move.w dO,6(aO) 
swap dO 
move.w dO,2(aO) 

lea.l sprite2,al 
move.!al,dO 
moveq.l #8,dl 
loop: 
move.w dO,6(aO,d l)  
swap dO 
move.w dO,2(aO,dl) 
swap dO 
addq.l #8,d1 
emp. w#64,d l 
bne loop 

lea.! bitplane, al 
move.lal,JO 
move.w dO,bpOI 
swap dO 
move.w dO,bpOh 

move.w #$0024,$dffI06 
mave. W #$1200,$dffI00 
mave. w #$83aO,Sdff096 
moveJaO,$dff080 
move.w $dff088,dO 
bsr FlyttSprite 
bsr tilbake 
rts 

FlyttSprite: 
lea.! 
moveq.w 
bsr 
move.w 
move.b 
add.w 
move.b 
addq.w 
emp. w#$fO,d l 
bmi 
rts 

sprite,al 
#$40,dll: 
syne 
d l ,d2 
c2,(al) 
#$Oc,d2 
d2,2(al )  
#1,d1 

syne: 
move.!Sdff004,dO 
lsr.! #8,dO 
tsl.w dO 
bne.s syne 
rts 

tilbake: 
lea.! 
move.l4. w,a6 

gfxname,al 

jsr -408(a6) 
move.!dO,aO 
move.!$26(aO),$dff080 
rts 

gfxname: de.b ·graphies.library·,O 

SECTION data, DATA_C 

eprlst: 
de.w $0120,$0000 
de.w $0122,$0000 
dc.w $0124,$0000 
dc.w $0126,$0000 
de.w $0128,$0000 
dc.w $012a,$0000 
de.w $012c,$0000 
de.w SO 12e,$0000 
dc.w $0 130,$0000dc. w 
dc.w $0134,$0000 
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$01 32,$0000 

I dette eksempelet setter vi 
opp de data som er nødvendig 
for å få frem en sprite på 
Amigaen. For å få en stabil 
sprite må vi sette opp adressen 
for spriten på nytt for hvert bilde 
(50 ganger i sekunder). Ved å 
sette opp en COPPER liste får vi 
COPPERen til å gjøre dette. Det 
første vi gjør er å lese inn 
adressen til COPPER listen i aO, 
og adressen til spriten i al .  
Deretter. flytter vi innholdet av 
a I inn i dO og legger de laveste 
16 bitene av adressen inn i 
COPPER listen. "swap" 
instruksjonen som vi bruker på 
neste linje, kan ikke brukes med 
et adresseregister. Dette er 
grunnen til at adressen måtte 
overføres til et dataregister. Når 
vi nå har byttet om på de øverste 
og de nederste 16 bitene, kan vi 
bruke en vanlig "mave. w" for å 
legge inn de øverste bitene av 
spritens adresse i COPPER 
listen. 

Vi bruker kun sprite null, og 
vi lar resten av spritene være 
tomme. "sprite2" er adressen til 
en tom sprite som ikke 
inneholder grafikkdata. Vi går i 
en løkke til denne adressen er 
lagt inn i COPPER listen for 
spritene I til 7. Når vi oppgir 
"6(aO,dl)", så betyr det: 
"adressen i aO + innholdet av dl 
+ 6", 

Det neste som må inn i 
COPPER listen er adressen til 
det bildet vi skal ha på 

de.w $0136,$0000 
de.w $0138,$0000 
dc.w $013a,$0000 
dc.w $013c,$OOOO 
de.w $013e,$0000 

dc.w $OOeO 
bpOh: de.w $0000 

dc.w $00e2 
bpO!: dc.w $0000 

de.w $01 80,$0000 
de.w $0 1 a2,$Offf 
de.w $0Ia4, $OffO 
de.w $0Ia6,$000f 

de.w $ffdf,$fffe 
de.w $ffff,$fffe 

sprite: 
de.w $7060,$7eOO 

skjermen. I dette eksempelet er 
det en tom skjerm som ligger på 
adressen "bitplane", Etter at 
denne adressen har kommet på 
plass, gjenstår det bare å sette 
noen kontrollregistere. Det 
første setter spritens prioritet i 
forhold til annen grafikk på 
skjermen. En verdi på $0024 
gjør at spriten kommer foran alt 
annet som måtte være på 
skjermen. Kontrollregister 
nummer to bestemmer hvor 
mange farger vi skal ha og 
hvilken oppløsning det skal 
være på skjermen. En verdi på 
$1200 gir LORES og to farger. 
Det er verdt å merke seg at 
spritene alltid vil være i LORES 
selv om vi velger HIRES for 
resten av grafikken. Hvis du 
prØver med verdien $9200 (som 
gir IDRES) vil du se at spritene 
forblir uforandret. 

Det neste vi gjør er å forsikre 
oss om at de rette bitene i DMA 
registeret er satt. Vi setter for 
sikkerhets skyld bitene for 
sprite, bitplane og COPPER 
DMA. Fargene for spriten er 
allerede på plass, og når vi nå 
starter COPPER listen, dukker 
spriten opp på skjermen. 
Rutinen ved navn "FlyttSprite" 
flytter spriten nedover på 
skjermen. Når vi skal flytte på 
spriten, må vi gjøre forandringer 
i dataene til spriten, og vi henter 
derfor inn adressen til "sprite", 
Koordinatene for spritene 
samsvarer ikke med de for 

de.w 9'00000011111100000,9'00000000000000000 
de.w 9'00111000000011100,9'00000000000000000 
de.w 9'0 I I  000000000000 11,9'00000000000000000 
de.w 9'0 1100 I l  000 I l  000 I l  ,9'00000000000000000 
de.w 9'0 II  01111 01111 0011,9'00000110001100000 
de.w 9'0 1100000 I 000000 11,9'00000000000000000 
de.w 9'0 Il  00000 I 000000 11,9'0000 I 0000000 l 0000 
de.w 9'0 I I  00000000000 I I  0,9'00000 I 00000 I 00000 
dc.w 9'01100000000000 I 10,9'00000011111000000 
de.w 9'0011000000000 I l  00, 9'00000000000000000 
dc.w 9'000 11100000 110000, 9'00000000000000000 
dc.w 9'000000 11111 000000, 9'00000000000000000 
dc.w 9'00000000000000000,9'00000000000000000 

sprite2: 
dc.w $O,$O,$O,$Obitplane: dcb.b 25000,$00 
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resten . av grafikken, og en ny 
koordinat på O vil føre til at 
spriten kommer utenfor den 
synlige . delen av skjermen. Vi 
starter derfor med y koordinat 
lik $40 og teller opp til $tO. For 
å synkronisere flyttingen med 
opptegningen av skjermen kaller 
vi opp rutinen "syne". Når vi 
skal sette ykoordinaten til 
spriten må vi sette opp både 
h'/or den skal starte, og hvor den 
skal stoppe. Første byte av 
spritedataene inneholder de 
laveste 8 biter av 
startposisjonen. Siden de tallene 
vi bruker får plass i 8 biter, 
bruker vi kun "move. d2,(al)" 
for å sette startposisjonen. For å 
sette den siste biten kunne vi for 
eksempel ha gjort slik: 

move.b 3(al),d4 
mave d2,d3 
and.l #$00000100,d3 
asr.w #6,d3 
or d3,d4 
move.b d4,3(al) 

Når vi regner ut hvor spriten 
skal stoppe, tar vi start
posisjonen, legger til høyden på 
sprite og trekker fra l .  $Oe er lik 
høyden på spriten minus 1 .  Vi 
setter de 8 laveste bitene av 
stopp�posisjonen med «move.b 
d2,2(al)". Den koden som 
trengs for å sette den siste biten 
er nesten lik den nevnt ovenfor. 
Den eneste forskjellen er at 
"asr.w #6,d3" må byttes ut med 
"asr.w #7,d3". Byte nummer to i 
spritedataene inneholder de 
øverste 8 bitene av x posisjonen 
til spriten. Den laveste biten er 
bit O i byte nummer 3. Denne 
biten med kode setter x 
posisjonen til $c5: 

move.w #$e5,d3 
asr.w #1,d3 
move.b d3,a(al )  
clr.w d3 
roxl.w#l,d3 
or.b d3,3(al) 

Etter at vi er ferdige med å 
flytte på spriten, sørger rutinen 
"tilbake" for at vi får tilbake den 
skjermen vi hadde tidligere. 

To og to av spritene har de 
samme fargene. Sprite O og I 
bruker fargeregistrene 16, 17 og 
18, sprite 2 og 3 bruker 
registrene 20, 21 og 22 osv. Alle 
spritene har en bredde på 16 
punkter. Når vi setter opp 
grafikkdata oppgir vi først bit O 
for alle punktene i linjen og 
deretter bit I for alle de 16 
punktene på linjen. Kombina
sjonen 10 (for bit O og l )  gir 
farge l, Ol farge 2 og 11 farge 3. 
De punktene som har 
kombinasjonen 00 er gjennom
siktige, og grafikken bak spriten 
vises. 
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Vel, l a  oss starte med din 
alder og ditt yrke. Hvor gammel 
er du og hva driver du meg? 

- Jeg fylte 22 år 15. februar. 
For tiden studerer jeg infor
matikk ved universitetet i Oslo. 
På fritiden går jeg med 
lokalavisa for å tjene litt penger 
til alt datautstyret. Når jeg har 
tid, jobber jeg også i Bærum 
Vannverk med alt mulig fra 
arkivering og registrering til 
programmering og 
datakommunikasjon. 

- Du er sikkert ikke helt 
"dataidiot". Hva driver du med 
ellers? 

- Ikke 100% (enda). Jeg løper 
orientering hele sommeren. 
Ellers så driver jeg litt med 
fotografering når jeg får tid 
(mest i ferien det også). Tar 
gjeme en bowling-runde 
sammen med kjente (og 
ukjente) fra datamiljøet i Oslo. 

- Hvilke skoler har du gått? 
Var det noen fag du spesielt 
likte/mislikte? 

- Som total data-gæming så 
hater jeg naturligvis alle fag 
unntatt EDB, men verst er nok 
gym (plages av astma) og 
språkfagene tysk og norsk. Før 
var jeg flink i matte, men 
dessverre ikke nå lenger. 

- Hvilken datamaskin var din 
aller første, og når fikk du 
datadilla? 

Jeg fikk datadilla på 
ungdomsskolen. Jeg og et par 
kamerater fikk tak i de aller 
første Commodore 64 som kom 
til Norge. Dette var før 
Commodore Norge var opp
rettet, og det var masse feil, 
tullball og morsomheter til å 
begynne med. Men slik er det jo 
alltid. 

- Når og hvorfor kjøpte du en 
Atari ST? Var det noen som 
overtalte deg til å begynne på 
Atati ST? Bruker du noen andre 
datamaskiner? 

- Grunnen til at jeg kjøpte ST 
var en fyr som gikk sammen 
med meg på videregående og 
jobbet for den forrige Atari
importøren. Dessuten var Ami
ga (som jeg sikkert hadde endt 
opp med hvis jeg ikke hadde 
valgt Atari ST) helt fersk og full 
av bugs på den tiden. Ellers 
bruker jeg en del PC-maskiner, 
f.eks. når jeg jobber i Bærum 
kommune. 

På Blindern har jeg vært borti 
maskinene DEC-20 og SUN 
(sistnevnte er absolutt det beste 
jeg noen sinne har vært borti), 
dessuten brukte jeg NOTIS-WP 
endel på Norsk Data maskiner, 
og et eldgammelt system som 
heter CICS-WS, da jeg var inne 
til militærtjeneste. 

- Du har laget veldig mye 
Public Domain, og da særlig 
norsk. Er det noen spesiell 
grunn til at du driver med dette? 

- Tja. den største grunnen er 
vel at det finnes veldig få som 
selger programmer til Atari i 
Norge. Og da ingen vil kjøpe en 
maskin uten programmer, fant 
jeg ut at jeg måtte lage noen. 
Dessuten synes jeg det er 
kjempegøy å programmere (i 
alle fall når programmene 
virker).- Hvilke program
meringsspråk bruker du, hvilket 

liker du best? 
- Jeg bruker for det meste 

Pascal. Mange mener jo at C er 
bedre, men jeg lærte Pascal på 
videregående, og det er nok 
derfor jeg henger meg opp i den. 
Kommer til å lære meg C når 
jeg skal ta kurs på universitetet 
som krever det. Ellers pro
grammerer jeg endel i 68000-
assembler. Fra den tiden jeg 
hadde Commodore 64 husker 
jeg jo også Basic og 6502-
assembler. Dessuten program
merer jeg jo Simula på 
universitetet. men det ligner 
veldig på Modula-2 (som jo 
igjen ligner veldig på Pascal og 
C - en fin språkfamilie det der). 

- Hvordan er Atari ST'en å 

Intervju med: 
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utkast til programmet i hodet, 
men jeg løser ikke problemene 
før de dukker opp. 

- Du har jo startet opp din 
egen BBS (Bulletin Board 
System, Elektronisk Oppslags
tavle). Fortell kort hva dette går 
ut på.- Man kan jo se på en BBS 
som en slags elektronisk 
postkasse. Man kan ringe opp og 
legge igjen beskjeder til andre, 
og senere ringe om igjen for å 
lese svarene og eventuelt 
diskutere videre. Dessuten kan 
man hente ned programmer som 
er public dom.in. For å sette seg 
i forbindelse med en BBS 
trenger man et datamodem og et 
kommunikasjonsprogram (f.eks. 
MiniTerm). Hvis dere vil vite 

oversettelsene. Futura Datasen
ter ble jeg kjent med da jeg var 
ute på orienteringsferie i fjor og 
stakk innom på veien. 
Programmering har jeg drevet 
med siden jeg fIkk Commodore 
64 (p.g.a. mangel på ferdige 
programmer). 

Hvilket software-selskap 
mener du er det beste til ST? 

- I Norge må BifroST være 
nummer en. I utlandet holder jeg 
en knapp på GST Holdins som 
lager ganske mye bra til Atari 
ST. Ellers finnes det jo 
grenseløst mye flinke folk rundt 
omkring, spesielt i Tyskland, 
Nederland og Frankrike (det er 
mest spill, men, men ... ). 

- Hva mener du om dataspill? 

jo ikke hvis servicen ellers er 
elendig). Ellers gleder det meg å 
se at de blir stadig flinkere til å 
lage lyd og grafikk på Atari. 

- Hva mener du om Atari ST 
som datamaskin, hva tror du om 
fremtiden? 

Lars-Erik 0sterud 

- Atari ST er en meget kraftig 
men billig maskin. Takket være 
den supre monochromskjermen 
(den beste jeg har sett), det 
enkle brukergrensesnittet og det 
at de bruker samme diskett
formatet som IBM (man kan jo 
f.eks. ta med seg Lotus 1-2-3 fil 
hjem fra IBM'en på jobben) gjør 
at jeg har stor tro på den. Ellers 
venter jeg spent på de nye 
forbedringene av ST-serien, den 
bærbare ST'en (STACY) og den 
helt nye TT-serien som er 
enormt billig i forhold til ytelsen 
og sikkert vil sette grå hår i 
hodet på mange andre produ
senter. Den bitte lille bærbare 
PCen, Portfolio, som går i 
jakkelomma, og den ikke spesi
elt mye større spillemaskinen 
LYNX med farge LCD skjerm 
kommer sikkert også til å være i 
nyhetsbildet fremover. 

programmere generelt? Er det 
noen spesielle bakdeler/fordeler 
eller vanskelige "områder"? Jeg 
antar du har vært borti noen 
problemer (de som ikke har ST 
får gå videre)? 

- På de litt eldre maskinene er 
det en del feil i BIOS 'en. 
Spesielt irriterende er RS-232 
porten, hvor man må gå direkte 
inn på chip'en for å sjekke 
enkelte ting som BIGS'en ikke 
utfører som den skal. På den nye 
BIOS 1.2 er det dessuten et par 
feil i VT52-emuleringen som 
gjør at markøren ikke alltid 
dukker opp der den skal. På den 
annen side er det meget smart 
av Atari å lage GEMDOS 'en sin 
så lik IBM (til og med 
funksjonsnumrene er de samme) 
og alle GEMDOS, BIOS og 
XBIOS rutinene gjør det lett å 
bruke hardwaren i maskinen. 
Ellers liker jeg meget godt 
resauree-filer som gjør at det er 
veldig lett å lage eller oversette 
menyer og dialogbokser. 

- Hvilket program er du mest 
fornøyd med av de du har laget 
på ST eller andre maskiner? 

- Jeg er meget bra fornøyd 
med både MiniTerm og Mini
BBS, da disse (særlig MiniBBS) 
faktisk slår mye av det som 
finnes av kommersielle pro
grammer (det høres kanskje ut 
som skryt, men ... ). Ellers er jeg 
litt stolt av et program jeg laget 
på PC som kan oversette alle 
veier mellom dBase Il, dBAse 
III og ASCII filer. Må 
naturligvis også passe på å 
nevne ReadMail ST som jeg har 
laget sammen med Terje Vernly 
(også han 100% ST-freak). Det 
automatiserer overfØringer av 
meldinger når man ringer 
BBS 'er og sparer masse teller
skritt. 

- Hvordan går du frem når du 
programmerer? Bruker du f.eks. 
papir og lager programskjema 
(flytskjema) slik lærebøkene 
oppfordrer til? 

- Slik man lærer på skolen? 
Nei, med fare for å oppmuntre 
til dårlige vaner: Jeg setter meg 
ned med en blank side i editoren 
og starter med "BEGIN" og 
fortsetter så rett nedover etter 
hvert som jeg får ideer. 
Naturligvis har jeg laget et 

mer om dette og om min 
spesielle BBS, så sto det litt om 
den i et tidligere nummer av 
NDM. 

- Føler du at det er kon-
kurranse mellom program-
mører? 

- Tja, mest mellom språkene. 
Vi krangler jo stadig om hvilket 
språk som er best, men ellers er 
vi gode venner. To personer med 
helt forskjellige ideer, meninger, 
løsninger og oppfatninger utgjør 
et uslåelig team når de setter seg 
ned og lager et program 
sammen. Dessuten er det meget 
vanskelig å finne sine egne feil, 
men andre finner dem nesten 
med en gang (sikkert en variant 
av Murphys lov). 

Hvordan får du 
programmene dine ut på mar
kedet? Lager du fancy demoer 
for å markedsføre deg selv? 

- Jeg legger stort sett ut 
programmene på alle de 20 
BBS 'ene i Oslo-området som 
jeg er innom jevnlig (det finnes 
mange flere), og da gir de som 
henter dem ned de videre til de 
de kjenner, som gir dem til de ... 
osv. Jeg har ikke helt sansen for 
demoer - de har liksom ingen 
særlig nytteverdi. Det er 
selvfølgelig bra med fine 
demoer, men det er mange nok 
av dem likevel, og jeg gidder 
ikke kaste bort tid på slike 
unyttige ting (nå blir mange 
sinte på meg nå). 

- Jeg vet du har laget mye 
norsk programvare til Atari ST, 
og at du bl.a. har laget noe for 
den gamle Atari importøren. 
Men hvordan ble du "oppdaget", 
og av hvem? 

- Det var i forbindelse med at 
jeg kjøpte maskinen av Eureka 
(den første Atari importøren) at 
jeg fikk spørsmål om 

Spiller du mye selv? 
- Klart jeg spiller. Ikke så mye 

nå lenger. Ble kvitt det verste da 
jeg hadde Commodore 64, men 
det dukker jo opp noen spill man 
ikke kommer seg unna av og 
til.- Hva er det beste 
programmet du vet om til Atari 
ST? 

1st Word Plus (tekst-
behandling), Personal Pascal 2 
og Devpac2 (assembler og de
bugger) er vel av det aller beste 
som finnes. 

- Hvilke håp og forventninger 
har du til fremtidig programvare 
til Atari ST? 

- Jeg håper at flere firmaer 

skjønner at det er verdt å sats"e 
på Atari på lik linje med Mac 
(Atari er jo mye billigere), men 
det krever jo at Atari blir mye 
flinkere med · service og 
oppfølging slik at flere kjøper 
Atari (gode programmer hjelper 

- Mitt siste spørsmål : Hva 
mener du om cracking, hacking 
og piratkopiering? Dette temaet 
blusser jo alltid opp med jevne 
mellomrom. 

- Et følsomt tema. I Norge er 
det jo veldig få som selger 
programmer tilAtari, og da er 
det jo lett å kopiere. Ellers er det 
jo mange som ser det som en 
utfordring å cracke spill. Til 
Commodore 64 f.eks. må jeg 
innrømme at jeg kjøpte Right 
Simulator Il for å se om jeg var 
flink nok til å fjerne kopi
beskyttelsen. Ellers er det jo 
synd at det kopieres så mye - det 
hadde vært mye bedre om flere 
hadde solgt Atari-programmer 
slik at man hadde unngått det. 

HALLO ALLE G RAFI KER E !  
Har dere tegnet noen fine bilder på 
dat a m askinene deres i det 
V il dere ha dem p ubliser t ?  
NORSK DATA MAG AS IN? 

siste? 
H er 

Legg bildet/bildene på en diskett 
og send det/dem s porentreks til: 

S c r e e n S h ots 
N o rs k  Data Mag a s i n  
P o st b o ks 2 5 0  
6401 MOLDE 

Har du en skrue 
løs, mutter? 
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Præeisions fremstillet med trykt kredsløb 

5 stk. udskiftelige miero-switehes 

Superstærk plast- og stålkonstruktion 

Designet for både venstre og højre hånd 

Speeielt designet håndtag 

Speeiel ledningsaflastning 

Ekstra lang ledning på 1 50 em. 

Passer til: 

Commodore 64/1 28 - Atari - Amstrad 

Bit 90 - Memotech - Speetravideo 

DanJoy kan kjøpes 
hos følgende forhandlere: 

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

* LIBRIS, ASKER - SOLLlE * LIBRIS, HORTEN - ROLF OLSEN, MOSS - SLiNNING MOA, ÅLESUND 
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Det var mange som ville 
vinne LYNX'en fra 
ATARI! Og de aller fleste 
svarte rett, nemlig 
GAUPE. I visse forbin
delser kan det også bety 
skarpsynt, men det var vel 
dyrenavnet vi egentlig var 
ute eUer. 
Den som ble den heldige 
vinner av dene fenome
nale vidunder av moderne 
elektronikk var: 

VEGARD HANSSEN 
VAATVIK 
8150 ØRNES 

Han er 16 år, og har en 
CBM64 (som for tiden 
fungerer som hyllevar
mer) og en Amiga 500. Vi 
her på NDM gratulerer 
vinneren! 

Vi trakk også ut tre 
vinnere som får hvert sitt 
program (for sikkerhets 
skyld ringte vi rundt til 
vinnerne og spurte hvilken 

datamaskin de hadde): 

AMIGA-spill: 
Terje Martinsen 
Borchgrevinksgate 33 
2300 HAMAR 

CBM64-spill: 
Helge Karlsen 
Postboks 25 
8764 LOVUND 

AMIGA-spill: 
Knut lo Dietzel 
Slevik Platå 69 
1620 GRESSVIK 
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De srolte vinnere av demokonkurransen på Amiga. 

Fredag den 29. juni til søndag 
den l .  juli ble det arrangert 
Computer-party i Bergen, hvor 
for første gang pirat-kopiering 
var forbudt! Etter katastrofen i 
Drammen tidligere i år, tok nok 
ikke arrangørene noen sjanser. 
Partyet ble som tidligere omtalt, 
holdt av gruppene SHADOWS -
MEGASTYLE - SCIENCE 451 
- FULL FORCE - CONTEX 
ANITGA - BOA - � og 
CRYPTOBURNERS. Partyet 
ble holdt i den gigantiske 
Bergenshallen, og var for 
maskinene AMIGA, C64 og 
ARCHIMEDES .  Det første som 
slo meg da jeg kom til partyet 
fredag ettermiddag, var få folk. 
Mer folk var ventet å komme 
utover kvelden og på lørdag, 
men det strømte ikke akkurat på. 
Et annet gigantisk party ble 
arrangert i Danmark av de 
kjente gruppene RED SECTOR 
og SILENTS samme helg, så 
dette ble hevdet var noe av 
grunnen. Det var også, etter 
manges mening, få kjente 
grupper på partyet. 

T h e  B e a s t  g o e s  P a rt y i n g ! 

Bergens-partyet 
- delte meninger 

I�ESIfL TATL1STE Ffm 

UE,\\fmU�lmm�A�SE�/CGJI 

1. I·ANA�m�a\.\\I[ nESleNS 

l. FLASH INC. 

3. ,\\EGAST\'LE 

JJ. SCIENCE JlS1 

S. 1,\WIfLSE 

/'I"� 

Fredag ettermiddag gikk rolig 
for seg, med stifting av nye og 
gamle bekjenteskaper, forbered
ing av demoer og sådant. Fredag 
natt kunne man begynne å ense 
en del trøtte sjeler, etter lang 
reising fra alle hjørner av vårt 
land. Men til tross, få valgte å 
sove. 

Lørdag ettermiddag begynte 
innspurten til demo-konkur
ransen som skulle avgjøres 
klokken 12. Men som vanlig ble 
fristen utsatt. .. Musikk- og 
graftkk-ko�urranser foregikk 
også. Fra første stund var 
GIANTS en klar favoritt til 
demo-konkurransen på Amiga 
med sin megademo, og som det 
kan sees av resultatene, ikke 
uten grunn. I invitasjonen ble 
det lovet at demoene skulle 

J 
·t 

, 

1. GIANTS 

2. NET\\'Olm 

:J. AI�I\\AnA 

JI. t:A1�TEL , 
( t 

'� 
5. CULT " 

r..... !� r---. 
' ... ','" \.'" 

vises på en svær video-skjerm, 
men etler fremvisningen av 
demoene på C64, med masse 
imponerende grafikk, fylt vektor 
(på en C64, ja!) og super 
musikk. Se også C64 seksjonen i 
dette nummeret for bilder og 
omtale av noen av demoene! Et 
nytt populært moment i demoer 
for tiden, er fraktal graftkk, 
spesielt mandelbrot, som kunne 
sees både på C64 og Amiga. 

På partyet var det også møtt 
opp en del ARCHIMEDES 
freaks, som kunne vise frem 
noen virkelig imponerende 
demoer. Dette er nok en maskin 
som kan se fremtiden lyst i 
møte! Jeg håper virkelig vi vil få 
se mer av denne maskinen på 
fremtidige partyer." 

Søndag begynte det å dabbe 
av igjen, og folk begynte å 

pakke sammen. Trøtte sjeler 
ravet rundt, etter minimalt med 
søvn på 3 dager, Etter en del 
utspørring av flere personer, ftkk 
jeg inntrykk av at partyet var et 
hellerdårlig sådan, Grunnene var 
mange; altfor få personer dukket 
opp (kilder hevdet 250 personer, 
Mon tro hvor de hadde gjemt 
seg?), for få kjente grupper var 
der, og problemer med det 
tekniske utstyret. Det var også 
en del problemer med stjeling a 
utstyr (enda det var hevdet at 
vakter var utsatt). Jeg kan bl.a. 
nevne at en av mine nærmeste 
medarbeidere ble frastjålet sin 
Final Caroidge! Men til tross, 
noen var også fornøyde. Man 
kan jo ha det gøy uten "sild-i
tønnen-følelsen. 

BS 

DATAMARKEDET 
Her sti l ler vi plass til rådighet for de privatpersoner som vil selge sin datamaski n, sine originalprogram eller 
annet tilbehør, Annonsen koster kr. 25,- og får maksimalt være på 4 l injer (ca, 1 00 tegn) ,  Ved innsendelse 
av annonsetekst må kvittering - eller kopi av denne - for at annonsen er betalt være vedlagt. Benytt deg av 
postgirokonto nr, 0824 0774241 , og skriv inn din annonse i talongen her nedenfor. 
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Demo
hjørnet 

Inniblant sol, sommer og 
badeliv er vel ikke aktiviteten på 

datamaskinene så altfor stor, 
men noen er fremdeles aktive i 
heten. Noen av de mest aktive er 
gruppen GIANTS, med sin 
megademo 30m fyller 2 disker 
til randen med et vidt spekter av 
demoer. A fortelle om alle her, 

ville ta for stor plass. så her er et 
sammendrag: Gjennom mega
demoen møter vi et heller ko
misk grønt romvesen, som vi 
følger etter hvert som demoene 
strømmer på. Vi kan se alle 
former for vektor-grafikk (vek
tor-balls, fylt vektor, vanlig vek
tor og hidden-Iines rutiner). Alt 

annet som babs. sinus-scrollere 
og all verdens andre scrollere, 
hører også med. Mye bra mu
sikk har de også. Men det som 
drar megademoen litt ned, er 

etter min mening grafikken og 
designet. Fargevalget og opp
settet av demoene er ikke alltid 

like bra, noen bugs er det, men 
mye av det er også til gjengjeld 

bra! 
Ellers ble det gitt ut en del 

andre demoer på Bergens
partyet. NETWORK tok en 
andreplass med sin demo "Aldri 
i Bergen!". Den besto av en 

imponerende effekt med flere 
rutenett over hverandre som 
scrollet horisontalt og vertikalt, i 
perspektiv! Over dette hadde 
den en logo som snurret rundt på 
en litt original måte. Den besto 

av flere lag, s1ik at når den la 
seg ned, kunne man se gjennom 
den, slik at den så 3-dimensjonal 
ut. Oppå dette hadde de den litt 
for populære effekten (etter min 

mening!), vertikale rasterbars. 
Når man legger til demoen fin 

grafikk og fengende musikk, 

kan det bare bli en ting: BRA! 
Hakk i hæl med NETWORK 

fulgte ARMADA med sin 
multidemo, "Against all odds". 
Etter manges mening et hakk 
foran... Den starter opp med et 
bilde av en trehodet drage som 

spyr ild. Blant det vi får se, er en 
l-bit sinus-scroll som roterer 
rundt x-aksen, akkompagnert av 

noen originale raster-bars. Hver 
"bar" består av flere mindre 

>fI'.,rvA./''l'V,/'V'" 
RANKINGLISTE 

l. CRYPT08URNERS 
a. RAZOR 19l1 
3. CRUSADERS 

4. FRAXION 
NO LIMITS 
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"bars" som vrir seg rundt hver
andre, samtidig som hele 
"rasterbar"en beveger seg i et 
sinus-pattem. Stilig! Videre får 
vi presentert den noe utbrukte 
ideen vektorballs. Men til 

gjengjeld vil jeg si dette er en av 

de beste vektor-ball rutinene jeg 

har sett! Kuler i alle størrelser, 
farger og fasonger, satt sammen 
til fantasifulle objekter, strøm
mer over skjermen. Blant annet 
kan jeg nevne et tre som roterer 
rundt med alt tilbehør som 
greiner, løv og frukter! Demoen 
inneholder også noen av de 
største vektor-baUs jeg har sett! 
Om ikke dette var nok, så 
kommer det senere opp 114 
(vanskelig å telle, men noe 
sant!) scroUere likt på skjermen! 
(Da så klart i interlace, ellers 
ville plassen blitt noe liten). 
Demoen avslutter med den 

vanlige effekten; vertikale 
rasterbars. 

DPPSU1C5fAVlE 

På 4. og 5. plass har vi 
CARTEL og CULT. CARTEL 

deltok med en to-part demo. 
Den begynte med vertikale 
rasterbars (å nei! Ikke nå igjen!) 
ogfortsetter videre med en litt 
original variant av sinus
scrollen, hvor x-posisjonen også 
blir endret. På 5. plass havnet 
CULT, med sine to demoer: 
"Scope-demo" og "Crazy bars". 
(Vel, jeg bør vel nesten nevne at 

disse demoene var eodet av meg 
selv!). Scope-demoen, som det 
sier seg selv, inneholdt 4 scopes 
(et scope er et instrument som 

brukes til å illustrere lyden 
visuelt), et til hver kanal, noen 

scrollere og bobs. Crazy ' bars 
besto av en lignende effekt som 
Cryptobumers brukte på sin 

megademo 2 (jeg vil bare 
komme med at denne effekten 

ble codet for CRB med sin 

megademo!), ved at horisontale 
rasterbars forskyves for hver 8. 
pixel. 

Ellers noe som er verdt å 

nevne utenom party-demoene er 
en ny demo fra NO LIMITS kalt 

Exploites Brilliance. Dette er 
nok e fylt vektor-demo, men den 
er av de raskere jeg har sett. 

Dessuten har noen av objektene 
"mekket" skygge, d. v.s. at de 
flatene som ligger fremst blir 

lysere enn de som ligger bak. 
Dette sammen med at rutinen 

klarer å kjøre ganske 

, 

• • 
liD UIiITS O, WP III 
palty i hJSUemn. 
Uegama premier 
utloves. Partyet V1l ta 
plass 1 Arendal (sa:mme 
skole som I! . The BAND 
· lllP 166 påskepartyet 
! fllr) • 

..!-

• • 
Cut! ho1l1er på med m 
2 me!lIdemo. Den vil 
IOInIn: 2 mul1gens 3 
lUSler, og VllJnnehOlO.e 
ane formarforvektor

gralikk (1llkl. lyR) 
• • 

• • 
llars�dvædng.n.e !IT 
hDlderViSs'Qlot på med 
en demo! Vi venter 1 
'pennlnl! • • 

kompliserte objekter for hver 
frame, utgjør en "good look". 
Musikken og grafikken ellers i 
demoen er også av det bedre. 

Vel, vel, det var litt om noen 
av demoene som har havnet på 
min skjerm i lØpet av 

sommerferien. Vil du ha demoen 
din omtalt og fotografert i 
NDM, så send den til oss! 

Som det kan sees, har jeg satt 
opp en ny fasilitet som jeg håper 
leserne kan hjelpe meg med å 
holde gående: Oppslagstavlen. 
På denne vil det bli presentert all 
slags informasjon fra demo
verdenen, for hvert nummer. Så 
hvis du skal arrangere 
copyparty, eller har andre 
nyheter du vil dele med andre, 
så send dem inn! 

Litt om rankinglisten denne 
gangen: Jeg har bestemt meg for 
å la den stå slik den er, siden det 

ikke er rettferdig at kun en 
person skal endre på den hele 
tiden. Så få ut fingeren og stem 

folkens! Ellers har jeg ikke 
mottatt særlig mange brev (kun 
l ,  som står et annet sted på 
denne siden), slik at det blir for 

Hallo Bjørn Stensrud og Demohjørnet! 
Supert med en demoside lik den 

du er i gang med å snøre sammen! !  

Jeg sender deg noen forslag til hva 

som skal være på sida i dette brevet, 

samt litt info om oss. Jeg bør vel 

med en gang si at dette må gå over 

flere sider! For min del har jeg mye 

større interesse av å lese om demos 

osv. enn spill, og jeg vet at jeg har 

en del med meg på det. Det kartet 

som viste hvor 5-6 grupper hadde 

sin HQ var fint. Det bør komme 

fast, ta for seg i hvert fall alle de 
gruppene som måtte sende noe inn 

til dere, og naturligvis bli større 

etter hvert som flere kommer til. 

En konkurranse om hvem som er 

best til å lage demos, music og gfx 
bør være fast, men siden det f.eks. 

er svært vanskelig å stemme på ei 

låt man aldri har hØrt, bØr du gjøre 

det mulig for leserne å skaffe seg 

demoene for en billig penge. 

Så litt om oss. Vi kaller oss 

BLUE FORCE og består av 5 

medlemmer. Vi er så godt som 

nystartet og har ennå ikke rukket å 

få gitt ut noe, men vi har særdeles 
flinke og raske musikere, så masser 

av mega-musikk er klar. Grafikk 

blir det visst også. Ingen av oss har 

tilhøn noen "store flinke" grupper, 

så vi kan nok kalle oss 

nybegynnere. Men alle har da 

begynt et sted. Ideene er mange. og 

i tankebaner som er helt nye. Med 

en gang vi får en ny sampler mix, 

drar vi til med noe vi tror blir en hit 

(i hvert fall jeg). Til å begynne med 

får vi vel gi ut musikk-disketter, og 
jeg skal sende en ganske snart nå. 

Hilsen SONNY of BF 

• • 
ARCADIA !IAU sr oppl1st. 
Noen &ll:k over til 
B'Um.all.OldS, som løn 
ble opplJ,U 

• 

·
OPPSLAO 

• 
S!ND!!S TlJ.: . 
llDIOlIIi!IIlm 
liDl! 
POSTBOKS 25 
8101 1!Dlll! 

• • 
Busananl 
!mrs torlot 
Em" og li! 
I!l!d t 
CRUS!lllllS . 

• 

R112ne s�rotRAZOR 1911  
,kal """".,. party! 
Trondheim 1ægynnelsen av 
Autus� mens anm sier at 
d,t vn lo,.gå ! hJ,u.rten. 
Noe usWt:eIt med and1'e 01"11 
• • 

Il 
vanskelig for meg å vite om jeg 
virkelig skriver noe som leserne 

liker! Siden nesten ingen klager 
(eller roser), må det jo nesten 
bety at alle liker denne siden. I 
aUe fal!, hvis det er noe du 
savner, misliker, har å spØrre 
om, oppslag/rykter til 
oppslagstavlen, leserbrev osv. 
osv., så skriv! 

Til slutt en liten notis om 
sinus-scroll rutinen i forrige 
nummer: Dessverre glemte jeg å 
nevne at for at rutinen skal 
kunne fungere, må "blitter 

nasty" skrus på (bit 10 i 
DMACON ($dff096)). Som det 
kan sees av rutinen tester jeg 
ikke bit 14 i DMACONR 
($dffOO2) om blitteren er ferdig, 

etter at blitteren er blitt startet. 
Hvis "blitter nasty" ikke kjøres, 
vil blitteren bli avbrutt. ("Blitter 
nasty" forhindrer at prosessoren 
tar bus-cyc1es mens blitter DMA 
kjØres).Det var alt for denne 
gang. Neste gang håper jeg å 
kunne komme tilbake med en 
stor bunke leserbrev! 

BS 

Takker og bukker for rosen! Hyggelig 

å høre at du synes demohjømet bør 

utvides. Men er andre lesere enige i 

dette? Jeg vil gjeme fl en respons fra 

dere om dette! Når del gjelder kartet, så 

skal jeg vurdere å sette det inn igjen, 

men da må jeg få større respons fra dere 

lesere, siden jeg vil være forsiktig med å 

sette på trykk hvor grupper holder til. 

uten forespørsel. Jeg kan jo heller ikke 

bare sette opp et kart med 1-2 navn på! 

Angående demo/musikk/grafikk-

konkurranse, så kan du finne en 

demokonkurranse et annet sted i bladet. 

Når det gjelder konkurranser hvor 

LESERNE kan stemme, så har jeg han 

noe slikt i tankene en stund, men for at 
dere skal få noe å stemme på, så må 

leserne sende inn sine demoer, slik at jeg 

kan sette opp f.eks. 5 demoer man kan 
stemme på. Så nøl ikke, har dU/dere 

laget en demo, musikk eller grafikk. 

send det inn! 
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Leserbrev 
Hei NDM! 
Takk for et fint blad! ' Jeg vil 

gjeme svare på et av brevene fra 
nr. 4, angående The Last Ninja. 

Man skal ikke over kløfta på 
level 3. Man skal finne en 
medaljong og en rose som man 
skal ofre til en av gudene, da 
kommer du automatisk til level 
4. 

Hilsen 
Wegard Alm 
2846 Bøverbru 

Leserinnlegg til NDM 
om Amiga og Atari 
Jeg ser stadig at det stilles 

spørsmål om hva som er best av 
Atari ST og Amiga. Det som går 
igjen i svarene er at Amiga er 
best p.g.a. bedre lyd og farger. 
Jeg synes dette er en noe tynn 
forklaring og vil gjeme belyse 
andre deler av saken. 

For de som skal bruke 
maskinen kun til spill, 
videoproduksjon og lyd (inne
bygget), så er det vel INGEN 
tvil om at Amiga er best, MEN 
skal du bruke maskinen til ting 
som MrDI, Desktop Publishing, 
tekstbehandling, DAK (data 
assistert konstruksjon, CAD), 
regnskap etc., så er Atari ST et 
bedre valg. Monitorene til 
Amiga holder ikke mål og det er 
ikke holdbart å drive med f.eks. 
DTP på en Amiga uten tlicker
fixer eller egen storskjerm (og 
det blir ikke billige løsningen). 
Selv med tlicker-fixer blir ikke 
bildet på langt nær godt nok. 

YO! 
Hva ser jeg? Et norsk datablad 

med ordet .. Archimedes" i 
overskriften? Vel, får se hva 
dette er da, tenker jeg (og 
punger ut 23 sch penn på ei lefse 
som øyensynlig ikke ser ut til å 
være verd mer enn l O). 

Vel, etter å ha glodd litt i det, 
legger jeg det fra meg og lar 
tanken om 23 tapte kroner fare 
rundt i hodet mitt. 

Etter en dag eller to kjeder jeg 
meg, og tar til å titte i det igjen. 
Hva leser jeg? Jo. Side 27, med 
overskriften "Ja. men herr 
Ekspeditør.. .  HJELP! "  Ikke 
dårlig ! !  Historien var absolutt 
KNALL! !  Den karen kan skrive 
(selv om "Eventyrhjørnet" var 
noe amputert - hva med en 
")1ints/tips seksjon?)! Som 
kunde bar jeg opplevd noe 
lignende selv (på avstand, 
selvsagt) og jeg må si det at det 
stemte forbausende bra ! !  

Nok om det. Hva med et par 
sider til, fylt med litt 
Archirnedes info? Henrik 
Sundt's (takk for sist, forresten) 
innlegg var på langt nær så 
utfyllende for hva denne 
maskinen kan (uten at jeg skal 
slakte hans innlegg - det var helt 
OK, bortsett fra at NOM hadde 
klart å slakte siste delen av 
innlegget (hvor ble det av?)). 

--
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Så vil jeg si meg enig i deres 
kommentar til det fjollete 
utsagnet til K. Løksa der han 
sier « •. .ikke skrive så mye om 
Archimedes, det er jo så godt 
som ingen av leserne som har 
det". - He's full of shit, mates! 
Er han redd for konkurranse, 
eller? 

Til slutt et spØrsmål: Vet dere 
når KARMA kommer ut? Jeg 
går ut ifra at dere vet hva det er. 
I alle fall har jeg lagt ved en 
reklameside fra et halvt år 
tilbake. 

Har nå sett at dette bladet ikke 
er så dårlig som jeg først trodde 
det var, selv om små 
forandringer/forbedringer kan 
utføres (og etter å ha lest 
leserbrevene i nr. 5, så regner 
jeg med at dere skjønner hva 
som bør gjøres). 

. 

Vennlig hilsen 
Tor Houghton 
(a proud owner of the sizzling 

Acorn Archirnedes). 

Når de/ gjelder KARMA, så 
var de/ meningen at det skulle 
komme ut i slutten av 1989. Nå 
er det ventet til høsten, i 
oktober/november. Reviews av 
spillet kommer i slutten av 
august. 

Red 

- Geez, I don-I 
Ihrusl lhese 
guys. Do you 
Ihink Ihey-II 
prinl il? 

Det er her Atari ST scorer bra 
med sin flimmerfrie 71 Hz 
sort/hvit skjerm, som selv om 
den bare koster 1900,- kr er en 
av de aller beste. Og i 
motsetning til skjermene til 
Amiga i samme prisklasse 
tilfredsstiller både kravene til 
Arbeidstilsynet og 
Forbrukerrådet (det er stort sett 
bare Atari SM124, MAC og de 
meget dyre storskjeITIlene som 
tilfredsstiller disse kravene). 
Moralen må være at man velger 
maskin etter hva man skal bruke 
den til og ikke etter "gode råd". 

NDMs leserside 
Lars Erik 0sterud 
- Sysop ABK-BBS -

Jeg ble ikke helt tilfreds med 
det svaret jeg fIkk ang. mitt 
spørsmål om annonsering i nr. 5. 

Svaret jeg fIkk var at 50 kr var 
veldig billig, og dere 
sammenlignet dere med en liten 
lokalavis. 

Det er sant at annonsene er 
veldig billige. I Datormagazin 
koster en tilsvarende annonse 
350 kr, men det er da ikke 
private som annonserer. 

Men hvorfor må annonsene 
være så store? Har dere så 

Har DU noe på hjertet? 
Skriv noen ord til 

NORSK DATA 
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utrolig lite stoff at dere må 
forstørre dem opp? Det burde 
vært mulig å få annonser på 
størrelse med de i DMz. De er 
ca. tre ganger mindre, og koster 
25 kr. For å vise at det faktisk 
ville lønne seg, har jeg laget 
dette regnestykket: 

La oss si at gjennomsnitts
annonsene for private er 4-5 cm. 
En avisside er ca 40 x 25 cm 
(disse tallene for å gjøre 
regningen lettere). Avissiden får 
da plass til 50 annonser, og 
tjener dermed 2500 kr. 

Men hvis annonsene ble 66% 
mindre av størrelse og kostet 25 
kr: Det ville da bli plass til 150 
annonser og avisen ville tjene 
3750 kr pr. side ! !  

Nå er det ikke dette jeg 
egentlig vil frem til. Det det 
egentlig gjelder er at det i mange 
tilfeller ikke. vil lønne seg å 
annonsere hos dere. Ta for 

Svar til Jo Even Skarstein 
NDM 3/90 
Jeg vil også gjeme ha mer 

Atari stoff i NOM og gjør det 
jeg kan, men dere andre må også 
skrive noe (jeg bar nok med 
BBS'en min). 

Ronny Hatlemark er ikke 
lenger med i ST-miljøet. Har har 
visstnok solgt sin ST, kjØpt seg 
en PC og jobber hos en Amiga 
forhandler. Ny redaktør i ST
klubben er Karl-Anders 0ygard 
og adressen er: 

ST-klubben 
Karl-Anders 0ygard 
Postboks 8 
6180 SÆB0 
Nytt nummer av ST-klubben 

er forresten like rundt hjørnet 
nå. Ellers vil jeg selv gjeme bli 
intervjuet (til red: hint, hint). 

Ellers er ALLE ST-eiere (og 
andre) velkommen til å ringe 
BBS'en min. Alt dere trenger er 
et modem mellom 1200 og 9600 
baud og et godt kommunika
sjonsprogram som dere får gratis 
av meg. Tar også nummeret en 
gang til da det var blitt feil 
NDMs liste. 

ABK-BBS (02) 132659 
Voice (02) 13157 1. Hele dØgnet 
på begge nummer!! 

Lars-Erik 0sterud 
- SysOp ABK-BBS -

eksempel en som tenker å selge 
et brukt dataspill for 100 kr. Han 
ville da bare få 50% i fortjeneste 
når annonsene kostet 50 kr. 

Sidene deres er egentlig de 
eneste naturlige sidene å 
annonsere på for private, men 
prisene kan føre til at man 
bruker andre muligheter, og 
leserne av NOM mister tilbud de 
kanskje kunne hatt nytte av. 

Det er klart at i filfeller der 
man f.eks. skal selge en 
datamaskin, ville prisen deres nå 
ikke ha så stor betydning. Så 
dere bør fortsette med 
muligheten til store annonser 
også, men jeg tror at små er et 
savn .. .  

SONNY of BLUE FORCE 

Av og til må vi bare innse at 
våre lesere har gode argumenter 

å komme med. Fra og med neste 
nummer . som kommer ut den 

21 . august, vil prisene for små 
privatannonser i NDM under en 
prøveperiode koste kr. 25,00. 

Det enkleste er da at 
annonsen skrives på baksiden 
av den vanlige blå 
innbetalings/alongen man får på 
posten. 

Man kan naturligvis også 
bruke vår talong på siste side. 

red. 

Mer PD-service 
Siden det har vært mye snakk 

om Public Domain, høye priser 
etc. vil jeg gjøre oppmerksom på 
at all Public Domain på ABK
BBS for Atari St, PC og 
Portfolio kan skaffes på diskett 
fra meg. Her finnes alt mellom 
himmel og jord (inkl. alle 
nummer av ST-Klubben, ST
News, ST-Report etc.). Bare ta 
kontakt med meg på (02) 
131571. Alt det koster deg er 
diskettene (som du sender sam
men med bestilling) og retur
porto (please, husk det ! !  i). 

Lars-Erik 0sterud 
0kriveien 39 
1349 RYKKIN 

HALLO! 
Det er godt å se at det omsider 

har blitt stablet på beina et norsk 
alternativ _tiJ�nlandske 
datablekker. Ikke at Jeg e så 
forferdelig nasjonalistisk av 
meg, men det er hyggelig å 
kunne lese artikler på norsk til 
en forandring. Det gjør jo ikke 
saken verre at NOM gradvis, fra 
en heller tynn start, har hatt en 
jevnt økende kvalitet. 

Det jeg virkelig savner i NOM 
er en hjelpespalte tatt inn som en 
del av eventyrhjørnet. Dette 
regner jeg ikke med å være 
alene om, for det er jo en kjent 
sak at de tleste adventure-freaks 
står fast fra tid til annen. 

Nå må jeg også Sl at 
vedkommende som står for 
eventyrhjØrnet har et veldig 
snevert syn på hva som er god 
adventure. Selv liker jeg også 
godt prinsesser og drager, 
spesielt det første, men jeg har 
absolutt ikke noe imot adventure 
systemet til Sierra On-Line. Å 
løse Larry I og 2 har gitt meg 
mye underholdning. Dessverre 
er disse programmene såpass 
dyre at jeg forelØpig ikke har 
hatt mulighet til å ta fatt på 
Larry 3, så om det dreier seg om 
"underbuksehumor" kan jeg 
ikke uttale meg om. 

Som en avrunding vil jeg bare 
be dere om å fortsette å utvikle 
NOM kvalitetsmessig, og 
kanskje få inn litt mere farger, 
spesielt i vurderingen av spill. 

Med vennlig hilsen 
Jan-Ivar Hansen-Bergli 
OSLO S 

Vi arbeider intensivt med 
saken! 

red. 



Til redaksjonen i NDM 
I Norsk Data Magasin nr. 5 

fant jeg et interessant leserbrev. 
Det var et brev i fra Thore Ohen 
i Trondheim. Han hadde en del 
spØrsmål vedrørende robot

styring med PC. 
Bl.a. spurte han om det fantes 

noen bøker på norsk om 
robotstyring på PC osv. Jeg har 
også tenkt på at det måne være 
gøy å bygge en robotarm f.eks., 
men jeg har heller ikke funnet 
noen bøker om dene emnet. 
Derfor lurte jeg på om dere 
kunne hjelpe meg med 
opplysninger om hvor jeg kunne 
finne mer ut av dette, og hvilke 
bøker som finnes (gjerne 
engelske) og hva av utstyr som 
trengs til PCen. 

Til opplysning kan det sies at 
jeg har en vanlig AT 10 mhz 
30286. Jeg har litt kjennskap til 
digitalteknikk og PLS hvis det 
kan være r.oen sammenligning 

med robotstyring. Ellers er det 

Til redaksjonen 
Det er jo bra at dere starter et 

nyn norsk datarnagasin. Mye av 
stoffet er bra (programmering). 
Men! 

Sid�3 i-nr. 5 er utrolig 
arrogant! Dere oppgir der 
telefonnummer i USA og 

England som referanse for lesere 

som ønsker - Ytter1igere 

opplysninger. 
Dere i redaksjonen må selv ta 

dere bryet med å ringe, skaffe 
priser og oppg'postadresser når 
dere vil ta inn slike omtaler! 

Det er ikke bra nok å drive 
avskrift av slikt nyhetsstoff fra 
andre blader. 

Hilsen Anders Fredriksen 
9380 Gryllefjord 

Demogruppe søker en 
med tegneferdigheter. 
Vi er en gjeng med Atari

freaker som straks skal gi ut en 

demo. Men vi trenger mer 
grafikk! 

Hvis det skulle være en der 
ute som har disse kunnskapene, 
vil vi be dere sende en disk med 
bilder som dere har laget til 
denne adressen 

Stein Arvid Håseth 
Nordåsv. 183 
5041 Nordås 

P.s. Husk at dette gjelder 
Atari, ikke Amiga! 

1L����c 
æl��'V# 

-
-

Q 

programmering i Pascal som jeg 
liker best. 

Ellers vil jeg takke for et godt 
tiltak med å sene igang denne 
avisa, men dere kunne gjerne ha 
et par sider med bare PC stoff. 
På forhånd takk, og jeg håper på 
et raskt svar! 

Dalahilsen 
Tor Martin Aspholm 
6400 Molde 

Krokdahl på TAPIR 
Trondheim - tel: 07-593216 
sies være en av de beste i Norge 
når det gjelder å få tak på 
spesielle bøker. 

Ved vår samtale med Iwm fikk 
vi opplyst at han hadde flere 
bøker på lager i emnet 
"Robotstyring med PC". Hvis 
du ringer dit, vil du få tilsendt 
en lengre liste med en oversikt 
over hva som dessuten kan 
skaffes i utlandet. 

red. 

Aj,aj,aj - her får man så Ørene 
flagrer' Men vi er ikke helt enig 
med deg. Det forholder seg slik 
at vi ofte får inn nyheter som vi 
av plass-, tid-, "Iler kostnads
hensyn ikke kan lage en større 
artikkel om. Vi synes dog at vi 
kan gi våre lesere en mulighet 
til å skaffe seg informasjon om 
saKer og ting på egen hånd. Da 
er et telefonnummer godt å ha . . .  

"Avskrift" er nae som 
forekommer i all 
nyhetsformidling, man "sakser" 
fra hverandre. Kilden må dog 
oppgis. Dessuten kan en slik 
liten notis være grunnlag for en 
større artikkel på et senere 
tidspunkt. 

red. 

HEY ALLE BARN! ! ! !  
Endelig ei "heilnorsk" data

blekke for oss datafreaks her på 
berget. Jeg synes virkelig at dere 
har klart å rote sammen et bra 
produkt, og jeg er sikker på at 
dere har en lysende fremtid. 
(Hvis dere greier å holde på 
annonsørene deres). 

Jeg er nettopp ferdig med å 
lese NDM nr. 4, og der var det et 

innlegg jeg reagerte positivt på... 
Det var myntet på alle dere som 
klager på software-priser. 

Forfatteren av denne annonsen 
-var software-forhandler, og han 
sa seg villig til å senke prisene 

på spill hvis interessen er stor 
nok, for å se om dene lønner seg 
i det lange løp. 

Jeg regner med at dette 
tilbudet gjelder for alt software, 
og ikke bare spill (selv er jeg 
ikke så veldig interessert i spill, 
men jeg innrømmer gjeme at 
20% av tiden min foran 
skjermen går med til spilling. 
Ellers blir det svært mye 

Soundtracking som stjeler 

fritiden min) 
Andre ting jeg synes er bra i 

NORSK DATA MAGASIN 

NDM! 
Takk for et superfint blad! 
Dessverre har jeg noen 

kritikker! (Stønn!) 
l.  Litt mer farger, please! I CU 

har de nesten bare farger. 
2. I CU er det med en disken 

hver måned med demoer, tracks 
og spill, pluss at det er på 106 
sider (ca.) for bare 54 NKr og 
2.85 engelske pund! 

3. Jeg har gån tom for kritikk 
(puh!). 

4. Dere har vel hørt at 
Electrocoin snart skal slippe løs 
en ny spillekonsoll på det 
europeiske markedet: NEO
GEO! "En vaskekte revolution", 
står det i et dansk magasin. Det 
sies at det kan vises 380 sprites 
på skjermen på en gang! Det kan 
også vises 4096 farger på 
skjermen på en gang. Lyden er i 
CD-kvalitet med flere kanaler. 
Spillene er på ROM-moduler, 
som kan romme 64 megabytes ! ! !  
Er den bedre enn CD ROM 
AMIGA og PCEngine? 

5. Kan noen gi meg noen tips 
om hvordan jeg skal lure hver 
enkelt av vaktene på slonet i 
Indiana Jones and the last 

crusade? Kan dere i redaksjonen 
hjelpe meg kanskje? Eller noen 

Lykkelig for å ha fått vite 
eksamenskarakterene, skulle jeg og 

min kamerat spille Operation Wolf. 

Men etter 20 forsøk på 2 brett ble vi 

lei og slo av. Vi så ener en peke som 

kUJUle gjøre Operation Wolf lenere 

for oss, og vi fant en (den jeg har 

vedlagt). 

Kameraten min skreiv 
programmet iIm, og jeg satt og 

drØmte meg bort i deres test av 

Operation Thunderbolt. Da han var 

ferdig og hadde savet skulle han 

kjøre det, men det fungerte ikke 

(feil i linje 20). Vi retlet linjen til 20 

Cheak 0, men til ingen nytte. 

Er del vi som har gjort noe galt, 
eller er det feil med programmet? 

Dere i NDM, lær oss nybegynnere å 

poke, please! 

Hilsen nybegynnere. 
Rett linjen ril: 
20 CHECK�O 

red. 

NDM er Demo-siden. Det er 

riktignok visse ting jeg synes 

BjØrn Stensrud burde tatt med. 
Det var kanskje lenge siden 

han skrev innlegget i Avisa, 
men IT har ikke lenger 
WaIkman som member. 

WaIkman har nå joina 
Cryptoburners, sammen med to 
andre IT-medlemmer. 

Ellers er jeg ganske enig i 6 
på topp listen, bortsen fra at 
jeg ville byttet om de to 

øverste. Dessverre kan jeg ikke 
selv forlange en plassering 

blant de beste ENDA, men 

JUST WAIT'n SEE!! 
Jeg er medlem av en gruppe 

kjent under pseudonymet 

Indy III freaks? (Det er Amiga
versjonen). 

6. Kan dere ikke ha 
konkurranse om å vinne spill og 
ekstra hukommelse, EPROM
brenner osv. 

7. Kan dere skri ve ned alle 
Archimedes-versjonene og hvor 
mye de koster? 

8. Jeg har en Amiga 500 og 
lurer på om det går an å bytte ut 
Motorola 68000 med 68040. 

9. Jeg er i tvil om jeg har den 
nye A500 eller den gamle. Jeg 
kjøpte den for to måneder siden. 
Hvordan kan jeg sjekke det? 
Tastaturet? 

10. Kan dere "reviewe" 
Colorado? 

I l .  Hvis jeg skriver at Lynx 
betyr gaupe, er jeg med i 
trekningen av den? 

Takk for et supert nummer! 
(5). 

Jan M. Myrvang 
2400 Elverum 

Det var mye på en gang! 
1 .  Det skal bli mer farger etter 

hvert. 
2. England har vel 48 mill. 

innbyggere, Norge har 4 mill. 
Prisnivået er vesentlig lavere på 
blad og elektronikk i England. 
Men vi arbeider med tanken på 

CRANE, et navn mange liker å 
spøke med... som f.eks. 
Humanoids multiscrolldemo, 
hvor vi fikk greetings som 
(water)CRANE... (amusing 

ehhh????). 
Well, over to something 

completely different ... Mens jeg 
likevel er på lufta, kan jeg få 
svar på et spørsmål? Finnes det 
et kort til min Amiga 2000B, 
som gjør at jeg kan ha kicky 1.2, 
1.3 og den kommende 2.0 på 
samme konet, slik at jeg kan 
velge hvilken jeg vil bruke? Og i 
så fall, hvor kan jeg kjøpe et 
slikt kort, og til hvilken pris? 

Jeg synes og at dere kunne 
teste innsendte demoer, 
musikkdisker, utilities etc. 
(poenggivning). 

Det var alt jeg hadde å si i 
dag. Jeg får håpe dene brevet 
ikke ble alt for langt, og at dere 
kan hjelpe meg med spørsmålet 
mitt... Lykke til videre! 

Best Greetz from BUD 
OUTRAGE of CRANE. 

Vår tekniske GURU på 
CBM64 og AMIGA sier: 

Rent teknisk burde der ikke 
være noe problem (men 
praktikken kan vise seg en smule 
anderledes! ). Man tager de tre 
chipene det gjelder (altså 
KICKSTART 1.2, 1.3 og 2.0 på 
hver sin 40 pinners ROM
brikke) og monterer dem oppå 
hverandre (såkalt piggy
backing) og sørger for at 
SELECT-pinnen -som er pinne 
nummer 12 - ikke blir tilkoblet 
hverken sokkel eller SELECT-
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å kunne få gitr ut en NDM-disk. 
Hvis noen har program de vil 
bidra med, så tar vi imot med 
takk! 

3. Bra! 
4. Vi tillater oss en aldri så 

liren tvil angående dens 
eksilens . . .  

5. Kan vi få hjelp ifra våre
' 

lesere? 
6. Det kommer, det kommer.7. 

A300 10.900,
A310 15.900,-
41 011 20.590,-
420/1 28.790,-
44011 41 .390,-
I rillegg kommer der ro nye og 

meget ayanserte maskiner til 
høsten. Disse kan du lese om et 
annet sted i dette nummer. 

ForØvrig er ovenfor nevte 
priser uten moms. Vi tror at de 
kommer til å synke ganske 
meget denne høsten. 

8. Dessverre, så enkelt er det 
ikke. 

9. Det er litt avhengig av hvor 
lenge forhandleren har hatt 
maskinen liggende på lageret. 
Serienummeret kan være til 
hjelp. Ring Commodore! 

J O Hvis det havner på vårt 
skrivebord. 

11. Ja! 
red. 

pinnene på de andre chippene 
(brikkene). De må alrså bØyes ut 
til siden. 

Hver SELECT-pinne (tre 
stykker, ikke sant?) må så få 
tilknyttet seg hver sin 4.7 
kOhm 's motstand og forbindes 
med +5V Dette for at den 
kickstart-brikke som ikke er i 
bruk skal få som er PUIL-UP
signal (en digiral eller som her 
tilsier at brikken ikke er aktiv) 
når den ikke brukes. 

Videre forbinder man 
sokkelens ledige pinnehull med 
en bryter som er istand til å 
motta tre ledninger - en fra hver 
av brikkenes SELECT-pinner. 

På denne måten skal man så 
kunne koble inn de ulike 
versjonene av kikstart. Husk at 
du ikke forsøker bytte 
kickstarrversjon mens maskinen 
er påslått. 

Vi anbefaler deg sterkt IKKE 
å gjøre dette elektroniske 
eksperimentet, men skulle 
allikevel motet være større enn 
vettet, sd ta i hvert fall fØlgende 
ad noram fØr du begynner: 

1 .  Hvis du ikke yet hva du 
gjør, la være!! 

2 .  Garantien på din maskin 
forsvinner i samme Øyeblikk 
som du begynner. 

3. Vi vil ikke ha skylden for 
naen skade du påfører din 
datamaskin, selv om det vi her 
har sagt skulle vise seg ikke 
fungere, eller enda værre, være 
direkte feilaktig!' 

4. LES DISSE PUNKTENE 
EN GANG TIL/I 

red. 
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3 9  

4 0  

4 1  
4 2  
4 3  

4 4  

4 5  
4 6  
4 7  
4 8  
4 9  

5 0  
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G M 
Her har NDM salt opp en liste over de mest solgte programmene frem ti l 1 5 . mai .  Den er  basert på 
opplysninger v i  har inn hentet fra norske importører, samt fra ste mmesedler in nsendt av våre 
lesere. Vi  takker for hjelpen !  Send gjerne inn dine programforslag til oss. Får vi god respons, vi l  v i  
separere denne listen og lage en fra i mportørene, samt presentere lesernes egen spil ltoppliste. Så la  
det gå sport i det! Send d ine programforslag til N D M !  

-

TOPPLISTEN for s p i l l  t i l  COMMODORE 6 4  
i � e r i o d e n  1 6 . 6  - 3 0 . 6 1 99 0  

WORLD C U P  90 SAMLE ( 3  spi l l )  Samlekass. 
NINJA SP IR IT Activ is ion 
FOOTBALL MAN. WORLD CUP Addictive 
F- 1 6  COMBAT PILOT D ig ital 
VENDETTA Act iv is ion 
BOMBER Act iv is ion 
OPERATION THUNDERBOLT Ocean 
DYNASTY WAR US Gold 
RAINBOW ISLAND Ocean 

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

MANCHESTER UNITED M i c ro  C B M  64 
E PYX 2 1  (2 1  s p i l l )  Samlekass. CBM 64 

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

BATMAN THE MOVIE Ocean C B M  64 
ST og PC i p e r i o d e n  1 5 . 6  - 30 . 6  

CRACKDOWN US Gold C B M  64 
HOT ROD Activ is ion C B M  64 
BLOODWYCH M i r r o rsoft  C B M  64 

1 LEISURE SUlT LARRY I I I  AMIGA ST PC 
2 ITAL Y 1 990 AMIGA ST PC 

ADIDAS CHAMP. FOOTBALL Ocean C B M  64 3 KICK-OFF I l  AMIGA 
E-MOTION US Gold CBM 64 4 DAMOCLES AMIGA 
INTERN. 3D TENNIS M i c ro  CBM 64 5 MIDWINTER AMIGA 

SONIC BOOM Activ is ion CBM 64 6 HERO'S QUEST AMIGA ST PC 

I TALY 1 990 US Gold CBM 64 
4TH D I M  ENS ION (4 spi l l )  Samlekass. CBM 64 
KENNY DAGLISH SOCCER Addictive CBM 64 

7 688 ATTACK SUB AMIGA PC 
8 KNIGHT OF CRYSTALLION AMIGA 
9 DYNASTY WAR AMIGA 

1 O BATTLE OF BRITAIN AMIGA PC 
1 00% DYNAM I T E !  (5 sp i l l )  Samlekass. CBM 64 1 1 PIRATES AMIGA ST PC 
TURBO OUTRUN US Gold C B M  64 1 2 LAST NI  NJA I l  AMIGA PC 
GHOSTBUSTERS Il Activis ion CBM 64 1 3 BOMBER AMIGA ST PC 
HUNT FOR RED OCTOBER Grand Slam CBM 64 1 4 RAINBOW ISLAND AMIGA ST 

X-OUT Rainbow CBM 64 1 5 KLAX AMIGA 

WORLD CUP SOCCER V i r g i n  C B M  64 
CLOUD KING DOMS Mindscape CBM 64 
POWERDRIFT Activision CBM 64 
AIRBORNE RANGER M icroprose CBM 64 

1 6 MANHUNTER 2 (S.F.)  AMIGA ST PC 
1 7 F 29 RETALIATOR AMIGA 
1 8 IVANHOE AMIGA 
1 9 ESCAPE FROM ROBOT MONSTER AMIGA 
2 0  FOOTBALL MANAGER CUP AMIGA 

JOYSTICK THUNDER (5 spil l) Samlekass. CBM 64 2 1  PROJECTYLE AMIGA 
GAZZA SUPER SOCCER E m pi re  CBM 64 2 2  AMOS GAMES CREATOR AMIGA 
STRIDER US Gold CBM 64 2 3  CASTLE MASTER AMIGA 

T H E  B I Z  (4 sp i l l )  Samlekass. CBM 64 
I N C ROWD (8 spi l l )  Samlekass. CBM 64 
P 4 7  F i re b i rd CBM 64 
EPYX ACTION (5 spil l) Samlekass. CBM 64 

2 4  TENNIS CUP AMIGA 
2 5  PLAYER MANAGER AMIGA 
2 6  FIRE & BRIMSTONE AMIGA 
2 7  TEST DRIVE I l  AMIGA PC 
2 8  P IPEMANIA AMIGA PC 

FOOTBALL DIRECTOR M i c r o  C B M  64 2 9  E-MOTION AMIGA ST PC 
NEW ZEALAND STORY Ocean CBM 64 3 0  INTERNATIONAL SOCCER AMIGA 
FIENDISH FREDDY Windscape C B M  64 3 1 THEME PARK AMIGA 

G IANTS (5 sp i l l )  Samlekass. C B M  64 
GUNSHIP M icroprose C B M  64 
FOOTBALLER OF THE YEAR Greml ins  CBM 64 
TAITO COIN UPS (8 spi l l)  Samlekass. CBM 64 
ROBOCOP Ocean CBM 64 

3 2  SIM CITY AMIGA PC 
3 3  SONIC BOOM AMIGA 
3 4  STARFLIGHT AMIGA PC 
3 5  CHAMPS OF KRYNN AMIGA ST PC 
3 6  DRAGONS LAIR Il AMIGA 
3 7  INDIANA JONES AMIGA ST PC 

KICK OFF Anch CBM 64 3 8  F-1 6 COMBAT P ILOT AMIGA ST PC 
MYTH Activ is ion CBM 64 3 9  BAD COMPANY AMIGA 
MOONWALKER US Gold C B M  64 4 0  XENON Il AMIGA PC 

STEAL TH FIGHTER M icroprose CBM 64 

I� 

* AMIGA * ATARI * COMMODORE 64/1 28 * PC * AM IGA * ATARI 
'* 
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TIL SALGS 
Monokrom monitor og CBM64 
(kun maskin) selges meget rime
lig. Flight Simulator 2 til 
CBM64: kr. 200,00. 
Ring 082-59191,  Lars. 

Org. AMI spl s. Shadow of the 
Beast 250,- Carrier Command 
200,- Knight Ore 100, Pawn 
150,-. 
Knut Erik Musum 
Tlf. 076-83105 

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

Mange spill og nytteprogram til 
salgs. Både tape og disk, kun 
originaler. Skriv etter liste. 
Magnar Karlsen, 
Bjørkvo1l 21,  
9086 SØRKJOSEN 

ARCHIMEDES 310 
med 1 MB RAM og 880 kB 3,5" 
diskettstasjon. 
Prisantydning kr. 10.000,00. 

Telefon: (02) 71 98 45, 
Gudmundur. 

S P LITTER N Y  
ATARI Mega 4 selges kr. 
12000.- grunnet overgang til 
annet system. 
C-LAB Notator & Unitar 
selges kr. 6000.-
Dr. T's Level 2 keyboard 
controlled sequencer selges 
kr. 2200,-

Tel. 072 52965 - Peter. 

ARCHIMEDES 440 
med 4 MB RAM, 20 MB 
harddisk, RISCOS, PC-emulator 
og fargemonitor: kr. 30.000,00. 
Tlf: 04-529639 
- Steven Eames. 

Viking 
data-anlegg m/skjerm, skriver, 
floppydisk selges hØystbydende 
over kr. 1000,00. 
Telefon 03-851740, 

MF2DD erroriree 3.5" 
disketter: 
1 0=7,50 kr. stk. 50=7,25 
kr stk. 1 00; 7 kr. stk. 
Inkl: G RATIS demopack 
og G RATIS PD-pack! 

Stensrud Data 
Fejordet 

2900 FAGERNES 
Tlf: 063 - 60967 

AMIGA 2000 
lil skoler og elever gir vi n§ opp 

!il 3S% undervisningsraball. 

AMIGA 2000 fra kr 8.900,
m/harddlsk fra kr 12.990,-

Priseflll.�VA 

Pos!bou 6708, 0503 OSLO 5, Kobeoh�\'ngt. 15 
T<I<fo�!l8 12 Ol · 

Hallo NDM !! 
Jeg leste i nr. 5 at dere skulle 

starte en nostalgiserie. 
Kan dere skrive litt om 

Dragon 32, Commodore Pet og 
Texas Instruments TI - 99/4A? 

Hilsen en trofast computer-fan 
og NDM-leser. 

Tore Rønneberg 
4344 Kvernaland 

Det skal vi naturligvis gjøre! 
red. 

Fra Kjetil B. Thomassen i 
ALTA har vi fått er langt brev 
som vi tillater oss å trykke deler 
av: 

Da jeg åpnet NDM nr.3, fikk 
jeg litt av et sjokk! MAC
INTOSH! (;regnfrakk). Bruker 
Dere MAC til å lage avisen 
(bladet)? Er ikke Amiga/Archi
medes/Atari/C64/CI28 bra nok? 
Når .dere lage ,et blad for 
ovennevnte maskiner, kunne 
dere i det minste bruke disse i 
produksjonen av bladet. 

Når det gjelder share-ware er 
regelen at man skal betale hvis 
man tar det i bruk. 

Når det gjelder datamarkedet, 
kan man ikke da like godt bare 
skri ve annonsen på en postgiro
innbetalingsblankett pålydende 
kr. 50,00? 

Svar som gis på spØrsmål er 
bare undertegnet RED. Kunne 
Dere ikke spesifisere hvem som 
svarer? 

Så til slutt en liten 

At engelske datablad er no 
dritt er jeg også enig i. Grunnen 
er bl.a. at de tester spill til 
ATARI ST, men det skal være 
spilltest til AMIGA (se test av 
BATMAN THE MOVIE i CU). 
Og C+ VG viser bilder av spillet 
AFfERBURNER som slett ikke 
stemmer med min versjon av 
samme spill enda det sto i bladet 
at det var bilder fra AMIGA
versjonen. 

Grunnen til at jeg stusset var 
at bildet viste at spilleren som 
spilte AFfERBURNER hadde 6 
liv, mens min versjon viser 5 liv 

NORSK DATA MAGASIN 

Hei, NDM! 
Jeg har tre spørsmål til dere 

når det gjelder fortballspill til 
CBM64: 

l .  Er "Kick Off' et bra spill? 
2. Er "Ernlyn Hughes 

Superstar Soccer" det samme 
som "Ernlyn Hughes 
International Soccer"? Eventuell 
forskjell? 

3. Hvilket fotballspill regnes 
som det beste til CBM64? 

Hilsen NDM-leser i sør. 

l. Ja, men Kiek Off 2 er 
bedre. 

2.  Vi rror du blander sammen 
titler her. vi har ikke fått beskjed 
om at det finnes et "E H 
Superstar Soeee,." . Kan det 
være "Gazzas Superstar 
Soccer" du tenker på? 

3. Smak og behag er så 
forskjellig - tør vi foreslå Kiek 
Off2 ?  

red. 

oppfordring: BRUK NORSK 
sPRÅK! 

Å lage NDM på en C64/C128 
er teoretisk mulig, men praktisk 
umulig. Årsaken til at vi bruker 
Macintosh (som forøvrig er 
navner på en eplesort), er ar 
vårt trykkeri kan ta våre 
disketter direkte inn 
produksjonen. 

Man kan naturligvis benytte 
seg av posren blankett og skrive 
annonsen på baksiden. F akrisk 
anbefaler vi akkurat det. 
Observer at annonseprisen nå 
kun er kr. 25,00. 

Det er som oftest redaktøren 
selv som besvarer brevene i 
denne spalten. 

Bruke norsk språk? Det gjør 
vi! Det er bare det at det 
offisielle norske ordet for en 
BYTE er BITGRUPPE, og for 
DIP-swrrCHER er det 
tilsvarende norske ordet 
PIRKEVENDERE. Vi nekter!! 

red. 

før den begynner å telle liv på 
nytt. 

Jeg lurer på en ting, stemmer 
det at fargene på granatene og 
magasinene i Operation Wolf 
blir annerledes fra tredje brett og 
utover Geg bruker TV)? 

Tommy Wilhelmsen 
9713 RUSSENES 

Vår versjon av Operation 
Wolf er returnert til importØren. 
Kanskje noen av våre lesere kan 
hjelpe deg? 

red. 
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T i l  N D M  
På side 13 i NDM nr. 5 ble det 

informert om et demoparty som 
skal holdes i starten av august. 

Jeg vil veldig gjeme ha 
adresse og telefonnummer etc. 
til gruppen ilLUSJON som skal 
holde partyet - eller om du kan 
fortelle meg hvor jeg kan 
henvende meg hvis dere ikke 
har noen opplysninger. 

Jeg har faktisk ringt opp 
CRUSADER's BBS og spurt 
Dr. Outtasight (sysop ) og flere 
personer der om de vel noe, men 
alle ser ut til å være like blanke 
(!). 

Det gjelder selvfølgelig at jeg 
trenger noen invitasjoner (3 
stk.). Jeg vet bare det som stod i 
avisen, og det var jo bare at det 
skulle være i Trondheim i 
starten av august. 

Jeg kan dessuten nåes på 
telefon: 02-500331. 

Ellers vil jeg gratulere med 
flott avis! Jeg liker stoffet og 

HEIHOPPI 
Jeg vil gjeme kommentere en 

del ting anående NDM's demo
spalte og NDM generelt... 

For det første må jeg si at 
informasjonen i demohjørnet er 
"gått av dage", først og 'fremst 
fordi alt skjer med en enorm 
hastighet innen demoverdenen. 

TEC og WALKMAN som ble 
nevt som medlemmer av IT har 
fra rundt påsken vært medlem
mer i CRYPTOBURNERS. Der
for er det ikke mye igjen av IT. 

TPL er en forkortelse for THE 
POWERLORDS Corporation, 
og vår gruppe består av tre 
egenorganiserte avdelinger: 
TPL-SWEDEN, TPL-UK og 
selvsagr TPL-NORWAY. Vi 
jobber for å få til flere 
avdelinger i andre land, og 
trenger også flere medlemmer i 
her i landet.Så hvis du kan noe 
interessant på AMIGA, legg ved 
noen eksempler og skriv til: 

TPL-NORWAY HQ 
BOX 4186 
7002 TRONDHEIM 
Enkelte personer nekter å tro 

at RA Y NORRISH - som laget 
musikken til BLOOD MONEY, 
BAAL og det kommende spillet 
THE KILLING GAME SHOW 
- er medlem av TPL. Vi vil 

stilen deres, men kun ut 
spilltestene. De som vil vite om 
de burde kjøpe "Blood Money" 
eller ikke, kan hive bort pengene 
sine på CU, som bare består av 
spilltester og annet skrot, i fine 
farger! !  Alle jeg kjenner som 
kjøper "dere" er enige i det ! !  
Ellers ser bladet veldig lovende 
ut! ! !  Lykke til videre! 

Thomas Martin Vestly 
0756 0LS0 7 

Det demopartyet som det ble 
skrevet om i NDM nr.5 er på 
grunn av problemer med leie av 
lokaler desverre utsalt noen 
måneder. 

Vi kan desverre ikke gi deg 
adressen. til Illusion, men siden 
Razor tar seg av Amiga-delen til 
dette partyet kan du sikkert 
ringe opp deres BBS eller 
kolZtakre en av deres 
medlemmer. 

red. 

gjeme bekrefte at det er sant. 
Han er medlem i TPL-UK! 

Vil også klage på reglene i 
NDM's demo-konkurranse. Det 
er for dårlig at de bare får vare i 
to minutter. Begge de beste 
demoene på AMIGA - HANG
OVER fra SCOOPEX og 
CEBIT-90 fra RED SECTOR -
er mye lengre enn det. 

Ellers er bladet helt greit. Det 
er deilig å ha et norsk blad som 
dekker NORSKE demoparties 
og lignende. 

The Rebel i TPL-NORWAY. 

Når det gjelder lengde på 
demoer, så er det ikke mulig for 
oss å sitte i en time foran en 
megademo som går over både 
en og 10 diskerrer (når kommer 
dell første GIGADEMO på tre 
disketter!!??). 

Å se biter her og der for å 
spare rid, gir ikke ell rettferdig 
bedømning. Dessuten må vi si at 
det burde være i demoprodu
sentens interesse å lage en demo 
som er kort og effektfull slik at 
"seeren" orker å se hans demo. 

Når den består av er skjerm
bilde, 6011 ulike grafiske 
effekter og 44 kB med tekst (som 
seroller samtidig!), så blir man 
fort lei . . . . . 



26 NORSK DATA MAGASIN 

Vinter midt på sommeren · 

og ellers takk og farvel 

Det er vel bare å innrømme 
det. Det har vært særdeles 
sparsomt med adventurespilling 
i sommer. Men kritikkene og 
navnet på mannen som sto bak 
spillkonseptet til 
"MIDWINTER" fikk meg til å 
gå og kjøpe det spillet. 

Jeg går ut ifra at mange vil 
synes jeg går over alle 
sømmelige grenser dersom jeg 
hevder at også dene spillet er 
"adventure", men jeg tar sjansen 
på å si det likevel. Det ligger ei 
svært så naturlig utviklingslinje 
fra Milee Singeltons berøm
melige "LORDS OF 
MIDNIGHT" og "DOOM
DARKS REVENGE" til 
strategien, persongalleriet og 
handlingsmønsteret i "MID
WINTER". Forskjellen ligger 
ikke i ideen, det ligger i 
hardwaren. 

Nærmere virkeligheten 
Den store forskjellen på 

dettespillet og et tekstadventure 
blir at i et spill som 
"MIDWINTER" må man løse 
problemene mer likt det man 
hadde månet dersom situasjonen 
hadde vært virkelig. Så får de 
som foretrekker kryssord og 
puslespill, og å ransake ordlister 
etter "det rette ordet". bare mene 
hva de vil. Puristenes tid er 
sannsynligvis over for alltid i 
eventyrspillernes verden. 

Jeg skal ikke rippe opp i 
"MIDVINTER"s diverse 
fortreffeligheter, men at det 
ligger en god del smart 
programmering bak dette spillet, 
det må ingen være i ivil om. 
Singletons små svakheter 
kommer også fram. Det største i 
dene spillet synes jeg det er at 
det er kul umulig å oppnå en 
strategisk (militær) seier over 
den onde Masters og soldatene 
hans. Etter å ha slitt meg til å 
utslene absolutt alt av fiendtlige 
styrker utenom de tilsynelatende 
uuttømmelige mengdene med 
fly, var reaksjonen null! 

En må sprenge hoved
kvarteret, og med lin hjelp av en 
dame som er dyktig til å gå på 
ski, eller muligens ved at man 
får rekruttert ." en dristig 
hangglider, kan man greie det 

ganske tidlig i spillet. 
Fyrverkeriet på slutten og 

rulleteksten med gratulasjoner er 
som vanlig et singletonsk 
antiklimaks ... 

Med utgangspunkt i noen av 
de fantastiske demoene som 
finnes på markedet, burde man 
greie noe bedre enn dette som 
avslutning. Slutten på ULTIMA 
4, se det var mere verd jobbinga. 

Men "MIDWINTER" er 
uhyre fascinerende. Fullt av 
typer og situasjoner og indre 
stridigheter øyboerne imellom. 
Her lønner det seg å lese det 
som står om hver enkelt person, 
og finne ut hvem som ikke liker 
trynet på hvem. Noen misliker 
unger, andre har blitt 
kvinnehatere av kjærlighetssorg, 
mens en tredje har 
alkoholproblemer. En fjerde er 
en korrupt småkjeltring, en 
femte er sur på doktoren på øya 
fordi han harprØvd seg på henne 
- kort sagt et typegalleri som 
virker svært så ekte. I 
motsetning til mange andre spill 
har det til og med unger og eldre 
mennesker. Grafikken den må 
bare sees. Særlig turen med 
skiheisen. 

Alt sammen på en eneste 
diskett! I ei tid med Larryer på 
fem disketter. Jeg har forresten 
fått forsikringer fra særdeles 
kompetent hold om at spillet 
"LEISURESUIT LARRY Ill", 
som jeg la til side for å "kaste 
meg inn l kampen om 
"MIDWINTERIt, er bra. Så vet 
dere altså det. 

Ellers ramlet det et spill ned i 
postkassa her en dag som nok 
blir det siste jeg tester for 
eventyrsida. Det gjelder strategi
evenryret "SWORD OF ARA
GON" fra SSI. Og på sin måte 
er nok det spillet like bra som 
"MIDWINTER" - og ikke 
minst har jeg en mistanke om at 
det varer lenger! 

Ikke at historia er særlig 
original. En ung fyr (?) overtar 
den forfalne bystaten Aladda 
ener sin døde far, og ener 
omtrent en halv milliard og 
fjorten vanskeligheter og 
fortredeligheter, skal denne SSI
Harald Hårfagre samle de 
kranglende, krigende bystatene 

til ett rike. Gjett under hvilken 
leder. Gjesp. 

Men så viser deg seg at dette 
umulige opplegget fenger og 
man blir sittende og glo på mens 
resultatene av ens strategiske og 
taktiske disposisjoner utfolder 
seg i en riktig nok alt for 
langsom kino på skjermen. I 
skrivende stund har jeg erobret 
omtrent halve riket, og skjønner 
at jeg har det verste igjen. 

En bekjent av meg spiller også 
dette spillet akkurat nå, og det 
morsomme er at vi med helt 
forskjellige ideer om hvorledes 
det skal spilles, har oppnådd 
mange av de samme resultatene. 
Men ting som har vært 
vanskelige eller umulige for 
meg har han greid, og omvendt. 
Han inngår aldri allianser etter å 
ha blitt lun av en eller annen 
kjeltring, mens jeg har to 
vellykkete allianser bak meg 
(med ridder Maleolm og med 
alvedronninga). 

På grunn av litt annen taktikk 
og annerledes oppbygde hærer 
har jeg greid å knekke monstere 
som f.eks. trollene som plager 
innbyggerne i byen Sur Nova, 
mens han påstod at det var 
umulig. Jeg skal selvsagt ikke 
avsløre hva jeg har trynet på et 
par ganger, bare sånn 
forbifarten nevne at de sydligste 
traktene har en by som jeg har 
ganske store problemer med å 
erobre. Ikke så rart tenkte jeg, 
siden innbyggerne syntes å være 
hovedsakelig titaner og diverse 
avarter av trollpakk. I anseelige 
mengder. Men den erobringa 
greide han naturligvis fint. 

Lyden i spillet består av noen 
klagende ul som skal forestille 
musikk på begynnelsen av 
spillet, og ellers noen 
ubestemmelige lyder som det er 
vanskelig å klassifisere. 
Grafikken er heller ikke mye å 
skryte av. Men i dette tilfellet er 
dette bare bagateller. 

Jeg tror dette er blant de få 
typer spill som jeg kan tenke 
meg å spillehelt frivillig, 
fullstendig uten en viss 
redaktørs påtrykk og en alt for 
brå deadline for innlevering av 
ny eventyrside (he-he). 

Ingars 
�v�ntyr= 
hjørne 

Et siste grynt fra Ingar 
Om det er noe jeg har funnet 

ut i lØpet av arbeidet med denne 
evenryrsida, så er det at de fleste 
spill er dårlige, men også at de 
har elementer i seg som kan 
fenge dersom en virkelig tar seg 
tid til å sette seg ned med dem. 
Og tar seg tid gjør man jo særlig 
hvis man også har brukt en 
masse blanke kroner på å skaffe 
seg spillet. 

For disse som har engasjert 
seg i et spill, sittet med det i 
timesvis, og kanskje gledet seg 
ved å løse det, så virker det 
naturligvis helt rått når en eller 
annen ubehøvlet person med 
ondskapsfull fryd går løs på 
"deres" spill. Når en anmelder 
bevæpnet med eventyrspillenes 
tradisjonelle våpen, som sverd 
og øks, forvandler 
"yndlingsspillet" til en blodig, 
slaktet masse. 

Ikke at jeg angrer, tro ikke det. 
Tvert om. Men nå er det slutt. 
Ny bok på trappene, og både 
redaktøren og jeg visste at dette 

måtte bli et nokså kortvarig 
engasjement fra min side. 
Vietnamstudier venter, og jeg 
skal love dere at det absolutt 
ikke blir Hollywoods og 
spillprodusentenes "Vietnam" 
jeg skal skrive om! 

Noe lenger kunne jeg kanskje 
holdt ut med eventyrsida, men 
jeg forstår på redaktøren at nye 
folk klør i fingrene etter å få 
sette i gang, mennesker som i 
motsetning til kyniske gamle 
meg tror på Objektivitet og 
Saklighet og Ekspertise og snille 
leserreaksjoner. Lykke til, og det 
mener jeg faktisk helt alvorlig. 
Men vår så snill da, venner. Ikke 
la NDM kun bli et trivelig lite 
menighetsblad fullt av hyggelige 
små normale meninger. Uten 
salt og krydder blir sjØl den mest 
næringsrike rett kjedelig og tam. 

Det var et siste råd fra meg, 
skrevet klokka fire på natta 
dagen før absolun siste 
innleveringsfrist, med Is!. Word 
Plus tekstbehandlingsprogram 
på min trofaste Archimedes. 
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Del 
2 

artikkel betraktet vi nybegynneren og 
fra en ekspeditørs synsvinkel. Denne 

gangen skal vi nøyaktig like hensynsløst, 
subjektivt og negativt se på butikk og importør 

med den misfornøyde kundens øyne. 

" JA, MEN HERR 
EKSPEDITØR . . .  

er nesten som en ikke tør ta 
en diskret kikk ned på arm

båndsuret for å konstatere 
at man bare har ventet i 

Heldigvis for kunden kom 
butikksjefen forbi akkurat da. 
Mirakelet skjer. En telefon til 
importØren. Som i likhet med 
sine kolleger i bransjen interes
serer seg minimalt for slikt 
småpirk som en defekt kassett
spiller og en misfornøyd kunde. 
De fleste i databransjen begynte 
med data som hobby, og fordi 
man interesserte seg for tekno
logi, absolutt ikke i mennesker. 
Å handle med datamaskiner og 
utstyr er en måte å leve av 
hobbyen sin på. Føre interes
sante diskusjoner om å få fingre 
på tekniske vidundere. Mega
mega og kunstig intelligens og 
gigabyte og CD-ROM og 
multisync og RISC. .. 

HJELP!" 

Slagordet om at kunden alltid 
har rett gjør sannelig ikke 
hakkeordenen i databutikkens 
lille verden særlig grei. Det 
enkleste for ekspeditørene ville 
vært å ikke ha kunder. 

Hvem har ikke opplevd å stå i 
en butikk og høre på betjen
ingens koseprat seg imellom, til 
man vet alt om finnafesten. om 
den lyse dama i kassa's 
seksuelle tilbøyeligheter, siste 
ukes fotball resultater, osv. 

Et kremt skaper ingen 
reaksjon, ei forsiktig tromming 
mot disken med nervøse fingre 
avstedkommer et strengt blikk 
som får en til å krympe seg. Det 

tjue minutter. 

............. ,\ 
Når man endelig har 

fån kontakt, blir 
naturligvis ikke ek-
speditøren det min
ste blid for at man 
bare er kommet for 
å spørre etter den 

kassettspilleren til en Commo
dore 64 som man leverte inn til 
reparasjon for fire måneder 
siden. 

Med bØyd hode står man der. 
Gløtter forsiktig opp, svelger, tar 
mot til seg. 

- Kan jeg ikke bare få en ny? 
Ansiktet til ekspeditØren blir 

stivt og avvisende, kunden kry
per sammen. Han burde natur
ligvis aldri ha sagr akkurat det. 

- Kom igjen neste uke. Da er 
den hel t sikkert ferdig. 

- Men ... kan du ikke ringe og 
spørre om hvorfor den er så 
forsinket? 

Om en måned kommer 
kassettspilleren. Like defekt. Inn 
igjen, men nå med den forskjell 
at mens spilleren var inne til 
reparasjon sist, så gikk garantien 
ut. Er det rart om enkelte av de 
som har vært utsatt for slikt 
noen ganger ener hvert begyn
ner å lure på om ikke noen i 

Av Ingar Knudtsen 

bransjen har misforstått ordet 
kundebehandling og tror at det 
betyr kundemishandling ? 

Så tenk vår glede når vi 
endelig finner en butikk der folk 
oppfØrer seg skikkelige! Hva 
gjør vi da? Oppfører oss som 
svin, naturligvis. Nå skal 
disse godfjottene sannelig 
få lide for at butikken tvers 
over gata solgte oss en 
Spectravideo og påsto at det 
var et "røverkjøp". Natur
ligvis var det et rØver
kjØp, men det var de 
som var røverne. 

Dette samfunnets 
iboende djevel-
skap tyner oss 
alle, så vi drar 
hjem og hakker 
på ungene som 
i sin tur slår 
bikkja. 

Bare kaner og forfattere 
betrakter det meste med 

observatørens overlegne blikk. 
Men vi må til gjengjeld finne 

oss i å bli kastet ut i vinterkulda 
når vi minst 
ønsker det, 

og må 
tigge 
chips 

fra 
de 

rikes 
bord. 

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

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

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

Og premiene, da? Tja, det har vi ikke riktig bestemt. Vi kan bare love at førstepremien i hver klasse skal bli noe gjevt. De neste plassene på 
listen vil bli premiert med NDM's 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: 

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



NORSK DATA MAGASIN 

LEGG DENNE DAGEN PÅ MINNET ! 
N ESTE N U M M E R  AV NORSK DATA MAGAS I N  UTKOM M E R  21 . AUG UST 

N D M n r .  7 ko m m e r  b l . a . t i l  å i n n e h o l d e :  

Maskinkode 
C-program mering 
Spil ltester 
Nyheter 
Datamarkedet 
Adventure-hjø rnet 

Leserbrev 
Spø rrespalte 
Artikler 
Annonser 
Programtoppen 
Konkurranse 

Vi forbeholder oss retten til endringer i siste liten. 

Med andre ord: 28 spennende sider! 

N C:> R S K  D ATA IVI A <3 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 inn kr 23,- pr. blad på postgiro 0824 0774241 

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

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

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

Få det tilsendt i posten hver tredje uke! 

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

I Helår (15 nummer) :  kr. 295,- O 

Navn: 

Adr. : 

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

I Halvår ( 8 nummer) : kr. 1 65,- O 
Ønsker bladet fra og med nr. : O I NORSK DATA MAGASIN Postboks 250, 6401 MOLDE - Telefon: 072-16 880 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

"OM_ .J - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Det e r  i kke s å  l e n g e  s i d e n  at 
datamaski n e r  var et u kj e n t  b e g rep 
for  de f l este . De e n este 
hj e m m edatamas k i n e n e  som var å få i 
b e g y n n e l s e n  av 80-ta l l et v a r  ATA R I  
8 0 0  ( l a n g t  f o r u t  fo r s i n  t i d )  og 
datama s k i n e n  fra det svenske 
fi rmaet L U X O R :  ABC80.  
D i sse m as k i n e n e  hadde e n  t i n g  f e l l es 
- d e  var svin d y r e .  ATA R I  800 m e d  16 
kB h u k o m m e l s e  og d i skettstasj o n  
kostet  i 1 9 8 2  n es t e n  1 4 . 0 0 0 , 0 0  
kroner( ! ) .  D ette s kal  sam m e n l i g n es 
med hva man kan få for den samme 
s u m m e n  i d a g :  E n  A M I G A  med ekstra 
h u ko m m e l s e ,  farg e m o n i t o r ,  p r i n t e r ,  
ekstra d i s kettstasj o n  og en u ke i 
s y d e n .  Utro l i g ,  m e n  sant !  
Men så kom V I C20 og CBM64 på 
m arkedet  - og a l t  b le  fora n d ret m e r  
e l l e r  m i n d r e  over  n atte n .  S i st n e vnte 
ma s k i n  b l e  en standard for a l l e  
d atafre lste me nnesker .  Mange 
p ro d u s e n t e r  forsøkte å knekke det 
h eg e m o n i  s o m  C B M  sakte m e n  sikkert 
b y g g et o p p  p å  " hj e m m ef r o n t e n " ,  og 
en av d i sse skal vi ta for oss i dette 
n u m m er av N O M ,  n e m l i g  d e n  r e l at ivt 
u kjente ENTE R P R I S E .  

. . . � .  : 

M o n i t o ren s o m  b l e  levert t i l  d e n n e 
m aski n e n ,  var e n  1 4" farg e m o n i t o r  m e d  
o p p l ø s n i n g e n  653x585 p i x e l s .  C B M  har 
320x200 . . . .  
S e l v e  m a s k i n e n  k u n n e  v i s e  256 l i tt 
avh e n g i g  av valgt g rafikkm o d e .  Og 
C B M64 h adde bare 1 6 !  

' 

E r  d e  rart at m a n  b l e  i m po n e rt !  I 
t i l legg k u n n e  Enterpr ise sk ryte av e n  
4 M H z  280 prosessor, h e l e  128 k B  RAM 
( u t v i d b art t i l  3 9 0 0  kB ( ! ) ) ,  4 ste m m e r  
( 3  t o n e r  og 1 brus) , i n n e bygget 
joyst ick som o g s å  k u n n e  b r u kes t i l  å 
styre m arkø ren ( c u rsoren)  o g  8 
f u n ksj o n staster s o m  k u n n e  
p r o g ra m m eres i t o  n i v å e r  o g  g i  1 6  i a l t .  
Maks i n e n  var dessuten rett s å  
farveg ald .  D e n  var m ø rk koksg rå med 
rød stop p - t ast ( b reak) , g r ø n n e  s h i ft- , 
re t u r n - o g  d e l ete-taster o g  b l å  
f u n ksj o n staste r .  
Det  var g o d e  taste r ,  m e n  m ots laget  var 
noe dødt,  så å skrive fort p å  den var 
i k k e  l e t t .  
M e n  h e lt uten venner var denne 
enge lske maskinen ikke . Det  fan ns en 
br u k e rk l u b b  både i 3700 S k i e n ,  7 1 0 0 
Rissa og i 8010 Bod i n .  9m de fremde les 
e ks i st e r e r  v i t e s  i k k e .  


