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Velkommen til NDM nummer 8. 
Vi våger påstå at det er det 

beste nummeret vi har klart å 

skrape sammen til nå. Som det 
ser ut, blir det ikke lenge før vi 

blir nødt til å øke sideantallet 
med ytterligere 4 sider (det 

tilsvarer 8 A4-sider). 
Infonnasjons- og artikkel

mengden som kommer inn til 

oss vekser stadig. Og det er vi 
glade for - og det bør dere være 

glade for også. 
Det gir et bedre og mer 

nyansen blad. 
På andre siden av kjølen - i 

Sverige - har man problemer 
med Commodore. Svenska 
Commodore' s PR -sjef. Jan 
Swanling. vet ifølge Svensk 

Dator Magasin (SDM) ingenting 

om nye produkter fra 

• 

Commodore. 
Under de fem år som SDM 

har eksilert har de ikke en eneste 
gang fått produktinformasjon 
ifra Svenska Commodore - alt 

ifølge SDM's redaktør. Christer 

Lindeblad. 
Han går så langt at han påstår 

at Svenska Commodore rett og 
slett har utviklet en suveren 
teknikk når det gjelder å 

hemmeligholde infonnasjon om 

nye Commodore-produkter. 
Christer Lindeblad stiller seg 
opp som et spørsmålstegn til 

dette. 

Begriper ikke Commodore 
verdien av gratis omtale av sine 
produkter? - sukker han. 

Ja. sier vi. det er ikke lett å 

være svensk! Her i Norge har vi 

ikke det problemet. Da vi ba om 

å få tilsendt infonnasjon fra 
Commodore Norge om deres 
nye CDTV. ja. så fikk vi det. Og 

da vi ba om å få låne en Amiga 
3000 til test. ja. så fikk vi det 

også (se utførlig rapport i dette 
nummer av NOM). 

Med en gang! SDM har ikke 
fått tak på en enda! (He.he). 

Nåja. vi skal vel ikke godte oss 

over SDM's problemer med 

Svenska Commodore. Vi får 

håpe at Svenska Commodore 

utnytter SDM like godt som 

Commodore Norge benytter seg 
avNDM. 

Det er jo tross alt til felles 
beste. 
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DELUXE PAINT ST 
Tegneprogrammet "par preference" til Amiga - DeLuxePaint -

kommer nå endelig til Atari ST. Man har inkludert flere finesser i 
dene programmet enn noe annet tegneprogram til ST. I tillegg så 
fungerer det på en vanlig 512 kB maskin. I England beregner man at 
programmet skal finnes i butikkene i slutten av september og koste 
50 pund (ca 550 kroner). Dette skal være en introduksjonspris som i 
desember skal stige til 60 pund (ca 660 kroner). 

En fin finesse med DELUXEPAINT ST er at den skal kunne lese 
og skrive flere grafikkformat - inkludert Amiga !FF. Dette medfører 
at du kan overføre DeLuxePaint-bilder fra Amiga. Noe å glede seg 
til, altså! 

PC-KORT TIL AMIGA 
BATAVIA melder at de vil begynne å forhandle PC-kort til Amiga. 

Det er i produksjon i Holland, og beregnes komme til landet i løpet 
av denne uken. Dette vil resultere i at du kan få kjøpt det i din 

databutikk. Dessverre vet ikke BATAVIA på det nåværende 
tidspunktet hvor produktet vil havne i pris. 

Amiga: 
WRATH OF THE DEMON - Demonens vrede - kommer nå fra 

Readysoft til Amiga. Med multinivå parallax-scrol1ing, superb 
grafikk og med flone animasjonsekvenser. Dette burde bli en av årets 
"hotteste" grafikkeventyr. 

ditt oppdrag er å befri kongeriket fra den onde demonen og hans 
like onde medhjelpere. Deretter skal prinsessen reddes og kongen 

reinnsettes på sin trone. Klassiskt opplegg, med andre ord. 
Programmet blir levert på 2 disketter, og folkene bak programmet 

er de samme som gav deg Dragons Lair og Space Ace. Det vil også 
bli utgitt til ATARI ST, IBM PC og CBM64 

CBM64: 
Nå kan du få to flysimulatorer 

for kr. 59,-! Encore har samlet 
sammen ACE og ACE 2 på en 
kassett. Da de ble utgitt som 
egne titler for noen år siden, gav 
CBM64-bladet ZZAP 

programmene tittelen "Årets 
Flysimulator". Og det er ikke 
småtterier disse programmene 
kan skilte med: Luft-til-luft og 
luft-til-bakke kamp, l eUer 2 
spillere, valg av flytype, tanking 
i luften. I tiUegg kan man velge 
om man vil fly om dagen eller 
om natten, om vinteren eller om 
sommeren. 

for den flyfrelste CBM64-
eieren bør dette være en av de 

bedre pakker man kan få tak på -
prisen tatt i betraktning. 

NORSK DATA MAGASIN 

THE IMMORTAL 
Fra Electronic Arts kommer nå THE IMMORTAL til Amiga og 

Atari ST. Det er skrevet av WiU Harvey - han som laget det første 
superspillet til Amiga: Marble Madness. The Immortal er et fantasy
adventure med 3/�perspektiv, detaljert grafikk og hvor joysticken 
brukes til å utkjempe kamper med. 

Du tar rollen som tro11mann og skal lete etter din forsvunne lærer, 
Mordamir. Denne har åpenbart seg for deg og sagt at han er fanget i 
bunnen av et grottesystem. Det blir en farefull ferd hvor superbt 
animerte monstere og dødelige feller sørger for at du får fart på 
adrenalinet. 

POWERMONGER 
BULLFROG - som i 1989 vant tinelen "Programmers of the year" 
kommer nå med et program til Amiga og Atari ST som heter 

PowerMonger. Spilleren blir tatt med til en verden hvor hvert individ 
har et hjem, en jobb og en viss intelligens. Landskapet er meget 
variert (3-D-grafikk) med bakker, sletter, veier, bygninger, trær, 
innsjØer og animerte elver og fossefall. Her kan du støte på fiskere i 
sine båter, bønder, fugler og dyr samt en brevdue som kommer med 
en beskjed. 

Du skal erobre denne verdenen som består av 200 territorier. I 
hvert landskap må du få folket over på din side, enten ved å snakke 
godt med dem, bestikke dem - eller rett og slett tvinge dem. 
Datamaskinen kontrollerer tre PowerMangers til, og to eller flere 
spillere kan konkurrere via modem. 

NEWS 

ATARI: 

Hurtigere GEM 

Quick ST 2 er en GEM-akselerator fra Branch Always Software. 
Den finnes nå på markedet i England, og koster 20 pund. Pakken 
består av 5 program som skal forbedre hastigheten til program som 
l5enyner seg av GEM. 

Man har da gjort det slik at man har skrevet om en hel del av de 
opprinnelige rutinene og dermed oppnådd en større hastighet. Quick 

ST 2 fungerer både på ST, STE og Mega-maskinene og skal fungere 
feilfritt på alle TOS-versjoner fra og med 1.0 til 1.6. Både 
tekstskriving, scro11ing, windu og dialogbokser utføres hurtigere. 

Andre program i Quick ST 2 inkluderer en desktop customizer 
som gjør det mulig å innstallere din egen bakgrunn. Det finnes også 
en Fast File Viewer som erstatter den vanlige boksen 
SHOW/PRINT/CANCEL (Vis/Skriv/Avbryt). 

I tillegg inneholder det også et program som kan vise hastigheten 
på ulike operasjoner som maskinen utfører. 

Kilde: ST Format 

AMIGA/ATARI: 
Disse fantastiske menn og kvinner på Electronic Ans har meddelt 

at Chuck Yeagers ADVANCED FLIGHT TRAINER snart kommer 

til Amiga og Atari ST. Chuck Yeager har programmert mye til PC og 
8-bits maskiner. Nå prØver han seg på 16-bits-maskiner, og lover et 
større flyområde, flere fly - bl.a. Space Shuttle og den nye 
topphemmelige FY-117A Stealth Fioghter. Du skal også kunne 
formasjonsflyve med The Blue Angels eller Thunderbird Stunt 
Team. 

Dene programmet burde være på markedet i ganske nær fremtid, 

og skal ener sigende også inneholde en tape med 
treningsinstruksjoner fra programmereren selv. Hva mer kan man 
ønske seg 

credit: Computer & Video Garnes 

Abonner 
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Amiga minipakke 
- Amig.500 

inkl. moms 

- Joystick 
- 3 spill 
- Printer 

Amjga maxjpakke 
- Amiga 500 
- Fargemonitor 
- Joystick 
- 3 spill 

Amig.500 
A-590 Harddisk 
512 k/ram exp mIklokke 

4990,-

6990,-

Minimem 512 k/ram m1k1. 
Monitor lO84p 
Philips monitor 8833 stereo 
Philips monitor 8802 mona 
MPS-1500c fargeprinter 
MPS-ll30 printer 
Star LC-IO Color 
Brother HR·5 printer 
Profex diskettstasjon 
Mus for Amiga 
Amiga Action Replay 
AJcotini Stereo Sound SampJ. 

REKVISITA 
inkl. moms 
Diskenboks 3.5" mjIås (80) 
Diskettboks 5.25" mjIås (100) 
Musmatte 
Joystick com.pro. ;(XX) 
Joyboard 
Rensediskeu mfren.sevæske 
Listep.pir 2000 ark 80gr.A4 
Kopipapir 500 .rk 80 gr. A4 

DISKETIER 
inkl. moms 
3.5" DS/DD Noy,rale 
3.5" SS/DD MaxelI 
3.5" DS/DD MaxelI 
3.5" DS/HD MaxelI 
5.25" DS/DD Noytrale 
5.25" DS/DD M.xell 
5.25" DS/HD Maxell 

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

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

695,-
999,-
339.-
795,-
595,-

79,50 
79,50 
79,50 

149,50 
189,50 

29.50 
299,50 

39,50 

79.50 
69,50 
99.50 

199,50 
39,50 
59,50 

119.50 

MAXELLDlSKETfER - BULK 
eX.moms 
100 Slk. 3.5" DS/DD 680.00 
100 Slk. 3.5" DS/HD 1499,00 
200 stk. 5.25" DS/DD 899.00 
200 Slk. 5.25" DS/HD 1699,00 

Commodore 64 
inkl. moms 
Commodore 64 pakke 1990,00 
Commodore 64 1475,00 
Diske'""sjon 1541-11 1899,00 
MPS-1200 prinler 1540.00 

VIDEO 
inkl. moms 
Polaroid 3 timers VHS 49,50 
MaxelI 3 timers VHS 59,50 

Polaroid 4 timers VHS 59.50 
Maxell 4 timers VHS 79,50 

Polaroid P5-30 video 79,50 
MaxelI P5-30video 82,50 

Polaroid P5-60 video 88,00 
MaxelI P5-60video 97,50 

Polaroid PS-90video 99,50 
MaxelI PS·90 video 110,00 

Polaroid EC-30 VHS-C 71,50 

Canon E-640 video 8 11399,-
Pentax PC-C860E video 8 8899,-

Postordre 
Tessa Electronics as 

Postboks 32 
2650 KVAiVI 

Tlf: 10621 94-500 
Fax: 10621 94 525 
Ordrclclefon åpen: 

10-211151 
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MIDI 
hjørnet 

Hallo igjen Midi freaks! 
I dette nummeret skal jeg 

prøve å gå dypere ned i Midi
"materien" og se hvilke mulig
heter du har ved å benytte deg 
av dette systemet. 

Som du kanskje husker fra 
forrige gang, så kan du ved hjelp 
av et sequencer-program benytte 
deg av flere forskjellige synther, 
samplere og trommemaskiner 
(lydmoduler) for å framføre en 
sang. 

Hver lydmodul må innstilles 

MIDIINN 

på sin spesielle Midi-kanal 
(kanal 1-16) slik at de ikke 
spiller det som er ment for en 
annen modul. 

De aller fleste sequencere har 
mange spor (fra 8 og oppover) 
som du kan lagre de forskjellige 
sekvensene på. Den jeg benytter 
meg av har 60, og da er det ofte 
jeg bruker 10 forskjellige spor 
bare'på rytmen i en sang. 

Jeg begynner som regel med 
hi-hat på det første, basstromme 

SKISSE 2 

på det andre, skarptrommet på 
det tredje osv. 

Dette kan kanskje virke 
unødvendig, men du har da full 
oversikt til enhver tid. Etter 
rytmen legger de fleste musikere 
på bassgangen, og da er det ofte 
lun å doble lyden (la to 
forskjellige basslyder spille det 
samme) for å få skikkelig punch. 
Når du så har det i boks, kan du 
begynne med litt mere detaljer, 
hold-lyder, fill inn osv. 

D: 
Mottar på 9 Midikanaler 
sam1k:ftg. 

MIDI UT 

MASTERKEYBOARD 

Her ser du et ganske typisk 
Midi oppsett, med et 
masterkeyboard, to synthesizere 
og en trommemaskin. Et 
masterkeyboard har ikke egne 
interne lyder, men benytter seg 
aV andre moduler via Midi. Det 
er derfor lun å jobbe med når du 
bruker en sequencer. 

Et eksempel: 
Du vil lage en ny verdenshit, 

og bestemmer deg for å llegynne 
med rytmen, nænnere bestemt 
hi-hat. 

Det første du må gjøre, er å 

stille masterkeyboardet slik at 
det sender på Midikanal 10 (som 
du ser lytter trommemodulen på 
Midikanal lO). Så staner du 
sequenceren og spiller inn 
rytmen slik du vil ha den. Etter å 
ha lagret dette på spor l ,  vil du 
gjerne spille inn bassrekka med 
en lyd fra D-50'en. 

D u  stiller da inn m.keyboardet 
på Midikanal 2 og klemmer ·i 
vei. Mens du spiller inn bassen, 
spiller sequenceren hi-haten du 
spilte inn først. Etter bassen vil 
du spille inn basstromma 

(midikanal 10) osv. osv. 
Må jeg ha 8 forskjellige 

synthesizere for å bruke 8 lyder i 
en sang? spør du kanskje nå. For 
ikke lenge siden så måtte du det, 
l synt=l lyd (Synthesizeren 
hadde selvfølgelig mange 
forskjellige lyder, men bare en 
kunne brukes om gangen). Nå 
derimot finnes det noe som 
kalles multitimbrale lydmoduler 
som er 8 synther og en 
trommedel stappet inn i en liten 
boks (Roland MT-32 og Roland 
D-l lO). 

SKISSE 1 

Som du ser lytter den på 9 
Midikanaler samtidig, og alle 9 
kan altså spille forskjellige 
lyder. 

Du kan m.a.o. spille den 
samme sangen som i forrige 
eksempel ved hjelp av bare en 
lyd-modul, pluss at du kan 
legge på 6 lyder til. 

Hvilke Midi-kanaler de 
forskjellige lydene skal "lytte" 
på kan du forandre alt etter som 
det passer ditt spesielle oppsett. 

F. eks. Midikanal 
l: Bass l 
2: Bass 2 
3: Striog 
4: Trompet 
5: Brass 
6: Klokkespill 
7 og 8: Effekter (F.eks. 

torden/fuglekvitter osv.) 
9: Trommeoppsett med 64 

forskjellige lyder. 

Dette er forøvrig det samme 
prinsippet som Roland LAPC-I 
for PCer benytter seg av. 

Gitarer kan også brukes til å 
styre Midienheter. Du kan 

bruke en helt vanlig gitar til 
dette, men du må da kjøpe deg 
en pitch to Midi konverter. 

Dette er en dings som "leser" 
hvilke toner du spiller ved Il 
bestemme svingningene, for så å 
gjøre de om til Midisignaler. 

Det kan forekomme noe 
forsinkelse på den laveste e
strengen p.g.a. at det tar litt tid 
før den kommer i de �ue 
svingningene (24 ms trigger
tid). 

Dette går allikevel så fort at 
det som regel ikke merkes. 

Spesielle trekkspill og 
blåseinstrumenter som sender 
Midisignaler er også i handelen, 
men disse er det kun et fåtall 
som bruker. 

Neste gang blir det test av 
sequencerprogram! ! 

Er det noen som har spørsmål 
angående Midi og musikk
instrumenter, så send meg gjeme 
et lite brev. 

Hang on! 

AW 

rAPe-Ifra Roland 
I f o r r i g e  utgave e tt e r l yste T o r m o d  
U g e l stad e n  test av Roland 's LAPC- I .  
D ette e r  e t  k o rt s o m  i nnsta l e rt i din 
PC g i r  d eg h e lt eno r m  l y d .  
LAPC-I bas erer  s e g  på sam m e  
tekno l o g i  s o m  Ro land b r u kte i s in  
sagno m s u ste M T-32 ( m ult i t i m b ral  
lydmodul) .  Den oppfø rer seg som 8 
s e l vstend i g e  synth esizere pl uss en 
t ro m m e d e l ,  og e r  32 toners 
p o l yfoni s k .  At den s p i l l e r  s kjo rta av 
a l l e  and re datamaskine r er h e vet over  
enhver  tv i l  (so r ry A m iga f reaks) . 
Test ko m m e r  fo r h å p e nt l i g v i s  i neste 
nu m m e r .  

AW 

-



Vi staner fra og med dette 
nummeret med demo kritikk. Ca. 
2 til 4 demoer pr. nummer. 

Først ut er den norske gruppen 
Megastyle Inc. med demoen: 

Piece O'Cake 3. 
Intro: Nydelig grafikk og 

design. 
Pan I : Imponerende Starwars 

bilde av sparkler, opprinnelig 
laget i 87. Dessverre ble parten 
Ødelagt av to dyep scrollere i 
sideborderen. 

Part2: Nå i disse fraktaltider 
passet det godt inn med en 
Mandelbrot part. Men 64'en er 
altfor treg til slike rutiner. 

Part3: Dyep Mania. Nok en av 
de nitriste dycp partene. Med 50 
dyeper oppå hverandre blir det 
fort rot, og det blir vanskelig å 
lese. 

Part4: Et utrolig bra bilde 
tegnet av sparkler. (ForØvrig 
vinnerbildet fra Bergens
partyet). 

PartS: For de som liker 
eycleburner er dette en topp 
part, men ikke hans beste. En 
støyfri digi av Dead or Alive's 
"Lover Come Back To Me", 

Rating: 
Coding: 75% 
Grafikk: 90% 

Design: 85% 
Overall: 83% 

Neste demo er Warriors of Time's 

Moonwalk 
Intro: Grafikken er OK, men 

ellers var introen overflødig. 
Part I: Nydelig grafikk med 

multiplex seroIl oppå. Alt for 
mange spriter gjør scrollen 
uleselig. 

Part2: Nok en av de etter hvert 
så vanlige dyxcp scrallene (d.v.s 
at bokstavene går uavhengig i 
alle reminer). 

Part3: Seroll Mania. Litt for 
mange scrollere. Selv om noen 
av dem gikk i sideborderen, ble 

vi ikke imponert. 
Part4: Veetar er den nye 

trenden på C64 (Amiga 
inspirert). Med mange fine 
objekter var dette et av lys
punktene i demoen. 

Part5: Bounee seroller oppå et 
høygrafikkbilde (scrollen er av 
samme type som i digital delight 
av Panoramie Designs). 

Part6: Multiplex dysp scroller 
oppå 3 blitter. Med andre ord 
gammelt nytt. 

Part7: Plot veetor med 
bokstavene "WOT" oppå 
stjernehimmel -gjorde denne 
parten til en verdig avslutning 

Sinus / cosinus 
Editor 
Radiusen må være mellom 0-127, og den må ikke være 

større enn middelverdien. Lengden bør være 31, 63,127 eller 
255. Runder tilsvarer hastighet. D.v.s. antall runder pr. 
tabellengde. 

Jeg tok med denne enkle sinus/cosinus editoren som et 
nytteprogram. 

Hvis du har forslag til rutiner/programmer som du vil ha 
listinger på i NDM, så send inn dine ønsker... 

Så skal vi gjøre så godt vi kan. 
I neste nummer kommer en listing over en hardware scroller 

(d.v.s. en rutine som kan flytte all slags grafikk i x-retning). 

fØ· RE�I SINUS/COSINUS EDITOR 
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på en OK demo. 

Rating: 
Coding: 80% 
Grafikk: 85% 
Design: 65% 
Overall: 77% 

Siste demo for denne gang er 
Origo's 

Tour de Force 
Intro: En nydelig planet 

plotter gjorde dette til en origi
nal intro. Dessverre ødela sprite 
sinusen noe. 

Part I :  Fargebølging med over 
100 farger (Amiga convertert) 
med parameters som var artige å 
leke med. Oppå gikk det en stor 
oppover scroller. 

Part2: Vecrorpart med flere 
fine objekter. Grafikken trakk 
nok parten ned en del. 

Rating: 
Coding: 80% 
Grafikk: 60% 
Design: 65% 
Overall: 68% 

C64CHARTS 

Beste norske gruppe 
l .  Illusion 
2. Panoramic 
3. Megastyle 
4. Full Force 
5.Impulse 

Beste musiker 
l .  Link/Vibrants 
2. Charles Deenen/Mon 
3. Jeroen Tel/Mon 
4. Johannes Bjerregård/Mon 
5. Jens Christian HuusNibrants 

Beste grafiker 
l .  Rickard/Panoramic 

2. Ore/Blaekmail 
3. Sparkler/Megastyle 
4. Zix/Illusion 
5. Crept/Flash Inc 

Beste diska vis 
l. Mamba/Crazy 
2. Sex 'n Crime/Amok 
3. Corruption/ATG 
4. Remark/Ruthless 
5. Slowpoke News/WoT 

Send inn forslag til charts og stemmer på charts til NDM. 

AMIGA-RAM 
Ekstra hukommelse til din AMIGA 500 

RAM 5 1 2  

RAM 512 utvider hukommelsen i din Amiga 500 fra 512 kB til hele 1024 kB. Det gir deg en helt ny verden av 
muligheter. Meget enkel montering, da det er avsan plass i din AMIGA fra før. 

UTNYTT DIN AMIGA FULLT UT 
Ved å utvide hukommelsen i din Amiga med RAM 512, kan du nå benytte programmer som du tidligere bare 
har måttet drømme om. Det danske kvalitetsproduktet RAM 512 er utviklet og produsert av anerkjente 
NEWPRINT. Det gir deg ikke bare et kraftig verktøy, men også sikkerhet for kvalitet. Innebygget finner du 
krystall klokka som gir deg nøyaktig tid og dato. 

Ring inn din bestilling I DAG 

på telefon 072 16025 Eller benytt kupongen nedenfor 

-------------
Jeg bestiller 

o 
Navn 

Adr. 

P. adr. 

stk. RAM 512 mjkrystaller for kr 765,
inkl. mva. Pono kr 43,50 tilkommer. 

-------------
BREV 

SVARSENDlNG 
Avtale nr. 60300/1 

072-16025 

Kan 
sendes 

ufrankert 
i 

Norge 

Data-Assist AS 
Postboks JO 
Strandgr. JO 

6401 MOLDE 

5 
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Bulletin Board 
Systems 

denne . siste delen av 
artikkelserien om modem og 
BBSer skal vi se kort' på 
filoverføring. Jeg sl<al dessuten 
sette opp en "oppskrift" på hva 
du skal gjøre for· å rette opp 
forskjellige feil på ditt 
kommt!nikasjonsutstyr. 

Filoverføring 
No'e du_ garantert vil komme 

til å gjøre så snart du har blitt 
kjent med BBS-systemet, er il 

. overfØre J liler:' På .de fleste. 
'"BBSer fiIjnes"det hundrevis av'. 

gratisprogrammer som bare' 
-ligl\eLog < venter på at' ;lu skal,. 

hente c uem ned, For data
maskinen er det viktig at disse 
filene blir --ovedørt på en helt 
bestemt mate, og at den kopien 

;du får, �vcfilen er lOOo/� lik den 
soin ligger på BBSen, ellers 
virker ikke programmet. For å 
forsikre seg om at overføringen 
blir korrekt utført, bruker man 
noe som kalles protokoller. 

Protokoller 
En protokoll er en bit med 

programvare som passer på at 
filer blir overført korrekt. Når 
overføringen startes, deler 
protokollen . filen opp· i mindre 

• deler, som vi kan -kalle blokke, 
(f.eks. i blokker på 512 ener 

1024 fegn). Grunnen til dene er 
at dersom en blokk blir overført 
feil, er det bare å sende den siste 
blokken om igjen i stedet for 
hele men. Hver blokk har en 
"merkelapp" som f.eks. sier 
hvor lang blokken er. og et 
spesielt tall som mottaker 
bruker for å sjekke om blokken 
ble overført på riktig måte. 
Denne måten å sjekke om 
blokken kom over på riktig måte 
kalles som regel Checksum eller 
CRC. Dersom overfØringen 
gikk greit, ber mottaker om 
neste blokk. Hvis ikke, ber den 
om samme blokken en gang til. 

I ditt kommunikasjons-
program vil du finne protokoller 
som f.eks. XModem, YModem 
og ZModem. 

Det er ikke så viktig at du vet 
hvordan de forskjellige proto
kollene virker, men forskjellen 
på disse er blant annet hvor 
store blokker de .ovefører. 
XModem overfører blokker på 
512 tegn om gangen, YModem 
overfører 1024 tegn, og 
ZModem, som er litt spesiell, 
overfører blokker på 128 til 
1024 tegn ettersom hva den 
finner gir best resultat. 

Jeg vil anbefale ZModem på 
det sterkeste. Fordi den ikke 
bare finner ut hvor store blokker 
den skal bruke selv, men også 
sender over filnavn (slik at du 
slipper å taste det inn). Den 
overfører også den totale 
fillengden (slik at du hele tiden 
kan se hvor mye det er igjen), 
og den har den muligheten at du 
kan fortsette på en overføring 
som ble avbrutt (ZModem 

Resurne). ZModem er dessuten 
den protokollen som i nesten 
alle tilfeller gir raskest 
overføring på grunn av at den 
ikke venter på at mottaker skal 
"kvittere" for blokken som ble 
sendt. Det gjør den kun hvis 
mottaker oppdager en feil. 
XModem og YModem venter 
alltid på kvittering, selv om det 
gikk bra.Pakkeprogrammer 

For at overføringen skal ta så 
liten tid som mulig, har man 
laget noe som kalles 
pakkeprogrammer. 

I første rekke skal disse 
programmene komprimere 
filene mest mulig, slik at den 
filen du overfører skal bli minst 
mulig. Det onnes mange 

, metoder å komprimere data på, 
men hovedsaken er at den 

-' pakkede versjonen (arkivet, 
archive) av filen blir mindre enn 
originalen. for de som vet hva 
en Cruncher er, så virker denne 
på samme måte. 

I tillegg bar som regel 
pakkeprogrammene deri 
muligheten at man k�n' legge 
sammen flere filer i samme 
arkiv. Det' finnes utallige 
pakkeprogrammer, men det er 
viktig, å huske på at et 
pakkeprogram IKKE er i1et 
samm� som en Cruncher. Den 
bar.e virker på nesten samme-"., 
måte. Du vil sikkert finne 
pakkeprogrammer som ARC, 
ZOO, LHArc, APE, PKZip osv. 
Disse pakkeprogrammene legger 
som regel til et etternavn på 
arkiv filene, .are, .zoo, .lzh, osv. 
Når du ber et pakkeprogram om 

- å pakke inn en eller flere filer, 
blir altså disse filene lagt inn i 
en fil som kalles et arkiv 
(archive). 

Dette arkivet kan pakkes ut på 
andre maskiner, så fremt du har 
et pakkeprogram som håndterer 
den bestemte typen arkiv. 
Pakkeprogrammene ARC, ZOO, 
PKZip og LHArc finnes til 
mange maskintyper, og de er 
som regel gratisprogrammer du 
finner på de fleste BBSer. 

Up/Download 
For å gjøre det litt enklere 

bruker jeg heretter ordene 
"download" om filoverføring 
FRA en BBS Til din maskin, og 
"upload" om overføring FRA 
din maskin TIL en BBS. 

Download 
La os si at du er inne på en 

BBS og skal downloade en fil 
som heter NCOMMI9.LZH. 
Når du ber om å få filen 
oversendt blir du kanskje spurt 
om hva slags protokoll du vil 
bruke. Husk at du må velge 
samme protokoll på din maskin 
og på BBSen. 

Dersom du ikke blir spurt om 
det, står det kanskje "Ready to 
transfer NCOMMI9.LZH with 
XModem". Som du ser har 
BBSen satt opp overføring med 

XModem, og det betyr at du må 
velge XModem i din ende også. 
Som regel kan downloads og 
uploads brytes av med et par 
trykk på C TRL-X. Når down
loadingen er ferdig, vil du ha en 
fil som heter NCOMM I9.LZH 
på din diskett. som du ser er 
dette et LHArc arkiv (.Izh) og 
det kan pakkes ut med LHArc. 

Upload 
Nesten det samme som 

downloading, men her blir man 
som regel spurt om en del 
informasjon om filen før 
overføringen begynner. Når 
BBSen er klar til å ta imot 
kommer som regel samme 
melding som over: "Ready to 
receive FILNAVN.ARC with 
XModem". Da er det bare å 
velge den protokollen som 
BBSen har satt opp. 

Dersom du f.eks. har en 
maskin med bare en diskdri ve, er 
det viktig å huske på at du har 
satt..inn en diskett med plass nok 
til å legge filen du henter. Dette 
bør du sjekke før du starter 
downloadingen. BBSen venter 
nemlig bare en viss tid før den 
avbryter overføringen. 

Når det gjelder akkurat 
h'AJrdan du setter igang 
overføring av filer i det 
kommunikasjonsprogrammet du 
bruker, er det best å sjekke i 
dokumentasjonen. I de fleste 
tilfeller skulle dette være lett å 
finne ut ved å se på menyer e.L 

Dersom alt går galt 
Nå skulle du være i stand til å 

begynne å bruke modem
verdenens mange muligheter. 
Dersom du ikke får 
kommunikasjonen til å virke, 
kan du gå igjennom denne listen. 
Da vil du muligens kunne finne 
ut hvor feilen ligger, og i de 
fleste filfeller vil du kunne rette 
den selv. 

Jeg forutsetter at du har klart å 
skru på alt utstyret, at du vet 
hvordan selve kommunikasjons
programmet startes på din 
maskin, at du har et Haues
kompatibelt modem og du til en 
viss grad har fulgt med i denne 
artikkelserien. Denne listen er 
ikke ment som en oppskrift i 
hvordan du skal bruke et modem, 
men KUN for å finne eventuelle 
feilkilder. Dersom modemet ditt 
virker, trenger du altså IKKE å 
gå igjennom denne listen. 

O) Skru på modemet. Skru på 
maskinen (i "blank" tilstand, dsv. 
ingen spesielle programmer i 
minnet. unntatt program som 
håndterer norske tegn osv.). Start 
opp kommunikasjonsprogram
met. Sett hastigheten til 300 
baud, sett opp 8 data-bit, 1 stop
bit og ingen (none) paritet. Gå 
videre til neste punkt. 

I) Skriv AT&F og trykk Enter. 
Svarer modemet OK kan du 
hoppe til punkt 7. Hvis ikke, gå 
videre til neste punkt. 

Av Espen Lyngaas 

2) Dersom du har et modem 
med en del lamper på fronten, 
kan du sjekke om disse blinker 
svakt når du trykker ned taster 
på tastaturet. Gjør de det, hopper 
du til punkt 6. Hvis ikke, gå til 
neste punkt. 

3) PrØv andre hastigheter enn 
300 baud. De fleste modem skal 
kunne klare denne hastigheten. 
Prøv 1200 og 2400 baud, skriv 
AT &F og trykk Enter. Svarer 
modemet OK kan du hoppe til 
punkt L Hvis ikke, gå til neste 
punkt. 

4) Sjekk at du ikke har koblet 
noen kabler i feil porter. 
Serieporten på maskinen heter 
som regel "Serial Port", "RS-
232", "Com Port", uAsuncPort" 
eller noe lignende. Sjekk også at 
du virkelig har en seriellport. 
(på de maskinene som ikke 
leveres med serieporter finner 
du antakelig dette i manualen). 
Dersom du ikke har serieport, 
eller har koblet kablene feil, rett 
dette og begynn på nytt. Hvis du 
mener alt skulle være i orden, 
hopp til neste punkt. 

S) Feilen kan ligge i modemet, 
kabelen eller seriellporten på 
maskinen din. Prøv å bytte 
kabelen først. Kabelen trenger i 
de fleste tilfeller ikke ha flere 
pinner tilkoblet enn dette: 

Modem Maskin 
Pin Pin 

2 ________ 2 
3 ________ 3 
7 ________ 7 

20 _______ 20 
... men det beste er å ha med 

alle pinnene. Når du har byttet 
kabel kan du begynne på toppen 
igjen. Dessverre er det vanskelig 
å finne ut om feilen ligger i 
modemet eller i din maskin. 
Dersom modemet virker på en 
annen maskin, er det nok i din 
maskin feilen ligger. Hopp til 
punkt 21. 

6) Modemet ditt tar i hvert fall 
imot det du sender. Grunnen til 
at du ikke ser det du skriver på 
skjennen kan komme av 
følgende. At ledningen som 
sender dine tegn tilbake fra 
modemet ikke er koblet riktig 
(se punkt 5), at modemet står 
satt opp slik at det ikke 
returnerer det du skriver (se i 
manualen til modemet under 
ECHO, ekko), eller at du ikke 
har et Hayes kompatibelt 
modem. Dersom modemet 
fortsatt ikke svarer på AT &F og 
Enter, men du ser at noen av 
lampene blinker når du trykker 
ned noen taster, hopp til punkt 
21. 

7) Du har kontakt med 
modemet og det svarer på Hayes 
kommandoer. Det finnes for
skjellige tester som kan kjøres 
på modemet, og dette finner du 
mer om i manualen til modemet. 
Prøv nå å skrive ATHI og trykk 
Enter. Hører du en summetone 
fra modemet (kan være ganske 
svak) hopper du til punkt 10. 
Dersom du ikke hører noen 
summetone, og modemet ikke 
svarer OK, hopper du til punkt 
2 1 .  Dersom modemet svarer 
OK, men du ikke hører noen 
summetone, går du til neste 
punkt. 

8)Modemet skulle nå ha "tatt 
av røret" og du skulle ha hørt 
summetonen. PrØv å skrive 
ATM l og trykk Enter. Dersom 
du nå hører summetonen kan du 
hoppe til punkt 10 (Høyttaleren 
på modemet var skrudd av). 
Hvis ikke dette hjelper, gå til 
neste punkt. 

9) Det er trolig noe galt med 
telefonkabelen din. Det beste er 
at du kontakter en Telebutikk og 
får hjelp der. Det finnes så 
mange typer komakter og 
ledninger, så det tar alt for stor 
plass å forklare alle. Hopptil 
punkt 21. 

10) Modemet, kabelen fra 
modem til maskin, og tele
fonkabelen din ser ut til å virke 
som den skal. Skriv ATHO for å 
"legge på røret" igjen. Det beste 
er nå at du 'har et telefonnummer 
hvor du vet at det er et modem 
som virker i den andre enden. 
(En liste over BBSer finner du i 
forrige nummer av Norsk Data 
Magasin). Sett hastigheten på 
kommunikasjonsprogrammet til 
2400 baud eller det maksimale 
av det modemet klarer. Trykk et 
par ganger på Enter og skriv AT 
og trykk Enter, vent på OK. 
Skriv ATDT og så nummeret 
(husk eventuelle retningsnum
mer) og trykk Enter. Dersom du 
nå' hØrer at modemet "tar av 
røret" og slår nummeret, så hopp 
fort til punkt 12. Hvis modemet 
ikke begynner å ringe, hopp til 
neste punkt. 

Il) Det meste ser ut til å 
virke, bortsett fra at du ikke får 
modemet til å ringe. Det eneste 
du kan prøve er å kjØre noen av 
de testene som er beskrevet i 
manualen, eller du kan få hjelp 
der du kjØpte modemet. Hopp ti I 
punkt 21. 

12) Modemet er nå i ferd med 
å koble seg opp til det modemet 
du ringte. FØlg nøye med på hva 

Forts. side 24 
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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 publisert i N OM! Skriv til: 
SCREE N S H OTS, N OM, Postboks 250, 6401 MOLDE. H usk å sende med en adressert og frankert 
konvolutt hvis du vil ha "dine saker" i retur. 

Fra COMICO i gruppen THEATRE har vi fått dette bildet av Pillochio. Fint. ikke 
sant? 

.. 

Øystein Winge i Skærnes�maffian har laget de/ille fine karikaturen. Den har godt 
blikk som kan lage slikt. 

Tommy Hermansen. Prost Stabeisvei 73. 2020 SKEDSMOKORSET i "NÅRGE" har tegnet KOPIERING FORBUDT! Vakkert. virkelig vakkert ... Han har også tegnet 
FERRARl'en. 

Disse hildene er utført av en mester. Hvis de virkelig er tegnet (og ikke scannet og deretter pyntet på), må vi si at vi her på NDM bØyer oss ærbØdig i støvet ... 
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Amiga 3000 har fått en ny 
design, som gjør at den ser litt 
mer profesjonell ut enn tidligere 
modeller. 

Hardware 
Kassen er laget av metall, 

mens fronten er av plast. Av/på 
knappen er plassert på forsiden 
av maskinen, lett tilgjengelig. 
Tilkobling av mus, joystick og 
tastatur skjer på høyresiden. 
Alle de andre utgangene er 
plassen på baksiden. 

Det er plass til to 3,5" 
diskettstasjoner på framsiden, 
samt en 3,5" harddisk. Det kan 
kobles til opptil 2 eksterne 
diskettstasjoner, 3,5" eller 5,25". 

Det følger med et standard 96 
tasters internasjonalt tastatur, 
som gir få skrivefeil selv ved 
rask skriving. Det er en enorm 
forbedring fra Amiga 500 og 
1000. 

Det er plass til 4 ut vi
deiseskort inne i maskinen. To 
av dem kan være AT-kort (for de 
som bruker bridgeboard, Com
modores PC-emulator). Plug
gene er beregnet for å ta både 
Zorr02 (Amiga 2000) og Zorr03 
(Amiga 3000) kort. Det betyr at 
Amiga 2000 kortene kan 
benyttes inntil det kommer 
spesielle versjoner til Amiga 
3000. Det er også en plass for å 
sette inn et akselerasjonskort, 
for eksempel med en 68040 
prosessor. 

Amiga 3000 kommer med 
innebygget 68030 prosessor. 
Maskinen kommer i to 
versjoner, en på 16MBz og en 
på 25MHz. 16MHz versjonen 
kommer med en 68881 
matteprosessor, mens den på 25 
MHz har en 68882 prosessor. 
Til sammenligning har en vanlig 
Amiga 500, 1000 og 2000 en 
68000 prosessor som går på 
7,09MHz (pAL-versjonene), og 
ingen matteprosessor. Vi har her 
testet 16MHz-utgaven av Amiga 
3000. Vår maskin hadde IMo · 
innebygd chipmem (kalles også 
grafikkminne), som kan bygges 
ut til maksimalt 2Mb på 
hovedkortet. I tillegg hadde den 
I Mb fastmem, som kan 
utbygges til maksimalt 1 6Mb, 
også det på hoved kortet. 

Maskinen kom med en 
innebygd 3,5 tommers diskett-
stasjon, og en innebygd 
harddisk på ca 40Mb. 
Harddisken var delt opp i to 
deler, en ved navn "System2.0", 
som inneholdt den nØdvendige 
systemsoftwaren. 

Den andre delen; "Work", var 
på ca. 32Mb. Man må nesten 
oppleve denne harddisken i 
aksjon for å forstå hvor 
vidunderlig den er å arbeide 
med. 

Det går rett og slett utrolig 
raskt! Det er nesten som om alt 
sammen ligger på en RAM
disk! For å få et lite innblikk i 
hvor rask den er, kan du se på 
følgende (vi har testet 
filkopiering av 75 filer, 
tilsammen 808 kB): 

Kopiering fra diskett til 
diskett: 5 min 4 sek. (= 304 
sek).Kopiering fra harddisk til 
harddisk: 9 sek ! ! !  

Hvis du ikke synes dette er 

NORSK DATA MAGASIN 

Amiga 3000 er Commodores nyeste skudd på stammen. Det har i lang 
tid versert rykter om denne vidundermaskinen fra Commodore, og 
Commodore skryter stadig av sin nye "multimediamaskin". Med 
innebygd harddisk, 2Mb minne og superrask prosessor skulle vel dette 
være den ideelle maskin? 

bra nok, er det en SCSI-kontakt 
på baksiden hvor du direkte kan 
koble til flere harddisker. På de 
tidligere modellene måtte du 
kjøpe en harddiskcontroller før 
du kunne koble til flere 
harddisker. 

Den nye maskinen har også 
fått en del nye grafikkmoduser. 
Det viktigste er at den nå kan 
vise 5 1 2  vertikale linjer uten å 
bruke interlace, hvis du har en 
m!lltisyncmoniror, vel å merke. 
Den kan også 
vise noe som 
kalles "super
hires". med en 
oppløsning på 
1280*256 eller 
1280*512. 

Minnesystemet 
Amiga er 

ganske spesielt, 
og fortjener spe
siell omtale. På 
Amiga 3000 
brukes mye av 
den samme 
modellen som på 
de tidligere 
Amigamodellene, 
men her er 
fordelene enda 
mer åpenbare. 

Minnet er delt 
opp i to store 
deler, fastrnem og 
c h i p m e m .  
Fastrnem er 

Det er dette som gjør at 
Amiga skiller seg ut blant andre 
maskiner med samme prosessor. 

Systemsoftware 
Amiga 3000 kommer med det 

nye operativsystemet 2.0. som er 
en kraftig forbedring av 1.2 og 
1.3.  

r oppgraderingen fra 1 .2 til 1 .3 
la Commodore mest vekt på å 
forbedre CLI-miljøet, men i 2.0 
er det spesielt Workbench som 

minne som bare 
Drømmemaskinen? hovedprosessoren 

har tilgang til. 
Siden hovedprosessoren er en 

ren 32 bits prosessor, er også 
fastmem-minnet organisert som 
32 bits minne. Det betyr at 
prosessoren kan lese 4 bytes 
hver gang. 

Chipmem, derimot, er minne 
som både hoved prosessoren og 
spesialbrikkene har tilgang til. 
Siden spesialbrikkene er 16 bits 
brikker, er chipmem organisert 
som 16 bits minne. 

r tillegg går chipmem på en 
lavere frekvens, 7.09MBz, noe 
som gjør at prosessoren må 
vente på dette minnet. Hvis både 
hovedprosessoren og 
spesialbrikkene har lyst til å 
bruke chipmem samtidig, er 
hoved prosessoren pent nødt til å 
vente. 

Det lure med dette systemet er 
at hoved prosessoren og spesial
brikkene kan gå for full maskin 
samtidig hvis hovedprosessoren 
bruker fastmem. Det er derfor 
fordelaktig å ha mest mulig av 
programkoden i fastrnem. Spe
sialbrikkene tar seg av slike ting 
som å tegne opp grafikk, spille 
lyd, lese/skrive til dis-
kettstasjoner osv ... 

har blitt kraftig forbedret. Du 
kan nå velge om Workbench 
skal komme opp i et eget vindu, 
eller om den skal ligge bak alle 
andre vinduer som før. 
Standardfargene er også blitt 
mye bedre å arbeide med, det 
brukes nå gråtoner. Commodore 
har gått bon fra det systemet de 
brukte før med å vise hvilket 
vindu om var aktivt. Før ble det 
lagt et prikkemØnster over 
titlene til de vinduene som ikke 
var aktive, og bare i det aktive 
vinduet sto titlene med hele 
bokstaver. 

Nå skrives i stedet alle titlene 
med hele bokstaver, og det 
aktive vinduet blir tent i en 
annen farge. Dene er mye bedre 
å arbeide med! 

Det har også kommet mange 
flere menyvalg i Workbench. Du 
kan nå blant annet kjØre en 
hvilken som helst CLI-
kommando direkte fra 
Workbench uten å åpne et CL!
eller Shell-vindu først. 

I tillegg kan alle filer nå vises 
i Workbenchvinduene, ikke bare 
de som har spesielle tegninger 
liggende på disketten. Filene får 
da et spesiell hammertegn som 

du fort kjenner igjen. Du kan 
velge om filene skal vises som 
tekst eller ikoner. 

En av de nye funksjonene jeg 
likte best var at det gikk an å 
lage nye kataloger direkte fra 
Workbench. 

Preferences, programmet som 
stiller inn alt mellom himmel og 
jord (for eksempel formen på 
muspionteren, fargene på 
skjermen, printenypen osv ... ) ,  
har blitt kraftig forbedret. Det 

består nå av mange 
smådeler i stedet for et 
stort program. 

Det er nå for 
eksempel et eget 
preferenceprogram for 
å forandre skjerm
fonter. 

Commodore har 
ikke helt glemt CL! 
heller. Det er nå mulig 
å gå ut av CL! bare 
ved å trykke øverst i 
venstre hjørnet. 
Kommandoene har 
også blitt laget på nytt. 
Problemet med re
name har blitt fikset. 
Det går nå an å skri ve 
"rename run Run". 
Dette er selvfølgelig 
bare en liten detalj, 
men det viser at 
Commodore hører på 
den kritikken de får og 
gjør noe med det. 

Kompatibilitet 
Hver gang Commodore har 

kommet med en ny maskin, 
eller for den saks skyld en ny 
versjon av operativsystemet, har 
det vært en del program som 
ikke har fungert. 

Vi hadde derfor ikke særlig 
store håp til denne maskinen, 
siden operativsystemet var nytt, 
maskinen var ny, chipsettet (2 
Mb chipmem max) var nytt, og 
det i tillegg var en ny 
hovedprosessor! 

Stor var derfor forbauselsen 
når de aller fleste programmene, 
til og med demoer (1) virket som 
de skulle. 

Det ser ut som om de fleste 
programrnører endelig har 
begynt å høre på Commodores 
retningslinjer. 

En regel er at program som 
virker på Amigaer med fastmem 
og nytt chipsett, fungerer som 
de skal. 

En stor skuffelse var det at 
Dungeon Master ikke virket i 
det hele tatt (dette falt meg, en 
iherdig Dungeon Master fan, 
spesielt tungt om hjertet), ei 
heller ville Devpac 2 
samarbeide da jeg skulle 
assemblere. 

Amigabasicen fra Extras 1 .3 
hadde heller ikke lyst til å virke 
normalt, den bestemte seg for 
bare å skrive ut "r-tegn. Dette 
KAN komme av at vi 
harBetaversjonen av 

ikke operativsystemet, som 
akkurat er helt bugfritt. Tiden 
får vise. 

Vi hadde også problemer med 
en del spill. Kopibeskyttede spill 
kan rote seg opp i problemer 
fordi prosessoren går mye 
raskere enn nonnalt. Program 
som bruker instruks joen "mave 
sr,<ea>", som i usennodus er 
lovlig på 68000, men ulovlig på 
68010 og oppover, krasjer 
garantert. Heldigvis er det 
advart spesielt mot bruken av 
denne instruksjonen i Hardware 
manualen. 

Selvmodifiserende kode kan 
også skape problemer på grunn 
av den innebygde cache-
hukommeisen 68030 
prosessoren. 

Commodore Amiga 3000 kan 
sees på som en naturlig 
utvikling av en Amiga 2000, 
men for en utvikling! For en 
som er vant til å arbeide med en 
vanlig Amiga (Amiga 1000), er 
det å bruke en Amiga 30000 
nesten som å komme til 
himmelen. 

Det medfølgende operativ
systemet, versjon 2.0, er en 
utrolig forandring fra 1.3, for 
ikke å snakke om 1 .2. Hele 
systemet har fått et mye mer 
profesjonelt, gjennomtenkt preg. 
Det er blitt fantastisk å jobbe 
med! 

Multitaskingsystemet gjør at 
systemet er mye bedre i bruk 
enn en vanlig PC, og enda bedre 
blir det når Arexx følger med 
som standard. 

Dette er et 
kan koble 
program og 
mellom disse. 

makrospråk som 
sammen flere 
utveksle data 

r det siste har det kommet 
flere og flere program som kan 
benytte Arexx. 

Det eneste ·som kan være 
negativt ved denne maskinen, er 
prisen. 

En renbarket hjemme-
datamaskin er det i hvert fall 
ikke, prisen for 16MHz 
modellen er 29.000 kr, og for 
25MBz modellen er prisen 
34.000 kr (begge priser er + 
moms). 

For folk som trenger de ekstra 
kreftene, være det seg folk som 
driver med raytracing, ani
mering, regneark eller andre 
prosessorintensive aktiviteter, er 
denne maskinen midt i blinken. 

Hvis du skal kjøpe en PC eller 
Macintosh med samme gra
fikkmuligheter og hastighet, må 
du ut med MASSE penger! 

Amigaen kommer derfor 
meget godt ut av det i en 
prissammenligning med tilsva
rende maskiner. 

Kanskje har Commodore 
endelig greid å lage en maskin 
som kan greie å stjele plasser fra 
mM-kompatible maskiner 
kontormiljøer. 

Prosessorkraften er garantert 
tilstrekkelig! 

FAG 



NORSK DATA MAGASIN 

Archimedes: 

Start opp flere program 
Dette er en applikasjon som jeg har kalt !Starter. Denne applikasjonen gjør det 
mulig å starte opp mange programmer i WIMPen (multitasking) samtidig. Som 
kjent er dette umulig fra en vanlig !Obey-fil, ettersom den vil stoppe og vente på at 
den oppstartede applikasjonen skal slutte, noe som gjør det vanskelig å starte 
f.eks. !Paint og !Edit i en operasjon. 

Programmet kan implemen

teres i lBoot-fiIen i lSystem

direetoryet, som vil bli lest (og 

utført) når du åpner en ny 

disken. Den kan ikke legges i 

lBoot-filen i $-direetoryet fordi 
l Starter kan kun kjøres fra 

DeskTop, og etter som DeskTop 

startes fra )Boot, vil utførelsen 

av denne Obey-fiIen avsluttes. 

Et lite og irriterende paradoks l 

Så en forklaring og bruksan

visning. 

Applikasjonen trenger et eget 

direetory - 1 Starter. 

I dette directoryet skal det 

finnes følgende filer: 

lBoDt (Denne fikser 

leonSprites). 

Samtidig som man utroper at 

tiden er inne for neste 

datamaskingenerasjon, passer 

Commodore på å løfte lokket av 

for sin efterlengtede CD Amiga 

ved den store datamessen 

Consumer Electronics Show i 

Chicago. 

De har gitt den kodenavnet 

"The Baby", og den ble møtt 

med stor entusiasme og 

nysgjerrighet både av media og 

bransjen som sådan. I England 

beregnes den være ute 

september. 

CDTV står ikke for Compaet 

Disc Televisjon, men for 

COMMODORE DYNAMIC 

TOTAL VISJON. Den skal gi 

deg avansert interaktiv 

multimedia-mulighet i en samlet 

pakke som skal være like enkel 
å bruke som fjernkontrollen til 

din TY. 

Ved å koble den direkte til en 

monitor (eller vanlig TV) og en 

stereoen het er det meningen at 

den skal bli husets sentrum for 

u n d e r h o l d n i n g ,  

infonnasjonsbehandling og 

lRun (Her settes SlotSize og 

lRunlmage startes). 

lRunImage (Programmet). 

Seript (Hvilke applikasjoner 
som skal startes av !Starter). 

Sprites (Sprite-Iconet til 

1Starter 40x 17 pixler). 

lBoot-fiIen skal se slik ut: 

leonSprites<Obey$Dir>Sprites 

Og lRun filen skal inneholde 

følgende: 

WimpSlot-min 32K-max 32K 

Run<Obey$Dir>.IRunlmage 

!RunIrnage er selve 

programmet. Listningen finner 

du i egen ramme. 

Seript-fiIen skal inneholde 

navnet (med full path) på de 

applikasjonene som skal startes 

utdannelse. 

Systemet består av en svart 

boks som rent utseendemessig 

ser ut som en vanlig CD-spiller. 

Inni finner man en MC-68000, l 

MB RAM og spesialkonstruerte 

grafikk- og lyd-ehip. 

Spilleren styres med en 10 
knappers fjemkontrollenhet 

(ifrarød). Den kan tilkobles 

tastatur, joystick, mus eller 

traekbaU. Den har også porter 
for en 3.5" ekstern 

diskettstasjon. printer og en 

video genlock som man kan 

bruke til å mikse videobilder og 

datamaskingrafikk. 

En såkalt kredittkort-port 

foran på maskinen gjør det 

mulig å lagre opp til 64kB data. 
Denned kan du spare din 

posisjon hvis du er midt i et 

spill, eller spare ditt private 

regnskap før maskinen eventue1t 

slås av. Du har derved et enkelt 

lagringssystem til små filer. 

Skulle du ville bruke 

maskinen til å spille vanlige 

CD-plater, så går det aldeles 

utmerket. CDTV har nemlig 

av 1 Starter. Her et eksempel: 

$.IAlann 

$.IStrongED 

$.IBasicEdit 

Sprites-filen er en Sprite laget 

i lPaint, og blir brukt som 

icon"'et for !Starter og vises i 

DeskTop-direetoryet. Navnet på 

denne spriten må være !Starter, 

mens filnavnet skal være Sprites. 

Her ser du hvordan jeg har 

utformet iconet: 

EH 

progr.ammeringsmuligheter for 

avspilling av CD-plater og 

benytter 8 ganger oversampling 

og doble DA-konverterere. 

Klokken på forsiden viser tiden, 

spor og lydstyrken (volumet) du 

bruker. En øretelefon kan oså 

tilkobles. 

CD-platen som kan spilles av 

kan inneholde opptil 550MB(I) 

digital infonnasjon. Dette 

tilsvarer hele 250000 sider 

tekst l Med en slik 

lagringsmulighet burde man få 
til uhyre avanserte program. 

Spørsmålet burde bli om man 

får råd til å betale de penger 

slike store program vil koste. 

En fin sak for softwarehusene 

er at CD-platen ikke kan 

kopieres. Til jul håper 

Commodore at det skal finnes 

200 program på markedet til 

CDTV. 

Denne maskinen burde bli 

snacks for entusiasten. 

Nolan Bushnell på 

Commodore mener at det finnes 

et stort marked for CDTY. 

"Til nå", sier han, "har 

10  REM>!Runlmage 
20 

9 

30 REM>This is a program for starting muhiple tasks wilh less 
40 REM>effort - and can be implcmcntcd in a ! BOD[ file. 
50 REM>"Script" is a file in the "!Starter" directory, use this 
60 REM>texrfile to make your own script. .. 
70 REM 
80 REM>Made by Eivind Hagen - 20. August 1 990 - at 16:20 
90 REM>Contact me: 

100 REM>Eivind Hagen 
1 1 0  REM>GulsetkAsa 5 
120 REM>N-3700 SKIEN 
130 REM> NORWAY 
140 
170 DIM Taskld 4 
180 DIM RDATA 256 
190 $Taskld=''TASK'' 
200 
210 SYS "Wimp_Initialise",200,!Taskld,"Starter vO.OI" TO 
OSVersion, MyTask 
220 
230 File=OPENIN "$. !Starter.Seript" 

240 REPEAT 
250 T$="" 
260 REPEAT 
270 T$+=CHR$(BGET#File) 
280 UNTIL ASC(RIGHT$(T$, I) =lO 
290 CommandS="WimpTask"+LEFfS(TS,LEN(T$)- I) 
300 OSCL! CommandS 
3 10  UNTIL EOF#File 
320 CLOSE#File 
330 
340 SYS "Wimp_CloseDown" 
350 END 

konsumentene vært henvist til 

egne separate enheter for lyd, 

bilde og datamaskiner. Med 

CDTV forsvinner 

denneoppdelingen. Her kommer 

alt i en-Iett-å-bruke-pakke". 

Programmene til maskinen 

skal i hovedsak dekke tre 

områder: underholdning (spill), 

informasjon (databaser) og 

utdannelse (f.eks. baking, sport 

og språk). 

Musikk som spenner over alt 

fra rock til opera vil kunne 

ledsages av flotte animerte 

bildesekvenser. Mulighetene er 

utallige. 

Bushnell uttaler videre: 

"CDTV er det neste logiske 

steget i utviklingen av 

konsumentelektronikk. Den gir 

muligheter som er langt bedre 

enn dagens 

u n  d e r h  o I d n i n g  s s y s t e m  e r.  

Allikevel er den enkel å bruke. 

Hvis du er i stand til å bytte 

kanal på din vanlig TV med 

fjernkontrollen, så skal du også 

kunne utnytte CDTV fullt ut -

uten problemer" 

Priser for CDTV er av 

naturlige årsaker ikke 

tilgjengelige her i Norge. Men 

for at du skal få en liten peiling, 

kan vi opplyse om at den vil 
koste rund kr. 6000 i USA og 

rundt kr. 8000 i England. 

Denned burde prisen bli rundt 

kr. 10000 her i landet 
dessverre. CD-platene vil ligge i 

området kr. 200 til kr. 800 for de 

aller vanligste applikasjonene. 

Så snart vi får et eksemplar i 

hende, skal vi komme tilbake 

med en utførlig rapport. 

eredit: AMIGA 

COMPUTlNG 

Abonner 
o 

pa 

Til din Amiga! 
RAM til Amiga 500 775,-
2.3 MB RAM til Amiga 500 2795,-
Eks!. diskettsl. ti l ASOO 775,-
Action Replay ti l A500 775,-
Action Replay til C64 510,-
3.5" DS DD 7,50 

Porto og fmltt tilkommer. 

Reparasjoner! 
Vi reparerer d i n  

CBM64, A m i g a  el ler  
m o nitor .  

Også garantireparasjoner. 

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

Moms og deler tilkommer. 
Vi kjøper også gamle og ødelagte 

maskiner Du har maskinen hjemme igjen etler 1 ukel 

D a t a b u a  AS 
Borgergaten 30 
1 750 HALD E N  
T l f :  09- 1 8  69 3 0  
Fax 09-1 8 69 36 
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Vinn en Atari ST! 

Abonner på NDM! . 

WIT@)]]1 li,fiJ] Il o @!kli,@l®@IT @IT ;, 
ffillll@ �@@IT ml®@rnrn@li'@li' ��:' . 

. �@��JE: IID�1fÆs, �@�� 
!v i]]1@@' TI li,IT@1krnfirnt!S@rn tD:w @ffi 

"' &1r� ��@ �1r� 
JP@�� W&�� 

SPONSET AV ATARI NORGE 



NORSK DATA MAGASIN 

Assemblerkurs for Archimedes 
Denne gang skal vi ta utgangspunkt i programmet i program li sting 1, som tegner 

en sirkel. Et av de nye elementene er overføring mellom registre og hukommelse, 
som jeg tar for meg denne gang. 

Det vil bli mye snakk om 
innholdet i et register kontra 
innholdet i en adresse som et 
register peker på. For å gjøre det 
kImt, lar jeg RO bety "innholdet 
i RO" og [RO] bety "innholdet i 
adressen som RO peker på". 
Dette er noenlunde det samme 
formatet som ARM·assembleren 
benytter seg av. Hvis det ligger 
123 lagret på adresse 1000, og 
RO = 1000, vil RO bety 1000, 
mens [RO] betyr 123. 

LDR 
LDR står for load register, og 

laster data fra hukommelsen til 
et register. Instruksjonen kan ha 
mange fOffi1ater; noen er brukt i 
bl.a. linje 370 og 430. Vi skal se 
på alle formatene, illustrert ved 
eksempler. I alle eksemplene 
kan registrene og skift
operasjonene være hvilke som 
helst. 

Det enkleste tilfellet er LDR 
RO,[R I]. Det betyr det samme 
som LDR RO,[RI ,#O], som 
setter RO til innholdet i adressen 
som ligger i RI .  Hvis RI  = 

1000, lastes det som ligg�r i 
adresse 1 000 inn i RO. Tallet 
etter RI  (#0) legges til adressen 
før lastingen. Det betyr at 
instruksjonen LDR RO,[RI ,#4] 
laster fra adresse 1004, dersom 
RI = 1000. På tilsvarende måte 
laster LDR RO,[RI ,#-4] fra 
adresse 996. Tallet som legges 
til kalles for offset. 

Offset' et kan også spesifiseres 
som et register: LDR 
RO,[RI,R2]. R2 vil bli lagt til 
RI ,  så dersom RI = 1000 og R2 
= 16, lastes innholdet i adresse 
10 16. Det er til og med mulig å 
skrive LDR RO,[RI ,-R2], som 
vil laste fra adresse (1000·16) = 

984! 
Når du bruker registre som 

offset, er det ingen grenser for 
hvor stort offset'et kan være. 
Men når du bruker tall, må de 
være mellom -4096 og 4096. 

I linje 430 kan du se at der er 
en skift·operasjon med i bildet. 
LDR RO,[R3,R2,LSL #2] laster 
fra adressen: R3 pluss R2*4, 
siden "2A2 =4. 
Skiftene/rotasjonene fungerer på 
akkurat samme måte som i 
operasjoner mellom registre, 
omtalt i forrige del. 

I programmet brukes den til å 
laste tall fra en tabell. Siden 
hvert tall er et word (4 byte) 
langt, ganges indeksen (R2) med 
4 før den legges til base· 
adressen (R3), for å få korrekt 
adresse. 

De tfe foreløpig nevnte 
mulighetene er altså: 

LDR Rn,[Rn,#n] 
LDR Rn,[Rn,Rn] 
LDR Rn,[Rn,Rn,<skifi> 

#n]Dersom du f.eks. skal lese 
fra en tabell, er det ofte aktuelt å 
hele tiden øke adressen det leses 
fra. Hvis du vil ha lagt 4 til RI  
etterat instruksjonen LDR 

RO,[RI ,#4] er utført, kunne du 
ha etterfulgt den med ADD 
RI ,RI,#4. Men det er enklere og 
raskere å etterfølge linjen med et 
utropstegn: "LDR RO,[RI ,#4] !".  
Den gjør akkurat det samme, 
nemlig RI = RI + 4, etter at 
innlastingen er gjort, uten at det 
tar ekstra prosessortid. 

Du kan også sette et 
utropstegn på de to andre LDR
instruksjonene, og de setter base
adresse-registeret til den 
adressen innlastingen skjer fra. 
Dette kalles "write·baek", eller 
tilbake·skriving. 

En tredje mulighet på LDR· 
instruksjonen er f.eks. LDR 
RO,[RI],#4. Denne setter RO til 
[R I ]  (les forklaring l 

begynnelsen av artikkelen), og 
øker deretter RI med 4. 

I stedet for tallet kan du bruke 
et register, eller et skiftet 
register. Eksempler: LDR 
RO,[RI],R2 og LDR RO,[RI] ,R2 
LSL #4. Den første utfører RI = 
RI  + R2, den andre RI  = RI + 
R2*16, begge etter at RO = [RI]. 

Denne metoden kalles post· 
indeksert writeback, mens den 
med utropstegn _kalles pre· 
indeksert writeback. 

Den siste muligheten (puh !) 
blir brukt i linje 370, nemlig 
LDR R3,cosp. Instruksjonen 
bruker labelen cosp, som du 
finner lenger oppe i programmet, 
og henter inn det som ligger der. 
Under ".cosp" står der EQUD O, 
som betyr at på adresse cosp ska} 
det ligge O ([cosp] = O). (Dette 
innholdet blir endret fra BASIC, 
som vi skal se på senere). 

ADR 
Det er viktig å huske at .cosp 

må ligge under 4096 bytes fra 
LDR·instruksjonen. Hvis den 
ikke gjør det, kan du bruke 
følgende: 

ADR RO,eosp 
LDR RO,[RO] 
ADR er ingen prosessor

instruksjon, men et tilbud fra 
BASIC. (Det behøver ikke du 
tenke på). ADR RO,eosp legger 
adressen cosp inn i RO, mens 
påfølgende instruksjon setter RO 
= [RO], som forklart tidligere. 

STR 
For å flytte data fra et register 

til en hukommelsesadresse, 
bruker du STR (store register). 
Den har nøyaktig de samme 
mulighetene som LDR, men 
datastrømmen går altså den 
andre veien. Eksempel: STR 
RO,[RI,R2, LSL #2] ! setter 
[RI+R2*4] = RO, for så å sette 
RI  = RI + R2*4. 

LDRB og STRB 
I linje 570 ser du at jeg har satt 

en B på STR·instruksjonen. B 
står forby te, og betyr at kun den 
nederste by ten av wordet 
(registeret) blir lagret. Vanligvis 
lagres hele wordet, men i enkelte 

tilfeller vil man kun skrive ut en 
enkelt byte, uten å overskrive 
bytene før og etter. Da brukes 
altså suffiksen B, som også kan 
settes på LDR·instruksjonen. Vit 
at det ikke er raskere å 
skrivelIaste en byte enn et word, 
fordi databussen er 32 bit. 

LDM og STM 
Disse instruksjonene står for 

loadlstore multiple, dvs. å laste 
eller lagre flere registre om 
gangen. Dette kommer jeg inn 
på neste gang. 

Programmet 
Programmet AssTest3 tegner 

en sirkel på skjermen ved først å 
generere X- og Y-verdiene i 
BASIC, og så lese + plotte i 
assembler. Programmet bruker 
mode 15 ,  som har 640*256 med 
256 farver, dvs. en byte = ett 
punkt. Rutinen "plat" oversetter 
koordinatet, som er i OS·format, 
til skjerm·adresse, ved å benytte 
bl.a. en del skifting. OS· format 
er 1280* 1024, med 0,0 nederst, 
mens fysisk format er 640*256 
med 0,0 øverst til høyre. Les 
kommentarene i programmet for 
forklaring. 

På linje 1 80 blir !cosp = cos 
brukt. Dette betyr at det stedet i 
assemblerprogrammet hvor det 
står ".cosp EQUD O" settes til 
cos, som er adressen til 
cosinustabellen. Lenger oppe i 
programmet settes plass av 
(DIM) til tabellen. For at 
assembler-programmet når det 
kjører skal vite hvor den er, 
hentes adressen til tabellen inn 
med LDR R3,eosp. 

EQUD n legger et word (n) 
inn i assembler-programmet på 
den adressen assembleringen er 
kommet til. Når EQUD O 
etterfØlger en label, betyr det at 
adressen labelen peker på kan 
brukes til mellomlagring av et 
word, slik som vi her gjør med 
skjerm-base-adressen og 
cos+sin-tabell-adressene. 

BRANCH 
I linje 450 og 470 bruker jeg 

en branch·instruksjon, B. Den 
går til et annet sted i 
programmet, spesifisert av 
labelen (draw og plot). BNE 
draw hopper tilbake til .draw 
dersom Z·flagget er av, som 
forklart sist. BL plot står for 
"branch with link" til rutinen 
plot, og den setter RI4 lik 
adressen til neste instruksjon, 
slik at jeg bare flytter R l 4  inn i 
PC (linje 580) for å returnere fra 
plot. Men når man skal returnere 
tilbake til BASIC, bruker man jo 
også R 14 som link? spør du 
kanskje. 

Ja, det er riktig, derfor lagrer 
jeg RI4 (i linje 360) på staeken, 
og henter den tilbake i linje 480. 
(Stack forklares l neste · 
nummer). 

HS 
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RETTELSE 
Vi forsøker alltid å unngå feil i våre 

programlistninger, men allikevel sniker det seg 
inn litt feilaktigheter her og der. I forrige artikkel 
om maskinkode på Archimedes skal følgende 
rettes opp: 

o 

1 1. spalte · ca midt på . skal det stå: A skifte et 
word en bit til høyre er det samme som å dele det 
på 2. 

I 3. spalte i slutten av første avsnitt skal det stå: 
Eksempelvis oversettes "MO V RO,#1« 4" med 
"MOV RO,#16". 

i samme spalte . ca midt på . skal det stå: ADC 
(add with carry): Fungerer som ADD, men legger 
til 1 ekstra hvis carry er saU. 

Vi håper at disse irriterende ' småfeilene ikke 
laget for store problemer for deg. 

Husk at også LDR, STR, B, osv. er kondisjonelle, så du kan 
gjeme skrive LDRNE RO,[RI,R2, LSL #8] etc! Neste gang 
forklarer jeg LDM og STM, som lovet, samt en del andre saker og 
ting. 

!O REM >ASStest3 
20 
30 PROCassemble 
40 DIM cos 360*4 
50 DIM sin 360*4 
60 

:REM Setter av plass til 360 words 

70 FOR grad = I TO 360 :REM Generere cos· og sin· tabell 
80 cos! (grad*4) = (COS(RAD(grad))*400)+600 
90 sin! (grad*4) = (SIN(RAD(grad»*400)+600 

100 NEXT 
1 1 0  REM cos! (grad*4) betyr ! (cos+grad*4) 
120 
130 MODE 15 
140 DIM IN 2*4,OUT 2*4 
150 IN! 0=149: IN! 4=·1 
160 SYS"OS_ReadVduVariables",IN,OUT : REM Finne skjerm·start 
170 !sereenbase = !OUT 
180 !eosp = cos 
190 !sinp = sin 
200 CALL start 
210 END 
220 : 
230 DEFPROCassemble 
240 DIM code% 10000 
250 FOR pass%=O TO 3 STEP 3 
260 P%=eode% 
270 [OPT pass% 
280 .sereenbase 
290 EQUD O 
300 .cosp 
3 1 0  EQUD O 
320 .sinp 
330 EQUD O 
340 
350 .start 
360 STMFD RI3! , {RI4 )370 LDR R3,eosp 
380 LDR R4,sinp 
390 LDR RI O,sereenbase 
400 MOV R l l ,#255 ; 255 = hvit farve 
410 MOV R2,#360 ; 360 = ant. ganger løkken skal utføres 
420 .draw 
430 LDR RO,[R3,R2,LSL#2] 
440 LDR RI ,[R4,R2,LSL#2] 
450 BL plot 
460 SUBS R2,R2,#1 
470 BNE draw 
480 LDMFD RI3 ! , {RI4] 
490 
500 .plot; rutinen konverterer fra OS·koord. til skjerm·adr. 
510 LDR RIO,sereenbase ; RIO = start·adresse for skjerm 
520 ADD RIO,RIO,RO,LSR #1 ; Legger til OS·X·koordinat/2 
530 RSB RI,RI,#I024 ; OS·Y·koordinat = 1024-Y 
540 MOV RI,RI ,LSR #2 ; Y = Y/4 
550 ADD RI  O,R I O,R I ,LSL #9 ; legger til Y * 5 12  
560 ADD RlO,R I O,R I ,LSL #7 ; og Y * 128 (dvs. Y * 640) 
570 STRB R I I  ,lR I O] ; plotter hvit farve på skjerm·adresse 
580 MOV PC,RI4  

590 ] 
600 NEXT 
610 ENDPROC 
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Robotstyring til PC 
Jeg ser at det er flere som har skrevet inn om robotstyring til PC og ikke fått annet svar enn 
henvisninger til bøker. Selv har jeg drevet litt med robotstyring. Ikke med PC, men med en 
AlM 65, som er en liten datamaskin med 6502 prosessor og en VIA6522 prosessor som styrer 
I/O. Kjente greier altså. 

Nå kan vel ikke denne data
maskinen sammenlignes med en 
PC, men prinsippet er akkurat 
det samme. Jeg har ikke tenkt å 
komme med koblingsskjema. 
rnen jeg vil forklare litt generelt 
om robolstyring. 

Utstyr 
Man må ha en datamaskin 

MED PARALLELLINTER
FACE. Serieinterface går også, 
men dette er veldig vanskelig å 
bruke og programmere. En ro
botarm er heller ikke så dum å 
ha . . .  

Nå er det ikke bare å koble 
robotarmen rett til PCen, det må 
mer til. Parallellpollen tåler vel
dig lite belastning, så det er ikke 
IUI1 å koble motorene på roboten 
direkte til pOllen! Da ryker sik
ringene, i heldigste fall. I verste 
fall blir PCen ubrukelig til alt 
annet enn fiskef6r. 

Man må koble roboten til via 
et interface. Dette består av to 
hovedseksjoner: 

Nænnest datamaskinen: 
Logiske kretser med lavt strøm
forbruk, f.eks. inverterer. Via 
disse logiske kretsene styrer 
man neste seksjon i interfacet, 
nemlig 

Transistorene. Selv om 
utgangene på en logisk krets 
tåler mye mer enn parallellinter
facet, tåler de ikke nok til at man 

kan koble motorene til dem. 
Derfor kobler man utgangene 
videre til noen transistorer, slik 
at man kan koble motorene til 
dem. 

Dersom motoren trekker mye 
strøm, må man kanskje ha en 
seksjon til, RELEER. Et rele 
kan man si er en mekanisk 

�ransistor, og tåler veldig mye 
strøm. 

Dette er et veldig enkelt 
interface. Det er "dumt", det for
står ikke kommandoer. Det 
interfacet jeg har erfaring med, 
er mye "smartere". Det utnytter 
alle mulighetene til VIA-chipen. 
Man kan stalle eller stoppe 2 
motorer på en gang, bestemme 
retningen osv. 

Men til gjengjeld forlanger det 
2 parallellpoller. Dette fordi 
man bruker alle de 8 databitene 
til UT-kommandoer. Men man 
må jo kunne lese inn data fra 
roboten også. Man må jo vite 
f.eks. hvor mye den har beveget 
seg, slik at man kan stoppe 
bevegelsen i det rette øyeblikk. 

Trykkfølere på "kloa" hadde 
heller ikke væI1 dumt. Altså må 
man ha en parallellpOll til. Vel, 
ikke nødvendigvis. 

Da de fleste datamaskiner bare 
har en parallellpOll (OK, en PC 
kan ha flere), må man ty til et 
lite "triks": Man bruker et annet 
signal på parallellpollen til å 

DflsJk IT 
�::::::= 

bestemme om interfacet skal ta 
imot data eller sende data 
tilbake til datamaskinen. Har 
man et Centronics interface (det 
har alle PCer, Atari ST, Amiga, 
MAC og MSX(!)) er det enkelt, 
da det har en utgang som heter 
STROBE. Dette kan man bruke. 

Inn, ja. Hva skal man bruke til 
å avlese bevegelsene til robot
annen? Posisjonsangivere er 
forferde1ig dyre, så det kan man 
bare glemme. Dersom du har 
mus til datamaskinen, kan du 
bare skru opp den og studere 
hvordan den virker. 

En av de tingene du vil se, er 
to hjul med masse hull langs 
kanten. Når du beveger på gum
miballen, vil disse hjula bevege 
seg. 

En lysdiode* Ueg vet det er 
to, men for å gjøre det litt 
enklere ... ) '''ser'' gjennom disse 
hullene. 

Dersom den ikke klarer å "se" 
gjennom hullet, sender den fra 
seg en O, og dersom den "ser", 
sender den ut en l .  Når hjulet 
går rundt. vil dioden vekselsvis 
"se" og "ikke se". 

Hvis man teller hvor mange 
ganger den "ser" og "ikke ser", 
vet man hvor langt musa har 
flyttet seg. Forstår du? Hvis 
ikke, se i f.eks. ST Internals, der 
er det forklart mye bedre. 

Det samme prinsippet bruker 

Bestil l  
i dag ! 

Lei av å betale enorme og totalt u realistiske summer  for et nytteprogram? Vi 
lanserer nå et komplett f i l - og d is k-ed iteri ngsprog ram for Amiga t i l  den 
latter l ige l ave pr is  av kun kr.  9 8 , 0 0  + oppkrav kr 24,50.  For denne 
symbolske s u m  får  du norsk manual ,  og et  program som t i lbyr en  rekke 
nyttige kom mandoer. Vi  nevner d iskoptimaliserin g ,  u ndelete, 
errorl okal iseri ng ,  sektor ed itor og mye mye mer .  

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
I BESTILL NÅ! I 
I Navn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .. . . . . .. . .  ARCUS I 
I Postboks 336 I 
I Adresse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .  6401 MOLDE I 
I I 
I Poststed.. .... ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....... I 
L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  � �  

man på robotarmen. Ved å 
plassere et slikt hjul og en diode 
på hver motoraksel, kan man 
telle hvor mange omdreininger 
motorene har gjort. Dette blir 
ikke like nøyaktig som posi
sjonsangivere, men det blir mye 
billigere. 

TrykkfØlere vet jeg ikke noe 
om, så det lar jeg være å skrive 
om. 

Robotarmen 
Det er ikke lett å bygge en 

slik. Det er ikke bare å tenke ut 
prinsippet og så sette i gang med 
høvel og sag. 

For at alle ledd, vinkler, 
motorer og utvekslinger skal 
virke uten å komme i konflikt 
med hverandre, må alt beregnes 
veldig nøyaktig. 

Utvekslingene kan også være 
vanskelige å få til. Motorer med 
"turtellec", dvs. hjul og diode. 
finnes å få kjØpt, men ikker her i 
Norge! (Kanskje Arngren har). 

Robotarmen må ha så lite 
slark som mulig, og for at 
motorene ikke skal få for mye å 
gjøre, m.å det være så lite 
friksjon i leddene som mulig. 
M.a.O. er kulelager nødvendig. 

Armen må være lett også, 
ellers blir ikke "nyttelasten" så 
stor. Aluminium er et bra mate
riale, men da må man ha en del 
erfaring med sveising. Et sekund 
for mye og katastrofen er et 
faktum. 

Dessuten må man ha tilgang 
til ganske mye verktøy. 
Metalldreiebenk, fres, sveiseap
parat, mikrometer og annet 
måleutstyr. 

Dessuten må man kunne å 
lage egne kretskort. Dvs. enda 
mer utstyr. 

Hvis man har utstyr, 
kunnskaper, tid og penger, er det 
bare moro å driverned 
robotstyring. 

Hvis man bare har penger bør 
man heller kjøpe en ferdig 
robotam1. 

Hvis man ikke har penger 
heller, kan man bare glemme 
hele greia. 

Programmet er egentlig det 
viktigste. 

Uten program ikkeno' 
action. Hvordan programmet 
skal fungere er opp til den 
enkelte, men språket det 
programmeres i er viktig. Det 
må tilfredsstille disse to kravene: 

l .  Det må være hUI1ig. 
(Spesielt på en vanlig PC ... ) . 

2. Det må gi brukeren god 
kontroll over maskinens "indre 
liv". 

BASIC er utelukket. Det er 
ikke raskt nok til å telle 
omdreininger med. Kompilert 
BASIC går kanskje, men det har 
jeg ikke prøvd. PASCAL kan 
kanskje brukes, men det har jeg 
heller ikke prØvd. 

Problemet med hØynivåspråk 
er at man ikke har full kontroll 
over maskinen. F.eks. kan imer
rupts ødelegge hele opplegget 
ved å ta over prosessoren mens 
man teller omdreininger. slik at 
man mister noen omdreininger. 
Dette er katastrofalt dersom 
roboten holder på med noen 
komplekse bevegelser. 

Det beste språket (synes jeg) 
er assembler. Da har man full 
kontroll over hele maskinen. Et 
"must" er en god hardware
manual. 

En PC er vel den vanskeligste 
å programmere i maskinkode, da 
det er utallige varianter av den. 

Hvis programmet bare skal 
virke på din PC, er det ikke noe 
problem. Men hvis det skal 
virke med kompisens PC blir det 
straks verre . . .  

En lØsning vil være å lage de 
delene som krever hurtighet og 
full kontroll over porter og 
interrupts i maskinkode, og 
selve brukergrensesnittet i et 
høynivåspråk. (GFA Basic er 
ypperlig). 

De som har lyst til å lage sin 
egen robotarm trenger: 

- God kjennskap til datama
skinens "indre liv". 

- Grunnleggende elektronikk
kunnskaper. (Ohms lov er det 
absolutte minimum). 

- Kjennskap til digitalteknikk. 
- Erfaring og utstyr til å lage 

kretskoll. 
- Gode matematikkunnskaper. 

(Dersom man ikke lar andre 
konstruere annen). 

- God tålmodighet og litt 
penger. 

Men selvsagt, man behøver 
ikke å styre en robotarm. Det er 
mye annet man kan koble til 
dataen. F.eks. alarmanlegg, 
sjøllaga sampler, kondompå
setter, radiostyll bil osv. Mulig
hetene er store! 

Helt til slutt: Er det noen som 
gidder å skrive med meg? Du 
bør helst ikke være spillidiot, 
heller være interessert i demoer, 
maskinkode. tegning. sampling 
og slikt. 

M.a.O. eksperimentere med 
datamaskinen. Jeg behøver vel 
ikke å nevne at jeg har en 
ATARI. 

Og du må skrive lange, 
idiotiske brev. Er du av 
hunkjØnn, hadde det vært helt 
FANTASTISK! 

Om du har noen spørsmål om 
robotstyring kan du gjerne 
skrive, men jeg kan ikke 
garantere svar på alle 
spØrsmålene. 

Jo Even Skarstein 
6870 Olden 
Fotnote: Ikke helt korrekt! Det 

er en fotomotstand på den andre 
siden av hj ulet som registrerer 
om lysdioden lyser gjennom et 
hull eller ikke. 

Lysdiode og fotomotstand i en 
enhet heter lysgaffel. 

JES 
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Et PC assemblerpro� ..... & 

Alle vet hva rasters er - eller? 
Alle vet i hvert fall hvordan 
RGB virker - eller? Vel, her er et 
program som gir deg et innblikk 
i begge deler. 

Programmet er for VGA-kort 
og er skrevet for Borlands Turbo 
Assembler (den beste l), men 
burde ikke være noe problem å 
konvertere til andre assemblere. 

Bruker du for eksempel 
MASM (MicroSoft's Macro 
Assembler), må alle MOV AX.O 
forandres til XOR, AX. AX. 
Vel, nok om det, det er din 
hodepine å få det til! 

En liten forklaring til 
programmet: Røde rasterbars 
beveger seg sakte oppover 
skjermen. 

Over disse beveger grønne seg 
dobbelt så fort oppover. Som 
kjent, når rødt og grønt møtes, 
får du gult. 

Samtidig beveger blåe 
rasterbars seg tre ganger så fon 
som de røde. 

Når rødt og blått møtes. får 
man lilla, når blått og grønt 
møtes, får man cyan, og når 
både rødt, grønt og blått er på 
samme sted, blir det hvitt (grått). 

Dette er litt forenklet, 
Sannheten er at 64 forskjellige 
rødfarger møter 64 forskjellige 
grønnfarger og 64 forskjellige 
blåfarger. 

Slik får man et vell av 
forskjellige nyanserl 

En annen stilig sak er at det er 
kun bakgrunnsfargen som 
forandres, så man kan ha tekst i 
forgrunnen samtidig. For 
eksempel kan du ha rasters BAK 
teksten: "Gjett hvor mange 
farger som er på skjermen 
samtidigT'. 

Du kan sette rasters på et 
bilde, på en DOS-dir. på hva 
som helst. Bruk fantasien, og 
inkluder denne listinga i egne 
program l (Så lenge du bare 
husker å kreditere meg for 
originalenl). Du kan også gjøre 
noen forandringer, f.eks: 

INC RSTART 
ADD GSTART,2 
ADD BSTART,3 

kan du forandre til: 

ADD RSTART,3 
ADD GSTART,5 
ADD BSTART,7 

eller: 

INC RSTART 
ADD GSTART,2 
INC BSTART 

Annonser 
• 
1 

NDM 

Eksperimenter selv! 

Linjen 

MOV CX,480 

angir hvor mange ganger 
programmet skal søke etter 
horisontal retrace, 

Grunnen til at jeg har satt 480 
er at det er antall rasterlinjer i 
enstandard VGA-textmode 
(mode 3+). Siden VGA-raster'n 
er så rask (480 rasterlinjer med 
720 pixels på hver skal tegnes 
opp 70 ganger i sekundetl), må 
du kanskje redusere dette tallet 
hvis du har en XT. 

En annen sak er at det på en 
XT er liten vits i å vente på H
retrace. fordi før du har fått 
matet ut RGB-fargene, er 
raster�n kommet langt videre . 
Siden de 64 røde. grønne og blå 
fargene er så like, gjør det 
faktisk ingen ting om man 
forandrer noen linjer slik: 

VENT2: ; IN 
TEST 

; JZ 

AL.DX 
AL.I 
VENT2 

Du kan ikke se noen splits 
likevel! 

Du har sikkert allerede 
oppdaget denne linjen: 

MOV AH.l 
Sjekk tastatur (dessverre med 
BIOS) 

Jeg kan dessverre ikke lese av 
tastaturet direkte, jeg må gå om 
BlOS-rutinen. 

Bakdelen med dette er at den 
tar MASSE rastertime. 

PrØv å ha skjermen full av 
ras ters, så holder du inne en 
shift-tasr. Skjermen begynner å 
blinke l 

Det er ·fordi at før BIOS
rutinen er ferdig med å sjekke 
tastetrykk, har vertical retrace 
forlengst passert. 

Denned venter programmet til 
neste retrace, og du får et blink. 
Vet noen hvordan man leser av 
tastaturet uten BlOS? V ær så 
snill å skrive til meg l 

Hvir noen har kommentarer 
eller forslag til forbedringer av 
dette programmet. kan du skrive 
til meg på denne adressen: 

Øyvind Inge Bakksjø 
Salhus alle 23 
8900 BRØNNØYSUND 

Tlf: (086) 2 1  870 

Det kan du også gjøre hvis du 
er en PROFF PC-koder! Jeg vil 
GJERNE utveksle erfarin
ger/hint osv. 

Skriv, da vel! 

AM IGA 5 0 0  
EXTRA MINNE MED KLOKKE OG KALE NDER 

51.2 K b  KR . 889 , 80 

M AXI M I N N E  M E D  KLOKKE OG KALENDER 

0 ,5  M b  K R .  1 6 2 6 , 0 0  
1 , 0  M b  K R .  225 0 , 0 0  
1 , 8  M b  K R .  31 5 0 , 0 0  

PLUS-ADAPTER FOR 1 , 8  Mb KR. 660,00 

FLOPPYDI S K  E N H ET 3,5" K R .  990,00 

FLOPPYDISK E N H E T  5.25" KR. 1229,00 
RE NGJ0R INGSDISK ETT FOR 3.5" KR. 75,00 

2 0 0 0  
A U T O - KO N F I G U R E R E N D E  M I NN E  
2 , 0  M b  K R .  4 9 9 5 , 0 0  
4 , 0  M b  K R .  6 9 9 0 . 0 0 
6 . 0  M b  K R .  8 9 1 0 , 0 0  
8 , 0  M b  K R .  1 0 6 9 5 . 0 0  

VEST-TYSK TOPPKVALITET 1tJ<IB Æ R U M  DATA K A B LI NG AlS 
POSTBOKS 17 .  1353 B Æ R U M S  V E R K  

T L F .  (02) 510022 / 51 0375 
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Track-display 
For en stund siden ble det plutselig veldig populært med såkalte track-display. I 

denne artikkelserien på to deler skal vi prøve å lage et slikt lite display som viser 
hvilket spor diskettstasjonen arbeider på. 

I denne delen skal jeg bare ta 
opp det rent teoretiske. Selve 
byggingen blir ikke forklart før i 
neste del. 

I teksten kommer jeg til å 
bruke uttrykket "puls" en del. 
Figur 2 viser hvordan negative 
og positive puler på 0,1 sekund 
ser ut. Bortover har vi tiden, og 
oppover har vi antall volt. 

For å kunne forstå hvordan vi 
må bygge track-displayet, må vi 
først se hvilke signaler maskinen 
sender til diskettstasjonen. Det 
er disse signalene vi skal 
"avlytte". En oversikt over 
signalene på Atari ST, satt 
sammen av Stig Vidar Hovland, 
står i figur I .  Lav og høy er de 
logiske verdiene O og l .  Lav 
logisk verdi svarer til mellom O 
og 0,5 volt, og høy logisk verdi 
svarer til mellom 2,4 og 5,0 volt, 
typisk 3,33 volt. 

På pinne I går det data som 
stasjonen leser til maskinen. 
Pinne 2 velger side av disketten. 
HØy vil si side O. Pinne 3 er 
jord, minus, eller hva du vil 
kalle den. Index markerer 
starten på hvert spor med en lav 
puls. Pinne 5 og 6 velger 
hvilken stasjon som er aktiv. En 
lav på pinne 5 velger stasjon A, 
og en lav på pinne 6 velger 
stasjon B. Pinne 8 skrur 
motoren(e) av/på. En høy på 

Figur l 
Pin Signal 

I Data 2 Side 
3 Jord 
4 Index 
5 Stasjon O 
6 Stasjon I 
7 Jord 
8 Motor 
9 Retning 

10 Puls 
I l  Data 
1 2  Lese/skrive 
13 Spor 00 
14 SkrivebeskytteIse 

denne pinne starter motoren(e). 
Pinne 9 Retning avgjør hvilken 
retning skrivehodet skal gå i. En 
lav velger ar hodet skal gå mot 
et høyere nummerert spor. En 
lav puls på pinne 10  får hodet til 
å flytte seg i ønsket retning. På 
pinne I I  kommer alle data tra 
maskinen til stasjonen. Pinne 12 
avgjør om maskinen ønsker å 
lese eller skrive på stasjonen. En 
høy betyr at maskinen ønsker å 
lese. Pinne 1 3  er lav når 
lese/skrive-hodet er over spor O. 
Pinne 14 er lav hvis disketten er 
skrivebeskyttet. 

De signalene som er 
interessante for oss, er de på 
pinnene· 5, 6, 9, 10 og 13.  
Mange lurer nok på hvorfor 
signalene på pinnene 5 og 6 er 
viktige. Det er fordi kretsen bare 
skal "lytte" til den stasjonen den 
er innstilt til. Hvis den ikke 
gjorde det, ville alt bare bli kaos. 
La oss si at stasjon A sto på spor 
45, og telleren var innstilt på 
stasjon A. Hvis nå stasjon B 
skiftet spor og kretsen ikke tok 
hensyn til at maskinen nå brukte 
stasjon B, så ville verdien på 
track-displayet forandres, mens 
stasjon A faktisk sto stille. 

Etter nå å ha studert signalene 
vi har til rådighet, ser vi at vi 
trenger tellere som kan telle 
både opp og ned, og vi trenger 

Figur 3 

to tellere siden vi må kunne telle 
med to siffer. 

Problemet er at de fleste 
tellere ikke kan koples direkte til 
signalene fra maskinen. Tellerne 
aksepterer nemlig bare to typer 
signaler. Det ernegative pulser 
på pinnene 4 og 5 som forteller 
telleren om den skal telle en opp 
eller ned. Vi trenger altså en 
form for logikk som gjør om 
signalene på de interessante 
signalene fra maskinen, til enkle 
opp/ned pulser som tellerne kan 
forstå. 

Sannhetstabellen vi kan sette 
opp av de opplysningene vi har, 
står i figur 3. DRIVE betyr her 
enten pinne 5 eller 6 alt etter 
som hvilken diskettstasjon man 
ønsker at telleren skal reagere 
på. DIR er pinne 9, og STEP er 
pinne lO. Av tabellen i figur 3 
ser vi at telleren vil telle opp 
bare når DRIVE, DIR og STEP 
er lave samtidig. Den vil telle 
ned bare når DRIVE og STEP er 
lave samtidig som DIR er høy. I 
alle andre tilfeller vil telleren 
ikke reagere i det hele tatt. Pinne 
13 har vi enda ikke koplet til 
noe sted. Denne pinnen er høy 
når lese/skrive-hodet er over 
spor 0, og ellers lav. De fleste 
tellere har en reset funksjon som 
nullstiller telleren hvis signalet 
til reset er høyt. Dette gjør at vi 

Innganger Utganger 
DRIVE DIR STEP OPP NED 
Lav Lav Lav Lav Høy 
Lav Lav HØY HØY HØy 
Lav Høy Lav Høy Lav 
Lav HØy Høy HØY Høy 
Høy Lav Lav HØY HØy 
Høy Lav Høy HØy Høy 
Høy Høy Lav Høy Høy 
Høy HØY HØY HØy Høy 

kan kople pinne 13 direkte til 
tellerens reset funksjon, og 
tellerne blir da automatisk 
nullstilt når hodet er over spor O. 

For å lage til den logikken 
som trengs har jeg valgt å bruke 
NAND porter. Dette kommer av 
at NAND portene lett kan 
brukes som invertere (gjøre om 
et lavt signal til et høyt og 
omvendt). En annen grunn er at 
NAND portene er billige. 

Logikktabellen for en NAND 
port med to innganger er vist i 
figur 4. Vi ser av den tabellen at 
utgangen av en NAND port bare 
er lav når begge inngangene er 
høye. Hele logikken er tegnet 
opp i figur 5. Her ser vi hvordan 
logikken teoretisk skal koples til 
signalene mellom diskettstasjon 
og maskin. 

Det signalet VI får ut av 
telleme kalles et BeD signal. 
Det består av 4 biter for hver 
teller og viser tall mellom O og 
9. Signalets oppbygning ser vi i 
figur 6. Disse totalt 8 bitene kan 
vi ikke bare kople til to 
selvlysende siffer som skal vise 
hvilken verdi tellerne har og 
demled hvilket spor 
diskettstasjonen arbeider på. De 
selvlysende sifferne vi skal 
bruke, kalt 7 -segmenter, krever 
nemlig sin egen kode. Derfor må 
vi gjøre om BeD kodene til 7-
segment koder. Dette gjøres med 
en BeD til 7-segment konverter. 
Vi trenger en slik konverter for 
hvert siffer. 

Nå har vi gått gjennom hele 
track-displayet fra logikk til 
visning på 7-segmenter. Figur 7 
viser et blokkdiagram over 
kretsen. 

-

Figur 6 

Biter Tall 
0000 O 
0001 I 
0010 2 
001 1  3 
0100 4 
0101 5 
01 10  6 
0 1 1 1  7 
1 000 8 
1001 9 

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

o 

L Oc;, I I(1( 

I 

O,, O,l. 0,1 

POSITIV P"c S 

0,1 Ø/l. 0,1 

I 

Figur 4 
Innganger Utganger 
INN 
Lav 
Lav 
Høy 
Høy 

Ol� 

INN UT 
Lav Høy 
HØY Lav 
Lav Lav 
HØy Høy 

opp /.Ieo 
I I 

10111, 
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Archimedes VS. 
Etter å ha lest noen leserbrev i 

NDM, hvor enkelte ytrer sine 
bestemte meninger om hvor bra 
en Archimedes er, sammenlignet 
med Amiga, vil jeg nå prøve å si 
litt om hvordan stillingen 
egentlig er. Personlig har jeg 
hatt en Amiga 500 i 2-3 år, og 
byttet denne . ut med en 
Archirnedes 3000 for ca. et halvt 
år siden. Jeg mener derfor at jeg 
burde være noen lunde 
kvalifisert til å utlale meg om 
saken. Nedenfor vil jeg ta opp 
en del sider ved begge 
maskinene og sammenligne de. 

Først av alt: Prisen! En Amiga 
500 kan kjØpes ny for ca. 4100 
kroner i disse dager (Tessa 
Electronics). Prisen har sunket 
bra etter tre år, ved lanseringen 
var veil. pris på 6450,-. En 
Archirnedes 3000, som vil stille 
i samme vektklasse som A500 
(riktignok med l MegaByte 
RAM), vil antakelig lanseres 
med en prislapp rundt 10000,
(alle priser er inkl. moms). 
Prisen kan vel ventes å synke 
ned til ca. 7-8000,- etter en 
srund, og grov sett kan en vel si 
at en A3000 koster det dobbelte 
av en A500. 

Så over til den tekniske siden 
ved disse maskinene: 

Archie (fork. for Archirnedes) 
leveres med l MB RAM, det 
dobbelte av en Amiga 500. 
Amiga har 256 K ROM, skrevet 
i C. Archie dobler også her med 
512 K ROM. ROMen til Archie 
er dessuten laget ren 
maskinkode, noe som gjør 
ROM-rutinene mer effektive, og 

de tar mindre plass. I Archie'en 
ligger dessuten hele 
operativsystemet og alle 
kommandoene (dir, list, type 
etc.) i ROM, og det samme 
gjelder BASICen og Desktop
systernet (Workbench). Du kan 
med andre ord boate inn en 
Archimedes uten disketter, hvor 
du på en Amiga må fore den 
med en startup-disk. I tillegg bør 
det også nevnes at Archie har en 
såkalt CMOS-RAM hvor 
enkelte opplysni nger blir lagret 
med batteribackup, slik at de 
ikke slettes når en slår av 
maskinen. Denne RAMen 
inneholder mange setup-data for 
brukeren. F.eks. hvilket tastatur 
en bruker (norsk, USA, latin ... ) ,  
mus hastighet, key-repeat, pluss 
en klokke som automatisk settes 
til riktig tid ved power-up. 

Grafikken på disse to 
maskinene er noe forskjellig, 
hver med sine fordeler og 
bakdeler. Amigaen har såkalt 
bitplane-grafikk hvor antall 
farger bestemmer antall 
bitplanes (eller omvendt). 
Archie'en benytter et helt annet 
system, hvor hver pixel i 
displayet ligger emer hverandre 
i minnet, og antall bits ( l ,  2, 4 
eller 8) bestemmer antall farger. 
På en Amiga må en altså sette 
bit'ene for hvert bitplane, hvor 
en på en Archie setter alt i en 
pperasjon. 

Bitplane-scroll blir derfor 
meget umulig på en Archi
rnedes. Archie'en har jo heller 
ingen Blitter eller Copper slik 
som en Amiga har, og disse 
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savner jeg sårt når jeg lager 
demoer på min Archie. En tech
tech på Archie vil ta nesten all 
raster-tiden, hvor den på en 
Amiga kjØrer uavhengig i 
Coppern(sukk!). Blittern til 
Amiga gir jo også bedre 
animasjons-muligheter enn en 
Archie. 200 bobslsync krever 
mye svette for å få til på en 
Archie, men det er såvisst 
mulig! Forøvrig kan en på begge 
maskinene velge fargene ut fra 
en palette på 4096 forskjellige 
farger. Amigaen har en egen 
HAM-mode som setter en i 
stand til å bruke alle fargene på 
en gang, men da kan en bare 
forandre på en av grunnfargene 
(rød, grønn eller blå) for hver 
horisontal pixel. På en Archie 
I.Jn en bruke opptil 256 farger 
samtidig (tilsvarer 8 bitplanes på 
Amiga), og denne kan også 
brukes i Hi-res (HAM er kun 
mulig i Lo-res på Amiga). 
Oppløsningen på en Archirnedes 
er opptil 1056 x 256 på en 
vanlig monitor. Ved å benytte 
seg av interlaeing kan en oppnå 
640 x 512.  Dessuten kan en 
mekke litt overscan og slikt, 
eller en kan lage sine egne 
modes. Med spesialmonitor kan 
en oppnå hele 1 1 52 x 896 (HRM 
- High resolution Monochrome, 
2 farger). På en amiga er 
maksimum 640 x 5 1 2  med 
interlace. Amigaen kan sel�sagt 
også fikse overscan slik at 
oppløsningen kommer opp mot 
750 x 600 pixels. Senere utgaver 
av Amiga vil også kunne bruke 
spesialmonitorer med meget høy 

M E MSAV E . PRG t i l  M E MSAV E . A C C .  

Program met e r  gjort så kort som mu l ig  for at det skal være enklere å skrive o m  t i l  
andre C-kompi latorer .  
Her  følger l i s tn ingen :  

#include <gemdefs .h> 
#include <osbind .h> 
#include <aesbind.h> 

m a i n ( )  
{ re g i ster  i n t  m_i d ;  

i n t  f_i d ;  
i n t b [ 8 ] ;  
i n t  j ;  

j = a p p U n t ( ) ; 
m id = m e n u_reg ister( j , "  Lagre RAM") ; 
f o r  ( ; ; )  
{ evnt_mesag( b ) ;  
s w i t c h  ( b [ O ] )  
{ case AC_O P E N :{ if (b[4] = =  m_id) 
{ Ud = Fcre ate ("A:\ lagret . ra m " , O ) ;  

i f  (Ud > =  O )  
{ j = Fwr i te ( U d ,  3 0 0 0 0 0 L , 2 0 48 L ) ;  

j = Fc lose(Ud) ;  
} } } break;  
} } 
} 

rNavn i Desk Meny" 
1°  U e nd e l i g  lø kke °l 

r F i l e n  åpnes for f loppy A :  " 

r Sjekk o m  f i len  b le  åpnet °l 
r S k r i v e r  300 kB t i l  f i l e n  °l 
r Steng f i l e n  0' 

Husk at det er ulovlig å snoke i program uten ti l latelse fra opphavsmann. En del 
PD-program gir deg denne t i l latelsen i READ.ME-f i lene.  

opplØsning. 
Lyd og musikk er gøy, og 

begge maskiner gir en gode 
muligheter. En Amiga har 4 
lydkanaler i stereo, det vil si - to 
kanaler går til venstre utgang, 
og de to andre til hØyre. Archie 
har 8 kanaler, men med en litt 
bedre stereo-teknikk. Her kan en 
nemlig sette balansen for hver 
kanal - hvor mye til venstre
høyre. Det er syv forskjellige 
stereoposisjoner. Foruten dette 
er sample-frekvensen den sam
me, men Archie har en stor 
fordel til: På en Archie er det 
ikke noe chip-mem og fast
memo Alt er tilgjengelig for 
prosessoren, som derimot må 
gjøre jobben selv - i stedet for å 
la Paula (Periphrial Audio)
chipen gjøre jobben slik en kan 
på en Amiga. Amigaens ekstra
chiper er vel dens største 
trumfkort, og er vel egentlig det 
hele som skiller den fra en Atari 
ST. 

Den største forskjellen 
mellom Archirnedes og Amiga 
er prosessoren. Amiga bruker en 
vanlig Motorola MC 68000 
prosessor som kjører på 7.16 
MHz, som jo er  ganske bra. I 
Archimedesen finner vi noe som 
er enda bedre, en ARM. Det er 
en forkortelse for Acom RISC 
Machine, og RISC er en forkor
telse for Reduces Instruction Set 
Computer. 

Prinsippet går ut på følgende: 
Prosessoren har veldig få 
kommandoer, men disse kom
mandoene er meget tleksible. 
Fordi kommando-utvalget er 
såpass lite, kan kommandoene 
utføres mye raskere. ARM 
kjØrer på 8 MHz, men den er 
allikevel ca. 6 ganger raskere. 
En Archie kan komme opp i 
hele 8 MIPS (Millioner Instruk-

ATARI ST: 
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sjoner Per Sekund), fordi nesten 
alle prosessorkommandoene ut
føres på en cycle. En Amiga 
klarer vel et sted mellom l og 2 
MIPS, det finnes få opplys
ninger om dette. I tillegg til 
atARMen er rask, blir den enda 
mer effektiv p.g.a. en teknikk 
som kalles Pipelining. Det går ut 
på at prosessoren jobber med tre 
instru-ksjoner samtidig. Når en 
utføres, blir den andre dekodet, 
og den tredje hentet inn til 
prosessoren fra minnet. 

Desktopen, eller Workbench 
for Amiga-eiere, er noen lunde 
lik for begge maskiner. Riktig
nok har Archie 'en tre mus
knapper, ' men prinsippet er det 
samme. På Amiga kan en sel v 
bestemme iconenes posisjon i 
directory-vinduene, mens disse 
blir organisert automatisk på 
Archie. Personlig liker jeg den 
lØsningen Acom (Archie) har 
valgt best, en får bedre oversikt 
og slipper å bry seg om slike 
filleting. 

Mitt personlige inntrykk av 
Archie må vel også få sin plass 
her: Acom har helt klart tenkt 
bedre gjennom siu prosjekt enn 
Commodore (el. Amiga som det 
het først). Archimcdesen er 
mere integrert og er lettere å 
jobbe seriøst med. Spill er noe 
dritt, og personlig hverken har 
jeg noen til Archie, eller vil ha 
noen. Ææsjj! (munnvask bla. 
bla.). 

Hvis en ønsker en spille
maskin er Amiga å foretrekke 
(billig), mens en Archie er klart 
best for seriøse brukere. En 
slipper i hvert fall den forban
nede GURU'n som bestandig 
kommer når en skal save de siste 
to timers arbeide ... 

EH 

FRA RAM TIL FIL 
For ca et år siden ødela 

signumviruset boot-sectoren på 
en av spilldiskene mine. 

Så oppdaget jeg at et 
anti virusprogram kunne gjenn
kjenne denne boot-seetoren. 
Ergo så måtte antivirus
programmet inneholde en kopi 
av min ødelagte boot-sector. 

Dette målte jeg skjekke. Men 
dessverre ble jeg for klar over at 
det var komprimert (foffilinsket 
for å oppta mindre plass, det blir 
dekomprimert når det kjØres). 

Jeg hadde ikke rette 
dekomprimeringsprogrammet, 
så jeg laget et universalt (fint 
ord) sådant. 

Det hele er en "desk 
accessory" som lagrer huk om-

meisen på en fil (selvfølgelig 
etter at du har startet det 
komprimerte programmet!). 

Husk at du må kjøre I 

Supervisor Mode hvis du skal 
lagre lavere hukommelse-
adresser enn $800 (2048 
desimalt). 

Programmet er skrevet i Mark 
Williams C for ATARI ST. Det 
er videre kompilert fra 
"desktoppen" med følgende 
kode: - vegemacc -o mem
save.c. 

Programnavnet må endres fra 
MEMSAVE.PRG til 
MEMSAVE.ACC. 

ss 

Annonser 
• 

l 
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Amiga 1 500 
Drømmen for de fleste A500 

eiere er å ha separat tastatur og 
store utvidelsesmuligheter, slik 
som A2000 eiere har. Mange 

A500 eiere ønsker gjeme å 
utvide maskinen sin mer etter at 

de har kjØpt seg RAM kort, 
harddrive, printer, sampler og 
to-tre ekstra driver. Men de står 

fast. 
Det er ikke mer ekspan

sjonsmuligheter. Ingen plass å 

putte inn pluggen fra din nye 
CD ROM til Amigaen. Du 

irriterer deg over den stygge 

harddriven som er koblet på 

siden av din A500. Hva gjør du 

da? 

Apartheid 
Noen A500 eiere er kanskje 

også skamfull over designen til 
sin stolte maskin. Tross alt, 
Amiga 500 ser ut som en 

spillemaskin! 
Alle som noen gang har sett 

en C64, Amstrad CPC eller 
Spectrum kan trygt skrive under 
på dette. En maskin med 
innebygget tastatur = 

spillemaskin. 

Det å kalle en Amiga 500 for 

en spillemaskin er selvfølgelig 

en stor feilvurdering. Denne 
maskinen har en hardware og 

chip-set som langt overgår en 

vanlig Pc. 
Hvonor blir da Amigaen sett 

på som en lekemaskin? 

Designen! 

Det er 

politikken 

rene 

å la 

apartheid

utseendet 
bestemme en maskins kvalitet! 

Redningen 
Checkmate Digital har nå 

kommet som en redning til alle 
de som vil putte mer hardware i 
maskinen sin. Og til alle de som 

føler maskinen deres cr 

diskriminert. 

De har lansert Al500 
ekspansjonsenhet. Dette er kort 
og godt en ny boks å putte 

maskinen din i. Når den er 

ferdig installert har du en 

maskin som ser mer enn proff 

ut, samt du kan putte i den et 

A2000 expansion slot (ikke PC 

slot!). 
Mus og joystickportene 

kommer der de skal være, på 
forsiden. Det samme gjør 

disk driven din, separat tastatur 

får du også (se bildet). 

Over"rider 
Hvis du har brukt opp den 

tilgjengelige expansion-sloten til 

A1500, kan du kjøpe en "Over

rider" boks. I denne boksen, 
som passer perfekt oppå A 1500, 
er det plass til 3 nye expansion
slots. 

Du kan koble 3 Over-riders til 

din A 1500. Dette vil bety at du 
kan ha 10 expansion-slots til 

maskinen din (hvis du kjenner 

deg stormannsgall). A2000 eiere 
har kun 5 expansion-slots. 

Hallo NDM 
Fra Terje Schei har vi fått noen "votes" til rankinglisten. 

Her gjengir vi de tre beste han har satt opp i hver gruppe. 

Musikere: 
I .  Jch (Jens-Christian Huus) /Vibrants 
2.  Jeroen Tel (eks. Maniacs of Noise) 

3. Drax (Thomas Mogensen)/Vibrants 

Grafikk: 
I .  Dir Art 

2. Bizzmo 

3 Creeping Death Designs 

Grupper: 
l .  Crest 

2. Origo 

3. Megastyle 

Beste C64 "mag" 
l .  Sex'n'crime/Amok 

2 Hammer-head news/cpt 

3.  Mamba/Crazy 

Terje Shcei 
4610 Kristiansand 

ARTCH 
Ny norsk gruppe dannet av CRANE og ACIDFORCE 

(Norway), 9 medlemmer, derav 3 coders. Egen BBS (the 
Golden Gate 042-46718 . . . ... ! )  Korner snart, 2 stk. 14400 
BAUD ARTCH BBS'er . . .  Demos under produksjon. Merk 
dere navnet, ARTCH. 

Midi 
Amiga 1500 er en liten 

revolusjon innen Amiga og 
midimusikk. 

Du kan få den fra Checkmate 
med innebygget midi-intelface 

(med alle åpninger for plugger 
foran). Selve hovedenheten 
måler ganske nøyaktig 19 
tommer i bredden, noe som 

igjen betyr at den passer perfekt 
inni en vanlig stereo rack. 

Flicker fikser 
Du kan også putte inn i 

maskinen en "flicker fikser". 

Dette må dessverre gjøres av 
Checkmate, ettersom det krever 

en del lodding. 

Montering 
Monteringen av A 1 500 er 

ganske grei. Det eneste som 
kreves er at du har et flatt og et 

stjemeskrujem. 

Hvis du kaldsvetter bare ved 
tanken på å åpne din kjære, kan 

du sende den av gårde til 

Checkmate, så vil de gjøre det 
for deg, mot en liten avgift. 

Nænneste Commodore reparatør 

burde også kl are biffen. 

Innhold 
Hele settet består av to tomme 

tastaturdeler, og to like tomme 

hovedenhetdeler. 

Alle delene er laget av kraftig 

stål, og burde stå for en støyt 

(det er veldig viktig hvis du 
reiser mye med maskinen din). 

Det følger med 6 gummiføtter 

som maskinen skal stå på. 

Bruk bare 4 av disse. De to 

resterende setter du under 

tastaturet, slik at det står skrått 

mot deg. 

Manualen 
Monteringsmanualen kunne 

Amiga 1500, den slore drømmen? 

ikke vært bedre. Den er 
utfyllende og klar. Hvis du 

følger manualen til punkt og 

prikke, så burde det ikke oppstå 

noen problemer i det hele tatt! 
Det er også en animert 

monteringssekvens som følger 

med. 

Hvorfor? 
Før du kjøper deg denne 

vidunderboksen, er det en ting 
du bør tenke nøye over; hva skal 
du med den? 

Er det for å vise den stolt frem 

til alle kjente Amiga 500 eiere 

(som sannsynligvis blir grønne 

av misunnelse!)? 

Hvis dette er eneste grunn, 

blir det rett og slett for dyrt. Er 

det for å bygge din A500 
usannsynlig mye ut? 

I så fan er dette noe for deg! 

Hvis du i tillegg lenge har 
ønsket å kjøpe en A2000, men 

ikke har råd., da er dette også 
noe for deg! 

KonklusjonAmiga 500 har 

aldri vært en maskin beregnet 
for noe særlig ekspansjon. Stygg 

er den også. 

Med A 1500 får du en maskin 

som ser kraftig og (rå)stilig ut, 
og du kan ekspandere den 

dobbelt så mye som med en 

A2000. 
For å oppsummere; din Amiga 

500 omgjort til en Amiga 1500 
gir deg en Amiga 2000 til halv 
pris! 

Priser f: Kr 

A500 200,- 2300,-
AI500 m/midi 225,- 2590,-
Intern midi int. 24,- 275,-
A 1500 + o.rider 400,- 4600,-
Over-rider 215,- 2470,-
Frakt (k. A1500) 27,- 310,-
Toll (kun A 1500) - 675,-

Legg ellers merke til at hvis 

du bestiller fra Checkmate 
Digital i England, så slipper du å 

betale den engelske merver

diavgiften, VAT! 

Alle priser gjengitt her er uten 

engelsk VAT. 
Det er så vidt jeg vet ingen 

norske importører av A 1500. 
Men du kan bestille direkte fra 
Checkmate Digital: 

Checkmate Digital LTD 
80 Mildmay Park 

London NI 4PR 

England 

Tlf: 095-44-71-254 1655 

RO 

Bedre enn Donald Duck? 
I følge CRUSADERS Eurochart har Norsk Data Magasin havnet på 7. plass over de mest 

populære datamagasinene som utgis i Europa. At vi er blitt stemt på er veldig artig for NDM, 

naturligvis. Enda mer gledelig er det å få se at vi er funnet bedre enn Amiga Fonnat. 

Forundret er vi dog over at det virker som om Payboy er et bedre datamagasin enn NDM??! 

Nåvel, vi får se om vi kommer hØyere opp neste gang. Ny liste kommer annenhver måned -
den neste kommer derfor i september. 

VOTED BEST "REAL" MAGAZINES JVLY 1990 

1. CV Amiga 
2. The One 
3. Dator Magazin 
4. Playboy 
5 .  Comoputer & Video Garnes 
6. Amiga World 
7. Norsk Data Magasin 
8. Amiga Format 
9, Amiga Special 

10.  Donald Duck 

kilde: CRUSADERS EUROCHART TOP 10 - JULY 90 

1 5,7% 
1 3,7% 

9,2% 
8 , 1 %  
4,3% 
4, 1 %  
3,2% 
3 , 1 %  
2,7% 
2,4% 
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Litt småsnask 
For den som liker å 

eksperimentere med Amiga har 
vi her tan med noen små 
maskinkodeprogram. Disse 
rutinene er skrevet for K-SEKA, 
men du kan bruke en hvilken 
som helst assembler, bare du har 
litt kjennskap til den. 

Fire rutiner har vi altså her. 
Den første rutinen (ReadMouse) 
er laget for å legges inn i ditt 
eg:et program. Det denne rutinen 
gjør, er å lese av musens 
posisjon. 

Den neste rutinen (GetWB) er 
også ment til å benyttes i dine 
egne program. Denne lille 
rutinen lar deg finne ut hvor 
stoT, hvor mange farger, samt 
hvor i minnet WorkBench
skjennen ligger. Du kan da 

benytte WorkBeneh-skjerrnen i 
ditt eget program, slik at du 
slipper å sene opp din egen 
skjerm. 

Rutine nummer 3 (Color 
Demo) har egentlig ingen nytte 
for seg. Alt den gjør er å lage et 
fargemønster på skjemlen. Du 
kan kalle dette et lite "triks"
program. 

Den siste rutinen (LED) er 
kanskje det programmet som 
gjør minst nytte for seg. Alt som 
skjer når du kjører dette 
programmet, er at du kan bevege 
musen opp og ned for å forandre 
lysstyrken pa "POWER"-Iyset. 

Slik benyttes ReadMouse
rutinen: 

- Hopp (bsr, jsr) til 

Rutinen GetWB trenger også en omtale: 
Når du har hoppet til denne rutinen, vil adresseregister aO 

inneholde adressen til en "skjennstruktur". Denne strukturen 
ser slik ut: 

de.\V Skjemlbredde i BYTES (vanligvis 80) 
de.w Skjennhøyde i PlXELS (vanligvis 256) 
dc.\V Antall BlTPLANES (vanligvis 2) 
de. w Ikke benyttet 
de.! Adresse til BITPLANE 1 
de.! Adresse til BITPLANE 2 
de.! Adresse til BITPLANE 3 
dc.I Osv. 
Her er et eksempel på hvordan du kan benytte denne rutinen: 
bsr getwb 
move.w (aO),dO 
move. w 2(a02.,d I 
move.w 4(aO),d2 
move.! 8(aO),a I 
move.! 12(aO),a2 
Dataregisteret dO vil nå inneholde bredden på skjennen. D 1-

registeret vil inneholde høyden, mens d2 vil inneholde antall 
BITPLANES skjermen har. Adresseregistrene al og a2 vil 
inneholde adressen til BITPLANE 1 og BlTPLANE 2 til 
WorkBeneh-skjermen. 

;GetWB ;Color Demo 

getwb: move. w #$4000,$dff09a 
mave.l S4.w,aO 
mave. l 1 56(aO),aO loop: 
mave.l 34(aO),aO move.w $dffOO6,$dffI80 
move.l (aO),aO 
move.l 36(aO),aO btst 
mave.1 4(aO),aO #6,$bfeOO I 
rts bne.s loop 

rts 

o 

"initmouse" i begynnelsen av 
ditt program. Dette gjøres bare 
en gang. 

- Deretter hopper du til 
"readmouse" ved hver skjenn
oppdatering. 

Nå kan du lese ut X og Y
posisjonene. Dette kan gjøres 
slik: 

lea.! mousexy,aO 
move. w (aO),dO 
move. w 2(aO),d I 
Dataregistrene dO ag dl vil nå 

inneholde X og Y-posisjonene til 
musen. øverst i rutinen kan du 
bestemme hvor stort område du 
vil at musen skal ha. Dette er nå 
san til X = 0-639 og Y = 0-5 1 1 .  

Dette var alt for denne gang. 
PrØv og feil er den beste metode 
å lære på! 

;LED-Test 

move. w #S4000,$dff09a 

loop: 
belr # I ,$bfeOOI 

moveq #127,dO 
waitl :  
dbra dO,waitl 

bset #1 ,$bfeOOI 

mo ve. w $dffOOa,dO 
lsr.w #8,dO 

wait2: 
dbra dO, wait2 

btst 
#6,$bfeOOI 
bne.s 
rts 

& 
Ril 
TI 
@ 
& 

loop 

; ReadMouse 

Im_xmin;() 
nn_xmax=639 
nn-ymin=O 
nn-ymax=51 1  

readmouse: 
movem.l dO-d3faO,-(a7) 
lea. I TITI_oldpos(pe),aO 
mave.w $dffOOa,dO 
mave.w dO,dl 
andi.w #$ff,dO 
lSf.W #8,d l 
movem.w (aO)+,d2-d3 
movem.w dO-dl ,-(aO) 
sub.w d2,dO 
sub.w d3,dl 
cmp.w #-128,dO 
bge.s nn_xnotadd 
add.w #256,dO 
nn_xnotadd: 
cmp.w #127,dO 
ble.s Im_xnotsub 
sub.w #256,dO 
nn_xnotsub: 
cmp.w #-128,dl 
bge.s nn_ynotadd 
add.w #256,dl 
rm-ynotadd: 
emp.w #127,dl 
ble.s rm-ynotsub 
sub.w #256,d l 
rm_ynotsub: 
add.w dO,4(aO) 
add.w dl ,6(aO) 
cmp.w #rm_xmin,4(aO) 
bge.s nn_xnolsmall 
mave.w #Im_xmin,4(aO) 
rm_xnotsmall: 
cmp.w #rm_xmax,4(aO) 
ble.s rm_xnotbig 
mave.w #rm_xmax,4(aO) 
rm_xnotbig: 
emp.w #rm_ymin,6(aO) 
bge.s nn-ynotsmall 
mave.\\! #Im_ymin,6(aO) 
rm_ynotsmall: 
emp.w #Im_ymax,6(aO) 
ble.s nn_ynotbig 
mave.w #rm-ymax,6(aO) 
rm-ynotbig: 
movem.l (a7)+,dO-d3faO 
rts 
initmouse: 
movem.l dO-d lfaO,-(a7) 
mave.w $dffOOa,dO 
mave.w dO,dl 
andi.w #$ff,dO 
ISf.w #8,dl 
lea.! Im_oldpos+4(pc),aO 
mave.w #Im_xmin,(aO) 
mave.w #Im-y.min,2(aO) 
movem.w dO-dl ,-(aO) 
movem.l (a7)+,dO-dlfaO 
rtsrm_oldpos: 
de.w 0,0 
mousexy: 
de.w 0,0 

NA HAR DU MULIGHETEN! 
N o rsk D ata M ag a s i n  t i l byr h e r  a l l e  P R- kåte D E M O - g r u p p e r  og d itto B B S - ope ratø rer å f å  s i n e  navn i b l adet .  
V i  v i l  s a m l e  opp a l l e  a d r e s s e r  vi  får  t i l s e n dt og lage e n  l i ste i N O M  m e d  j e v n e  m e l l o m ro m  over  a l le  D E M O 
g ru p per o g  BBS'er  i landet.  O g  det beste av alt:  D ET KOST E R  I N G E N T I N G !  
S å  n å  h a r  d u  i n g e n  å sky l d e  på hv is  i n g e n  vet h v e m  d u  e r  e l l e r  hvor  d u  b o r .  
I nform asj o n e n  v i  v i l  h a  er  f o r  D E M OG R U P P E R :  
N avn på g r u p p e n ,  adresse,  t e l efo n ,  datamaskin og det r i kt ige navnet p å  d e n  som e r  kontaktperso n e n .  
F o r  B B S ' e r  v i l  v i  v i te : 
B B S ' e n s  n av n ,  syso p ,  te lefo n ,  å p n i ngst ider  og data m aski n .  
Sett igang ! L a  oss d ru k ne i he nvendelser ,  bare . . . .  

1 7  
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De fleste har vel nå hørt om AMOS - The Creator - fra Mandarin Software. For 
alle dem som ikke har orket å kaste seg ut i den litt mer kompliserte verdenen som 
kalles maskinkode, skal vi nå starte opp med et godt alternativ. Ved hjelp av 
AMOS kan man gjøre mange flotte triks med Amiga - uten at de som ser det kan 
se at det ikke er maskinkode. 

Naturligvis finnes det saker og 
ting som må skrives i ren 
maskinkode hvis man skal få det 
til, men mye - og da mener vi 
virkelig mye - kan gjøres 
(skrives) i AMOS. 

Vi går ut ifra at du har skaffet 
deg en versjon av AMOS, og for 
din egen skyld håper vi også at 
det er originalet. 

Du kommer nemlig til å 
trenge manualen før eller senere. 

Vi kan av naturlige årsaker 
ikke ta for oss ALT man kan 
gjøre med AMOS i denne 
artikkelserien, men vi håper den 
skal være til god hjelp for den 
som vil studere videre på egen 
hånd. 

Når du har lastet inn AMOS, 
blir du presentert selve 
programmeringsskjennen med 
den vanlige reklamen. Ved å 
trykke på en tast forsvinner den, 
og programmeringen kan 
begynne. 

Trykker du på ESCAPE, 
dukker en annen skjerm opp, 
hvor man kan skrive 
kommandoer som utføres 
direkte. Et trykk på ESCAPE 
igjen tar deg tilbake til 
programmeringsskjennen. 

Nåvel, så langt er jo alt bra. 
Ovenfor programmerinsskjer
men finner du to rekker med 
røde "knapper". Disse repre
senterer Amigas funksjons
knapper. 

Ved å trykke på 
funksjonsknappene utføres en av 
de synlige funksjonene. I 
kombinasjon med CfRL, 
SHIFT, ALT, VENSTRE 

AMIGA og HØYRE AMIGA 
får du ennå flere direkte 
funksjoner. Yi skal ta for oss de 
ulike alt etter som vi bruker 
dem. 

I maskinkode er det len å sette 
opp en egen skjerm som man så 
kan skrive eller laste inn et bilde 
til. Men det er likevel enklere i 
AMOS. 

La oss før vi demonstrerer 
dene vise dere programmet vi 
skal arbeide med denne gangen. 
Det er kort, men veldig 
effektivt! 

De� var ah. La oss nå ta for 
oss en linje ad gangen: 

Sereen Open O,320,256,32,Lowres 
Her åpner vi vår egen skjerm. 

Lett og elegant forteller vi 
Amiga (via AMOS) at vi vil gi 
skjermen vår tallet O. 

Yi kan ha opptil 8 forskjellige 
skjermer - nummerert fra O til 7. 
Hvis skjennen vi definerer 
allerede eksisterer, blir den 
erstattet med den som blir sist 
definert. 

Deretter skriver vi 320,256 -
hvilket betyr at vi vil ha en 
skjerm med 320 pixels (prikker, 
bildeelement) vannrett (bort
over), og 256 linjer loddrett 
(nedover). A sette opp en full 
skjerm på Amiga kan altså 
gjøres så enkelt. 

Du kan lage skjermen så stor 
at den går utenfor kantene du ser 
på skjermen hvis du vil, men det 
skal vi komme tilbake til senere. 
Tallet 32 sier at vi vil ha 32 
t1rger. 

Sereen Open 0,320,256,32,Lowres 
B$="NORSK DATA 
MAGASIN ER BEST!" 

Curs Off 
Cls O 
Hide 
Load Iff "dfO:kingtut.iff" ,O 
Loeate 6,29 
Paper OPen 26 
Centre B$ 
Wait Key 

AMOS - The ereator. 

Du kan velge 2,  4, 8, 16, 32 
eller 64 farger. Og så forteller vi 
at det skal være lowres (lav 
oppløsning). Det er den 
vanligste oppløsningen på 
Amiga når det f.eks. gjelder 
spill. 

B$="NORSK DATA 
MAGASIN ER BEST!" 

Med denne linjen definerer vi 
en streng-konstant som skal 
inneholde teksten: NORSK 
DATA MAGASIN ER BEST !. 
Den skal vi skrive inn på den 
skjermen vi har definert i 
programlinjen ovenfor. 

Curs Off 
Dette betyr at markøren 

(cursor) skal stenges av. Vi vil 
ikke ha en blinkende linje eller 
firkant på vår fine skjerm. 

CLS O 
Her kan vi også bare skrive 

CLS uten et tall bak hvis vi 
heller vil det. CLS - som betyr 
CLEAR SCREEN (rens 
skjermen) - bruker den fargen 
som finnes i fargeregister O til å 
rense skjermen med. Denne 
fargen er vanligvis svart, så 
"nullenn trenger egentlig ikke 
være med. 

Hide 
Ovenfor fjernet vi markøren 

fra skjermen vår. Yi Ønsker 
heller ikke å ha pilen visendes. 
Derfor gjemmer (hide) vi den. 
For å få den frem igjen (hvis du 
ønsker det), kan du skrive Show 
(vis). 

Load !ff "dfO:kingtut.iff',O 
Her har vi gjort det slik at vi 

har tatt det fine bildet av 
gullmasken til den egyptiske 
faraoen Tutankhamon og lagt 
det på en diskett under navnet 
"kingtut.iff" ved hjelp av 
DeLuxePaint. 

Før vi la bildet ut på disketten, 
sørget vi for å sentrere bildet på 
skjermen. 

Og nå ber vi AMOS om å 
laste bildet (som er såkalt !FF
fonnat) fra disketten og inn på 

vår skjerm (nummer null). Yil 
du heller bruke et annet bilde, så 
gjør for all del det. 

Loeate 0,29 
Med denne programlinjen 

flytter vi vår usynlige markør 
(som viser hvor neste bokstav 
vil bli skrevet ut) til 
begynnelsen av linje 29. Her 
skal vi skrive inn teksten i vår 
strengkonstant. Men først skal vi 
gjøre et par andre småting. 

Paper O 
Denne programlinjen avgjør 

hvilken bakgrunn den ruten som 
hver enkelt bokstav skrives i på 
skjermen skal få. Vi vil ha den 
svart, og derfor bruker vi tallet 
O. 

Husk at bildet du laster inn er 
tegnet med en spesiell palette. 
Hvis du har endret farge O i 
bildet til f.eks. rosa, så vil 
bakgrunnen til din (vår) tekst 
også bli rosa. 

Pen 26 
Denne kommandoen henter 

den fargen som finnes 
fargeregister 26 og bruker den til 
å gi bokstavene i vår tekst (B$) 
en farge. 

Dette avhenger altså av 
hvilket bilde du laster inn. 
Bruker du samme bilde som oss, 
blir teksten svakt brungul. 

Centre B$ 
En flott kommando! Hvis du 

brukte PRINT, ville linjen bli 

skrevet ut fra venstre sid.e på 
skjermen. Her ber du bare om at 
teksten skal sentreres, og 
simsalabim - så står den midt på 
skjermen (på linje nummer 29). 

Wait Key 
"Yent på at en tast trykkes 

ned", betyr dette. Når du gjør 
det, så avsluttes programmet og 
programmeringsskjermen med 
programmet vises etler 
ytterligere et tastetrykk. 

Skulle du ønske å bruke 
musen som venteknapp, så 
skriver du i stedet for Wait Key: 

Repeat 
Until Mouse Key=l 

Da vil programmet havne i en 
loop (løkke) og stoppe først når 
du har trykket på musknapp l .  
Og hvis d u  ikke allerede har 
gjettet det, så skriver du: Until 
Mouse Key=2 hvis du vil bruke 
den andre musknappen. 

Nåvel, det var første leksjon. 
Hvis du har noe å spØrre om, så 
skriv til NDM og merk 
konvolutten "AMOS", I neste 
nummer skal vi ta et lite steg 
videre. 

Vi vil ikke gå for fort frem. 
Alle skal ha en mulighet til å 
henge med ifra begynnelsen. 
Det skal ikke bli for vanskelig 
for fort. 

Lykke til! Yi sees i neste 
nummer av NDM. 

AF 

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

Speciel ledningsaflastn ing 

Ekstra lang ledning på 1 50 cm. 

Passer til :  

Commodore 64/1 28 - Atari - Amstrad 

8it 90 - Memoteeh - Speetravideo 

DanJ oy kan kjøpes 
hos følgende forhandlere: 

DAHL ' LIBRIS, MOLDE - SUND ' LIBRIS, HAUGESUND - CENTRO DATA, HAUGESUND - COMPUTER 
SERVICE, KRISTIANSAND - MI KRODATA, 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,  GJØV I K  - LEKNES BOKHANDEL, LEKNES - NARVI K ' LIBRIS, NARVI K  - PAPYRUS ' 
LIBRIS, OSLO - DYRING AS, PORSG RUNN - J M HANSEN, TROMSØ - KITEK INDUSTRI DATA, ALTA 
LEVANGER ' LIBRIS, LEVANGER - SVERD R U P ' LIBRIS,  KRISTIANSUND - ASKER ' LIBRIS, ASKER 
SOLLlE • LIBRIS, HORTEN - ROLF OLSEN, MOSS - SLi NNING MOA, ÅLESUND - DATA-ASSIST AS, MOLDE 

E N E I M P O R T Ø R :  A R C A D E ,  P o s t b o k s  3 3 6 ,  6 4 0 1  M O L D E .  T l f . :  0 7 2  - 1 5 2 9 8  
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IMP-666 and No Limits 
AMIGA CONFERENCE 
Jaha, da er vi igang igjen. Fra 

Lord of Assasin har NDM fått 
innbydelse til IMP-666 og No 
Limits Amiga Conferenee den 5. 
til 7. oktober. 

Og vi skal naturligvis forsøke 
å ta oss dit. 

For enkelhets skyld gjengir vi 
Lord of Assasin's brev: 

Hei, alle Amiga-gærninger! 
"The happening of the 

millenniuIl! (hm . . .  reds.anm.) is 
near" IMP-666 & No Limits vil 
arrangere en Amiga-konferanse 
den 5. til 7. oktober dette år i 
Arendal. Samme plass som 
IMP-666 (RAWHEAD), IT & 
THE BAND i fjor. 

Delte møtet vil bli 100% 
LOVLIG! ! !  

D.v.s ingen programmer med 
COPYRIGHT skal kopieres. 

Hovedsaken med dette møtet 
er derimot å programmere 
demoer, lage musikk og grafikk. 
Det vil bli bra med premier i alle 
grenene. 

Prisen blir kr. 100,- per person 
- jenter gratis (hm . . . .  reds.anm.). 
Vi ble nødt til å leie en diger sal 
300 meter vekk fra alle sovende 

. -mennesker (he,he). 
Drikking og rØyking er ikke 

lov i lokalene. En kiosk med 
brus og mat vil være tilgjengelig 
i lokalene hele tiden. Det er 
plass til ca 350 personer med 
utstyr. Skriv til Jarle Pedersen, 
Postboks 29, 4817 HIS for å få 
en invitasjon! 

Liste over 
sponsorer: 

foreløbige 

ARENDALBRYGGERIET 
AS, DATAHJELP, NORSK 
DATA MAGASIN, DATABUA 
AS, De som lager AGATON -
og noen til (Det blir mer!?!). 

Jepp, det var det. Til slutt to 
oppfordringer til alle våre lesere: 

I. Hvis du reiser dit må du 
være klar over at det du 
ødelegger, det betaler du. 

2. Se til å være til stede. "The 
Happening of the Millenium" 
kan man jo ikke gå glipp av. 
Koste hva det koste vil... 

Spilltips 

Flood 

Passord brett 9, 12 og 13 
er: 

9 Trap 
12 Vi ne 
13 Jump. 

Arkanoid 

Atari ST 
Etter at du er "død", skriv 
PAl 

[TRYKK RETURN] for å 
fortsette på samme brett 
som du "døde". Ikke start 
før skjem1en viser 
frontbilde. 
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Hei alle hardbarka Amigafrelste ! 
Vector blir som oftest sett på som noe av det mest avanserte en 
programmerer kan utføre. Vel, det er sant nok (i maskinkode), 
men for Basi� codere er det meget uvanlig å ikke ha vectors i 
demoer. 

Etter at jeg senere studerte 
disse maskinkode demoene, så 

forsto jeg at de kan umulig 
kontrollere alle koordinater på 
en og samme gang. Så jeg 

begynte sakte å utvikle en rutine 
som kun behandlet et koordinat, 
og bygde et lite vector-objekt ut 

ifra dette. 
Inne i Amiga finnes et chip 

som har fått navnet "Blitter". 

Dette betyr jo egentlig "Block 

image transferer" , og den brukes 

til så mangt. De Basic-språkene 
som jeg har, bruker faktisk ikke 

mer en l blitterfunksjon som vi 

programmerere har 100% 
direkte rådighet til. 

Blitter 

in line modus 
Ja, du har gjettet riktig, 

instruksjonen "line" er et 

resultat av en aktiv blitter

operasjon, og tro det eller ei, de 
grafiske kommandoene i Basic 

er en av de mest avanserte som 
finnes i noe språk. 

Altså, da vet VI at 
vectorgrafikk ikke er noe helt 

totalt gudelig, og at de aller 

fleste kommer til å lage f.eks. 

Amos vector demoer i fremtiden 
Qeg har laget to, de vil komme 

ut i desember). 
Det neste som er på listen er 

copper. Copper står for "Co
prosessor", og i de aller fleste 
tilfeller brukes copperen til 
grafiske operasjoner. Da også i 

Amigabasic. I og med at Basic 
er bygget opp rundt en DOS 

funksjon (disse teite vinduene), 

så kan vi ikke skrive til 

copperen uten å skape en masse 
problemer (det er fullt mulig, 
men du er garantert en software 

eITor!). 
Amigabasic har da en 

funksjon til rådighet her også, 
Palette heter den, og ved å stille 

på paletten, så skaper du en 
liten primitiv listning som kalles 

for "copper code" eUer "copper 

liste", 

Da har vi noe ditto informa

sjon om de avanserte deler av 
Amigabasicen. Nå skal jeg 

forklare en liten ligning som 

kanskje putter deg på sporet ... 

Tenk deg skjerm-koordinatene 

�' I lO,50". Hvis vi nå skulle 
bygge et vector objekt ut ifra 
dette, kunne vi skrive: 

Eks. I :  
a=11O b=50 

Line (a-lO,b)-(a+ lO,b).1 
End 
Dette vil jo ikke resultere l 

noe annet enn en blitter linje på 

skjermen, så da må vi jo bevege 

objektet vått. I de aller fleste 
demoer jeg har tittet på, så 

bruker de tellere som 

representerer x og y 

koordinatene til 

hovedkoordinatet, da kan man 

bare øke og minske disse 
tel1erne for å skape en 

bevegelseseffekt. 
Eks. 2: 

a=110 
b=50 

main: 
line (a- I O,b )-(a+ l O,b ) ,1  
a=a+1 

Vector er faktisk et matematisk begrep, for man behandler jo 
bl.a. skjermens koordinater. 
Jeg brukte ganske lang tid før jeg utviklet min første Basic 
vector, rutinen var lang og klumpete. 

if a>640 then let a=1 10 
goto main 

Som du skjønner så bygger vi 
et objekt ut ifra startkoordinatet, 
da kan du bare minske og øke 

dette koordinatet for å styre 

objektet. Samtidig kan man ha 
andre bevegelser, som du ser så 

er det ganske enkelt (1). 
Da tenker jeg de aller fleste av 

mine lesere skjønte pointet? Nå 
gjenstår bare en viktig liten 

detalj; man må fjeme linjen etter 

at en ny linje er tegnet opp 
(ellers blir det jo bare masse søl 

på skjenmen). 
Dette kan jo virke umulig, 

men da kommer vi inn på et nytt 
kapittel i Basic, nemlig "BAS

TARD ROUTlNES'·. Det betyr 
at man mixer Basic med 
maskinkode eller C. Alle siuer 
sikkert nå og skriker etter hjelp. 

Vi kan vel ikke nok maskinkode, 

vi vel! No problem! Jeg har 
allerede laget ferdig noen rutiner 
som dere kan bruke til dere selv 
skjØnner hvordan de fungerer. 

Det neste programmet kan 

dere bruke i demoene eller 

programmene dere lager, alt det 
utfører er å vente til skjermen er 

tegnet opp. 
start: 
dim code%(12) 

For x=O to 1 1  
read code%(x) 
next x 

wait.raster=varptr(code%(O» 

caU loe wait.raster 'fjern loe i 

&H2039,%HOOdf, 

&He080, &H0280, 

amigabasic 
data 

&HIOO4, 
&HOOOO 

data 

&HOI2c, 

&H4e75 

&HOlff, 

&H6600, 

&HOc40, 

&Hffec, 

Altså, bare kall opp variabelen 

wait.raster som venter til 

rasterstrålen har tegnet opp hele 

skjermen. Da rekker program
met å tegne en ny linje før den 
forrige blir fjernet. Dette virker 

nok forvirrende, men vector

grafikk er kun illusjon for øyet. 

Da er VI ferdig med 
matematisk utførelse av grafikk, 

vi kjører videre med forkla
ringen på "Bastard routines". 

Ta et normalt lite 

maskinkodeprogram: 

start: 

org $50000 
load $50000 

lea.! copperliste(pc),aO 
move.! aO,$dff080 

rts 

copperliste: 
dc.w $01 80,$0000 

dc. w $200l ,$fffe 

dc. w $0 I 80,SOfOO 
dc.w $a001 ,$fffe 

dc. w $0 1 80.$OOOf 

dc. w $ffff,$fffe 

end 
For at vi skal kunne bruke 

dette i Amigabasic, så må vi 

konvertere det til offsetdata. 
Etter å ha skrevet dette i f.eks. 
Seka assembleren (C), så kan 

DATAMARKEDET 

man utføre ... 
Q.w $50000 [return] 

Da lister Seka assembleren ut 

din kode i offset data fra adresse 
50000. Du vil møte problemer 

med å finne slutten av dataene i 
store programmer. Her vil 
dataene avslutte med "fffe", så 
noter alle data helt ned til siste 

"fffe". 
Vi handler med hexadesimale 

tall. Vi må si dette til 
Amigabasic ved å legge til 

"&H·' ved alle data (eks: 

&Hfffe). 
Man jobber med longwords, 

så 24 tall del opp· i fire må 

plasseres på en datalinje (se 
eksempel på wait.raster rutinen). 

Husk å avslutte maskinkode
rutinen med rts (4e75), ellers vil 

ikke Amigabasic komme frem 

etter et kall. 

I copper eksempelet over, så 

kommer ikke Amigabasic 

tilbake, p.g.a. at MC rutinen 
ikke legger tilbake DOS

skjermen i copper pointeren (les 
NDM's MC kurs!). 

Da er det ikke mer for denne 
gangen. But, I WiU RETURN , i 

neste nummer av Norsk Data 
Magasin. Jeg mener nå at dette 

var et informasjonsrikt avsnitt 
(??). 

Jeg bruker nå fritiden på et 
spill i AMOS, en disk-aVlS 

kommer i desember også, da 
skjønner du sikkert hvor god 

AMOS er? (Les redaktørens 

AMOS-hjØme!). 

Jeg har fremdeles en Public 

Domain versjon av AMOS. Hvis 

du ønsker å titte på denne 
demoen (som vjrkelig er god), 
så send meg et brev. Men husk å 

vedlegge konvolutt og porto. 
Skriv gjeme litt om hva dere 

synes om denne uvanlige 
artikkelserien. 

JLS 

Her stil ler vi plass til rådighet for de privatpersoner som vi l selge sin datamaskin, sine originalprogram eller annet tilbehør. 
Annonsen koster kr. 25,- og får maksimalt være på 4 linjer (ca. 1 00 tegn). Ved innsendelse av annonsetekst må kvittering -
el ler kopi av denne - for at annonsen er betalt være vedlagt. Benytt deg av postgirokonto nr. 0824 0774241 ,  og skriv inn din 
annonse i talongen her nedenfor. Du kan også skrive annosen din på baksiden av postgiroblanketten. 

0000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000 

o Betalt til postgi rokonto nr. 0824 0774241 

O Kvittering/kopi vedlagt. 

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

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

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

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

NORSK DATA MAGAS I N  - Postboks 250 - 6401 MOLDE 



HALLO I LUKEN! 

Demo
hjørnet-

1. CRYPTOBURNERS 
�. RAZOR 1911 
:3. eR USADERS 

4. FRAXION 
NO LIMITS 

NORSK DATA MAGASIN 

Ja, da er jeg her igjen, for å 
prøve å fylle denne siden med 
noe lesbart Ueg håper iallfall 
dere synes det! (Så klart synes 
dere det! (Såklart? Ikke bli 
innbilsk nå! (det var forferdelig 
mange parenteser! ! !)))) . . .  

Som sist har jeg tenkt å 
slenge frampå noen demoer til 
bedømming (les slakting). 

Førstemann ut: 
RAZOR 1911 (igjen) med 
VERTICAL INSANITY 
Gutta i Trondheim har nok en 

gang våget seg ut med en ny 
demo, som de håper vil bli en 
suksess ... Og (som vanlig?) tror 
jeg de har lykkes igjen. 

Demoen består denne gangen 
av noe som er aldri så lite 
revolusjonerende. Nemlig 
EKTE vertikale rasterbars! Jeg 
understreker ekte, fordi 
vanligvis har alle "bar"ene den 
samme fargen, av den enkle 
grunn at de er grafikk. Men i 
dette fLlfellet bestilr de av (hvis 
jeg skulle tippe) ca. 500 farger! 
Hvis dette skulle lages med 
grafikk, ville HAM-modus vært 
den eneste løsningen. (Noe de 
nok ikke har brukt, siden det lett 
ville synes). 

MEN ifølge Dactor No, så 
har han oppdaget en ny 
kommando (ikke dokumentert i 
noen manual (hvordan fant han 
den da?)) som heter: MOVEF! 
Denne kommandoen skal kunne 
klare å flytte inn en ny farge til 
coppem for HVER pixel! 

Personlig tror jeg enten at 
Doetor No er sinnsyk, eller så er 
han en stor spøkefugl! (Som 
ikke er helt ukjent hos Razor
medlemmer! (Noen som husker 
deres KICK-reset?)). Det eneste 
sted man ville finne MOVEF 
kommandoen, ville vel være i 
en Amiga 4000! 

I alle fall, endelig en litt 
original demo. (Og en som 
undertegnede har klødd seg 
lenge i hodet av!). 

Vel, nok om det, demoen 
består ellers av musikk 
(næææh!). Og det er ikke 
hvilken som helst musikk! Hvis 
jeg sier at den er laget av 
U TCLE TOM, vil nok de fleste 
skjønne min høye bedømmelse! 
Et ord er nok: TOPP! ! !  

CREDITS: 

CODING: 
GRAFIKK: 
MUSIKK: 

DOcrOR NO 
SEcrOR 9 
UNCLE TOM 

BEDØMMELSE: 

CODING: 85% 
GRAFIKK: 75% 
MUSIKK: 92% 

NO LIMITS! 
BOBDEMO 
Jeg får vel si med en gang at 

denne demoen er den første 
LIXARD noen gang har laget, 
så ikke se så altfor mye på 
bedømmelsen av demoen! Fordi 
denne karen tror jeg kan bli bra 
med tiden. Men et sted må man 
jo begynne! 

Demoen består av den noe 
utgåtte effekten BOBS, men 
med mange eksempler og fine 

bevegelser (dobbel eller trippel 
sinus?), hjelper det litt. Noen 
scrollere er det også (hva er vel 
en scrolløs demo?). Musikken er 
dessverre ikke av det beste. 
Grafikken fungerer bra til en 
såpass simpel demo, men den er 
noe enkel. 

CREDITS: 

CODING: 
GRAFIKK: 
MUSIKK: 

LIXARD 
BLAZON 
LIXARD 

BEDØMMELSE: 

CODING: 52% 
GRAFIKK: 48% 
MUSIKK: 4 1 %  

CINEFEX DESIGN!MUL
TIPLEX MY BRAIN 
(THANKS, BUT NO 

THANKS! )  
Den ganske ferske gruppen 

ClNEFEX har igjen konunet ut 
med en ny demo, og det ser bra 
ut! 

Demoen inneholder den ikke 
så altfor vanlige rutinen på 
Amiga, multiplexede sprites. 
Demoen består av 1 6  16-fargers 
sprites, som beveger seg i en 
sirkel (i midten av sirkelen igjen 
beveges babs). 

Som de fleste av dere vet, er 4 
l 6-fargers sprites hva Amigaen 
klarer (for hver linje). Men ved 
å hele tiden sette inn nye sprite
pointere under hverandre, kan 
man oppnå mange flere. På 
bunnen sees en sinus-scroll (noe 
"grov"!). 

Oppå spri lene roteres en logo. 
Grafikken i demoen er av høy 
kvalitet (bra logo), selv om det 
ikke er så mye av den. 
Musikken er også meget bra, 
men kanskje en tanke repetetiv. 

CREDITS: 

CODING: 
GRAFIKK: 
MUSIKK: 

PUSHEAD 
SORCERER 
BTS 

BEDØMMELSE: 

CODING: 72% 

GRAFIKK: 78% 
MUSIKK: 80% 

Som dere kanskje har lagt 
merke til, har jeg brukt prosent 
på bedømmingene denne 
gangen, for å få den mer 
nøyaktig (det kan være stor 
forskjell på grafikk, men ikke 
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stor nok til å seUe den ned fra 
f.eks. 7 til 6). Jeg håper alle er 
fornøyde med systemet! 

Noe som lenge har vært 
diskutert, er hvordan "hacker
samfunnet" har utviklet seg til å 
bli et samfunn hvor flertallige 
grupper ligger krig med 
hverandre, skri ver dritt om 
hverandre, sprer løgner om 
andre grupper osv. osv. osv. 

Er det virkelig slik VI 
"hackers" vil ha det? Det 
begynner å bli flere og flere av 
oss (kanskje liu eldre) som er lei 
av personer (mindreårige?) som 
bestemmer seg for at: JEG ER 
BEST! DET SKAL RESTEN 
AV VERDEN fÅ SE! 

For å komme unna dette, og 
for å ivareta interessen til et 
"vennlig" samfunn, gikk et par 
tyske grupper sammen og 
dannet organisasjonen 
"FRlENDSIllP". 

I dag er grupper over hele 
verden medlemmer. Denne 
organisasjonen er fri for alle 
hacker-grupper til å være med, 
som tror de kan utrette noe for 
denne organisasjonen. 

Denne organisasjonen er ikke 
en sammenslåing av mange 
grupper, men kun en måte for å 
oppnå bedre kontakt gruppene 
imellom, til å utveksle 
erfaringer, rutiner, nyheter osv. I 
det hele tatt, hva venner gjør, 
gjør medlemmene 
FRIENDSIllP! 

En ting FRIENDSIllP slår 
ned på, er SALG av piratkopiert 
software. 

Det er dette som etter manges 
mening er q.et som får software
hus etter software-hus til å gå 
konkurs! Hvis v i  fonsetter slik, 
vil vi jo ta et hardere og hardere 
strupetak rundt vår egen hals! 
Fordi det er vi brukere som til 
syvende og sist får svi, når ingen 
vil lage programmer til 
maskinene våre lenger . . .  

En slik organisasjon tror jeg er 
det eneste håp for "hacker
samfunnet" hvis vi vil ha en 
framtid ... 

Hvis du har synspunkter eller 
bare har noe å si om dette 
temaet, så send det til den 
samme gamle adressen: 

DEMOHJØRNET 
NDM 
Postboks 250 
6401 MOLDE 
Vel møu neste uke! 

BS 

Til Demo-hjørnet! 
Min rankingliste: 

l .  CRB 
2. No Limits 
3. Network 
4. Armada 
5. Razor 1 9 1 1  
6. Crusaders 
7. Fration 
8. Gate 

9 Full Force 
JO. Pure Metal Cades 

Hilsen alles favoritt-kontakt i Bodø! 

Tommy Mikalsen 
8000 Bodø 
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Mandelbrot 
demo 

fraktalgrafikk 
på CBM64 

En av pionerene innen 
fraktalgrafikk er en mann ved navn 
Benoit Mandelbrol. Et fenomen 
innen fraktal grafikken cr oppkalt 
ener ham; det s1ikalte Mandelbrot
settet. 

Hvis man tenker seg er 
koordinatsystem med en x- og en y
akse, består Mandelbrot-sener av 
visse punkter innenfor intervallene -
2 til +0.5 på x-aksen og + \.25 til -
1 .25 på y-aksen. Sammen danner 
disse punktene fine mønstre. 

Dette programmet tegner 
Mandelbrot-scttet i 4 farger i CBM 
64's 200 x 160 punkters 
grafikkmodus. Programmet vil 
spØrre etter 5 tall. Først må du oppgi 
en startpOsisjon i form av en x- og 
en y-koordinat. X-koordinaten skal 
ligge i intervallet ,2 til +0.5 og y
koordinaten skal ligge i intervallet 
+ \.25 til - \.25. 

Deretter må du oppgi en x- og en 
y-skalering. Skaleringsverdiene 
angir hvor stor del av Mandelbrot
settet som skal tegnes. Ved å 
redusere disse verdiene; zoomer du 
inn på en del av settet, og ved å øke 

. dem zoomer du ut. 
X-skaleringen bØr være et tall i 

imervallet O til +2.5. Y-skaleringen 
bør være like stor som x
skaleringen, men med motsatt 
fortegn. 

Den siste verdien programmet 
spør etter, er antall iterasjoner som 
skal benyttes ved utregning av 
punktene i Mandelbrot-settet. Jo 
flere iterasjoner, desto større 
detaljrikhet i bildet, men dessverre 
også lengre tegningstid. Antall 
iterasjoner skal være et heltall som . .  
bØr ligge i intervallet 4 til 32. 

Når alle tall cr oppgitt, vil det ta 
en stund før maskinen cr ferdig med 
å tegne bildet. Kanskje helt opptil 3 
timer ved 32 iterasjoner. Selv om 
programmet er skrevet 
maskinkode, tar det lang tid å utføre 
alle de matematiske beregningene 
som kreves for å tegne Mandelbrot
seilet. Når bildet er ferdigtegnet, 
kan du trykke en tast for å returnere 
til BASIC. 

Her er verdiene du må oppgi for å 
få se hele Mandelbrot-senet: 

X-koordinat: -2 
Y-koordinat: 1 .25 
X-skalering: 2.5 
Y-skalering: -2.5 
Antall iterasjoner: 32 
Utålmodige personer ·bØr velge et 

lavere antall iterasjoner. 
GS 

Synes du at dette programmet blir 

for mye å sitte Ilatt etter natt å 

skrive inn? Og deretter tilbringe 

like lang tid med å finne ut hvor 

feilene er fordi det ikke virker som 

der skal? Send da inn en formatert 

diskett som er frankert - og som 

også er adressert med dill eget navn 

og adresse, så skal vi kopiere 

programmer for deg. 

RED 
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: �ø REM xxxxx MA OEL8ROT DEMO xxxx� 
1 05 REM 
1 1 0 REM PROGRAMMERT AU GE I R  S TRAUME 
1 1 5 REM 
t 20 A " 4 9 1 52 
1 25 B " 0 : F ORC : 0 T07 : READD : P OK E A . D 
i 3 0  A = A + l : B=B+D : N EXT : �EAOD 
1 3 5 I F ( 8AND255 J ODTHENPRINT ' F E I L  I L ! NJE 
" P E E K (  63 l+256'PEEK( 6 4  J : END 
1 40 I F A <50008THEN 1 25 
1 4 5 SYS49t52 
t 50 DATA 32 . 24 . 2 29 . 1 59 . 0 . 1 6 2 .  54 . t 57 
. 5 9 

60 1 55 DATA 1 5 t  . t 95 . 202 . 1 6 . 250 . 1 69 . t 54 . t  
. t 7 
t60 OATA t 9 5 . t 3 2 . 1 2 3 . 1 32 . 1 74 . 1 36 . 1 32 . 1 7 2  
. 1 72 
t 6 5 DATA 32 . 30 . 1 7 t  . 1 69 . 4 . t 3 3 . t 7 0 . t 6 9 
. 1  t 0  
t l0 DATA 2 t 2 . t 33 . 1 7 1 . 1 6 9 . t 5 t  . 1 33 . t 73 . t 65 
• 27 
1 75 DATA 1 7 1 . 1 64 . t 72 . 32 . 3 0 . t 7 1 . t 60 . 0 
. 1 32 
1 8 0  DATA 32 . 2 07 . 2 55. . 20 1 . 1 3 . 2 4 0 .  7 . t 4 5  
• 76 
1 8 5 DATA 1 7 3 . 200 . t 9 2 . 1 0 . 20 8 . 242 . ! 65 . 1 7 t  
· 8 1  
t 9 0 DATA 24 . t 05 . 24 . t 33 . t 7 t  . t 44 . 2 . 230 
· 65 
1 95 DATA 1 7 2 . 1 6 5 . 1 7 3 . 24 . 1 05 . t t . t 33 . 1 7 3  
. 1 88 
200 DATA 1 4 4 .  2 . 230 . t74 . t 9 8 . t 7 0 .  t 6 . 2 07 

ib�7
bATA 1 69 . 1 5 1 ' .  32 . 1 46 . 1 94 . 1 62 . 8 5 . 1 5 0  

· 76 
2 1 0  DATA t 95 .  32 . 2 1 2 , 1 87 . 1 59 . t 62 . 32 . t 4 6  
, I l l  

2 1 5  DATA t 9 4 . t 62 . 9 1 . t 60 . 1 95 . 32 . 2 t 2 . 1 87 
. 2 09 

220 DRTA 1 69 . t73 . 3 2 . 1 46 . t �" . t 6 2 .  96 . t 6 0  
• t 08 
225 DATA t 95 .  32 . 2 t 2 . t 87 . ·.o� . 1 84 . 32 . t 4 6  
. 1 33 

230 DATA 1 9 4 . 1 62 . 1 0 t  . t 60 . t 95 . 32 . 2 1 2 . t 8 7  
. 2 1 9  

235 onTA 1 6 9 , 1 95 , 1 3 3 . 1 2 2 . 32 . 1 2 1 . Ø , 32 
• 36 

240 DATA t 0 7 . 1 69 . t 6 5 .  20 . 1 33 . 1 7 3 . 1 20 . 1 6 9 
· 32 
245 DA TA 59 . 1 4 \ , 1 7 . 208 . 1 69 . 2 :' 6 , 1 4 1 . 22 
. 205 

250 DAl A 208 . 1 6� .  24 . 1 4 1 .  24 . 208 . 1 62 .  0 
· t 68 

255 D A l P  1 4 2 . 32 . 2 08 . 1 69 . 2 . 1 4 1 . 13 . 2 08 
. 1 67 

. 260 DAl A 1 6 9 .  t 26 . 1 5 7 . 0 .  4 .  1 5) .  ø .  5 
. I Ø6 

265 DATA 1 57 . 0 .  6 . 169 . 0 . 1 57 .  0 . 2 1 6  
. 1 93 

270 DATA t 5 7 .  0 . 2 1 7 . t 57 .  0 . 2 t 8 . 224 . 23 2  
. 1 8 1  

775 DATA t 76 . 8 . 1 5 7 .  0 . 2 t 9 . 1 6 9 . 1 2 5 . t 57 
, 2 4 4  

2 8 0  DATA 0 . 7 , 232 , 20 E' , 2 1 9 , 1 34 . 1 7 1 , : <12 
· 

97 
285 DATA 2 77 . 1 92 . 202 . 1 69 . 37 . t33 . 1 75 . 1 4 t  
. 24 7  

2. 9 0  D�lA 228 . 1 9 2 , 1 4 2 ,  0 . 32 , 2 38 , 2 27 , 1 92 
. 2 27 
L�5 DATA 2øa , 3 . 238 , 228 . i 9? , 1 73 , 22 3 . 1 92 
, i02 

::.:aø DATA 2 :a i , 6 3 . 208 . 2 38 . 1 / 3 . 22 7 ,  i :3,L , 221 : 
. 2 23 

':;�5 DATA 6<1 . 20 8 . 2 3 1 , 1 69 , 75 . l ce , 1 8': , 32 
, i  1 1  

0 :j .  ø DAl A 1 52 . 1'8 7 , i 69 . 96 , i 6Ø . i 3S . �L , i <1 
, :  1 7  

9-.? i 5  DATA 1 8 6 .  32 . 1 8 . t 87 . 1 62 . 1 06 . t 6l'! . 1  � 
· 22 
3;'0 D�n() :;;7 . 2 L ?  1 8 ? 1 6 9 ,  ai . i 6 Ø ,  i 32 ,  37 

· 4 4  
22� D A T A  i 6 2 . 1 9 7 . 1 6 9 . 1 0 1 , 1 6ø , ! 9j . 3:2 . i 40 
, !  22 

:'313 DAlA 1 86 .  32 . 1 8 . 1 87 , 1 62 .·1 1 1 , 1 62 . 1 95 
• 2 7  

235 DP-TA 32 , 7 1 2 , 1 8 7 . 1 613 . ø . 1 32 , i 7 7 , 1 60 
, 3 1  

1 7Q 34Ø DATA 0 . 1 3 2 , 1 7 1 . 1 69 , ø ,  32 , 1 45 , ..J 
· 6� 

37 345 DATA 1 69 , 1 0 6 , 1 6 13  . 1 95 , 32 . 1 <113 , 1 86 ,  
. 252 

ø 3513 DATA <13 , 1 8 6 , 1 69 . 86 , 1 60 , 1 93 , 32 . 1 4  
. 243 

9 5  �S:, D A T A  1 86 .  32 . 1 06 , 1 8'1 , 1 62 , 1 1 6 , 1 62 , l 
. !  l ?  

3613 onln 32 . 2 1 2 , 1 87 , 1 64 , 1 77 , 1 59 , ø ,  32 
. 7�Ø 

365 DA r A  1 4 5 , 1 7 9 , 1 6 9 , 1 1 1 , 1 60 , 1 9 5 , 3 2 . 1 <1 0  
. 1 07 

9 5 370 DATA 1 86 ,  32 . 4 3 , 1 86 , 1 69 , 3 1 , 1 6Ø , 1 _ 

. �  
2 3 7 :'  DATA 32 , 1 413 , 1 85 ·, 32 . l Ø6 , 1 8 4 , 1 6 L . l 1 

. 1 95 
3813 DATA 1 60 . 1 9 5 , 32 , 2 1 2 , 1 87 , 1 69 , 2' . 1 33 

· 64 
385 JA TA : 78 . t 6 2 . 9 . t 5 7 . t 2 6 . t 95 . 20 7 . t 5  

• 1 3  
87 "3Sø DATA 2:.ø . 1 69 , ! 2 6 , 1 613 , 1 95 ,  32 . 1 62 ,  l 

395 D�T� t 6 9 . 1 2 5 . 1 6 0 . 1 95 . 32 . t 0 3 . t 86 .  32 
, 1 6  
'løø DATA 43 . i 9 6 , 1 62 . 1 3 6 , 1 63 , 1 95 . 32 . 2 1 2  

4��7
0Alro 1 8 7 . 1 69 . 1 3 i . 1 613 . 1 9 5 , 3 2 , 1 62 . 1 87 

4 i�?DPTA 1 69 . 1 3 1 . 1 6Ø . 1 95 . 32 . 1 4 0 , 1 86 , 37 

4 t � I
DATA 13 . 1 8 6 . 1 02 . 1 4 1 . t 60 . 1 95 . "2 . 2 1 2  

1��7D�TA 1 87 . 1 5 9 . 1 36 . t 6 0 . 1 95 . 32 . 1 1 3 .  t 8 5 
· t 8 1  

} o 42:, DA l A 32 . 1 0 6 • t 81 . 32 . 271 . t 89 . 1 ] .  " 
· t 69 

430 DATA 1 . 2 0 1 . 1 5 . 240 . 20 . 1 73 . ! .  
. 1 70 

435 DATA 20 1 , 4 6 . 7413 , 1 3 . 213 1 . 52 , 1 7c , i ø 9 
· 1 4  

4 4 0  DATA 1 73 .  2 .  1 . 240 . 4 . 20 t . 46 . 208 
. 1 0J 

145 DATA t 00 . 1 6 5 . t 7 0 . 1 9 7 .  t 73 . 1 76 .  94 . 1 69 
. 22 0  

4 5 0  DATA t 4 1  . 1 6 0 . 1 9 5 .  32 . 1 62 . t 87 . 1 6 9 . 1 3 6 
, 1 59 

455 DATA t 60 . t 95 . 32 . t 40 . 1 8 6 .  32 . 83 . 1 8 4 
, 2 44 

460 DATA 1 69 . 1 1 6 . t 60 . t 95 . 32 . 1 40 . 1 86 .  32 
6 

455 DATA 1 136 , 1 8 4 , 1 6 2 , 1 4 6 , 1 6 0 , 1 95 ,  32 , 2 1 2  
, 1 73 

1 70 DAT A 1 87 . 1 69 • t 26 • t 60 • 1 95 . 32 . 1 62 . t � 
. 1 94 
47" DATA 1 69 . 1 2 6 .  t 60 . 1 95 . 32 . 1 40 . 1 8 6 .  32 
, 1 6  

480 DATA 1 136 , 1 8 4 , 1 6 9 . 1 3 1 , 1 60 . 1 95 . 32-, 1 4 13 
· 

93 
485 DATA t86 . 32 . 4 3 . t 8 6 . 1 69 . t 2 1  . 1 60 . t 9 5  
· 68 

490 DATA 32 . 1 40 . t 86 . 32 . t 06 . t 84 . 1 62 . t 3 t  
. 205 

495 DATA 1 50 , t 95 . 32 . 2 1 2 . 1 87 . t 62 . 4 . t 8 9  
, 1 1 7 

5013 DATA 1 '16 . 1 9 5 , 1 5 7 , 1 2 6 . 1 9 5 , 2 02 , 1 6 . 2 <17 
· 4 
505 D A T A  230 . t 7 0 . 76 . 1 29 . 1 9 3 . t 98 . 1 70 . t 5 0 
· 46 

5 1 0  DATA 0 . 1 77 . 1 74 . 70 . 1 70 . 42 . 7 0 . 1 70 
· t05 

5 1 5  DATA 42 . t 45 . 1 7 4 . 1 6 4 . 1 7t . 2 00 . t 92 , t 60 
. 2 24 
5213 DArrl 240 , 1 9 , 1 5 2 ,  'I l , 3 , 2138 , I l , 1 65 
• 7 t  

2 525 DATA 1 74 . 24 . t 05 . 8 . 1 33 .  t 74 . 1 4 4  . 
. 252 

530 DATA 2 30 . 1 7 5 .  76 . 4 9 . t 93 . t 64 . t 7 2 . 2 00 
. 235 

535 DATA t 92 . 2 00 . 24 0 . 29 . t 52 . 4 1 . 7 . 2 4 0  
· 7 7  
540 DATA t 5  . 1 6 5 . t 7 4 . 5 6 .233 . 55 . ! 33 . 1 74 
. 2 37 

545 DATA 1 6 5 . t 75 . 233 . t . 1 33 . t 75 . 208 . 5 
• 72 

550 DATA 230 , 1 7 4 . 2 08 , 2 , 23 13 , 1 75 . 76 , 4 5  
. 1 1 6 

555 DATA t 9 3 .  88 . 32 . 228 . 255 . 240 . 25t . 76 
· 83 

560 DATA 24 . 229 . 1 33 . 1 2 2 .  ' 32 . 1 2 1 . 0 ,  76 
. 2 25 
565 DATA 2 4 3 . t 88 . 4 2 . 42 . 42 . 4 2 . 4 2 . 32 
, 1 6 1  

570 DAT A 77 . 6 5 . 78 . 69 , 55 . 7B . 6o . 8L 
· 69 

575 DATA 79 . 84 . 37 . 68 , 68 , 77 , )9 , 3L 
· 8 

5813 DATA 4 2 , 4 2 , 4 2 . 42 . 42 . 1 3 , 1 3 ,  82 
· 60 

595 0nTA 82 , ;;'-9', 7 1 . 82 . 6� , 7/ . '"19 . 6.3 
· 90 

590 DATA 82 , 8 4 , 3 2 . 65 . 95 , 32 . 7 1 , 53 
· 9 

595 DATA 73 . 8 2 . 32 . 83 . 8 4 . 82 . 65 . 85 
. N· 

6ØØ DATA 77 , 69 , 1 3 . ø ,  1 3 ,  1 3 ,  88 , 45 
· 62 

6Ø5 DPTP 75 . 7 9 . 7 9 . 82 . 68 . 73 . 78 . 55 
· 87 

6 t 0  DATA 8a • 32 . 32 . 32 . 32 . 32 . 32 . 32 
· 52 

6 1 5 0ATP 3 2 . 58 , 3 2 , ø . 1 3 .  1 3 , 89 , 4 5  
· 25 

620 DATA 75 . 7 9 . 7 9 . 82 . 68 . 7 3 . 78 . 55 
· 87 

625 DATA 84 . 32 . 32 . 32 . 3 2 . 32 . 32 . 32 
· 52 

630 DATA 32 . 58 . 32 . 0 . 1 3 . t 3 .  88 . 45 
· 25 

635 DATA 83 . 75 . 55 . 76 . 6 9 . 82 . 7 3 .  78 
, 89 

640 DATA 7 t . 32 . 32 . 32 . 32 . 32 . 32 . 32 
· 39 

645 DATA 3 2 .  5 8 . 32 . 0 .  t 3 .  1 3 .  89 . 45 
· 26 

650 DATA 83 . 75 . 6 5 . 76 . 69 . 82 . 73 . 78 
· 89 

655 DATA 7 1 . 32 . 3 2 . 32 . 32 . 32 . 32 . 32 
• 39 

660 DATA 3 2 . 58 . 32 . ø . t 3 .  t 3 .  65 . 78 
· 35 

665 DATA 84 . 6 5 .  76 . J6 . 3 2 . 73 . 84 . 69 
• 47 

670 DATA 8 2 ,  65 , 83 , 74 , 79 , 78 , 69 . B 2  
. 1 00 

675 DATA 3 2 . 58 . 3 2 . 0 . 1 36 . 32 . 0 . ø 
· 34 

680 DATA ø .  t 3 6 . 72 . 0 . 0 ,  0 .  0 .  0 
. 20 8  

READY . 

Mandelbrot-bilde fra CBM64. 
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Leserbr v i l  
Hei igjen! 
Jeg så i siste nummer av 

NDM at dere trykket brevet mitt 
angående CUM-COM Software 
Library. 

Det overrasket meg en smule 
at redaksjonen virket så negativt 
innstilt til et slikt tilbud. Dere 
stilte bl.a. spørsmålstegn ved 
lønnsomheten av det. 

Tenk dere da at CUM-COM 
leier ut el program for n.oo til 
10 personer, dette programmet 
kostet CUM-COM f20.00 i 
innkjøp. Lønnsomt? 

Dere kan også fjerne enhver 
tvil om at CUM-COM tar inn 
norske medlemmer, jeg er 
medlem og bor i Oslo. 

Jan-Ivar Hansen-Bergli 
0864 OSLO 8 

Heilo NDM! 
Takk for et fint blad! Jeg tror 

ikke noen ville klage hvis dere 
fikk et par ekstra sider ... 

Jeg er altså en Amiga-eier og 
er derfor godt fornøyd ellers. 
Hvis jeg var en PC-eier, 
derimot, ville jeg ha gitt opP . 
NDM for lenge siden . . .  

Egentlig, så skjønner jeg ikke 
hvorfor dere inkluderer PCen 
på frontsiden. 

Ja, ja. Så lil saken: 
Det gjelder et brev dere 

trykket i nr. 7, fra K. E. 
Gabrielsen. I brevet 
sammenligner innsenderen 
Amiga og den nye ST eller STE. 
Jeg synes det er synd al herr 
Gabrielsen aldri har arbeidet 
med en Amiga. Han ville da 
kanskje lært seg lin mer om den 
maskinen som han hadde tenkt å 
kritisere/sammenligne. 

Jeg tillater meg å sitere herr 
Gabrielsens konklusjon: 
... Hardwaremessig er STE 
bedre. Og programvaren til den 
maskinen kommer jo også. n 

(sitat slutt) 
Det var en grei nok 

Please! !  
I min leserbrev i nr. 6 fant jeg 

en skrivefeil. Denne robotannen 
som jeg kan skaffe koster ikke 
4005 kr, men ca. 400 kr. + 
port/eksp. gebyr. Hvis Tor 
Martin Aspholm leser dette, ta 
kontakt med meg. 

Vær så snill å ikke la en slik 
feil gjenta seg. 

Takk til ane i redaksjonen for 
et helnorsk datablad med lite 
spilltester! ! !  

Hilsen Tore RØnneberg 
Kvemalandsveien 1 3  
4344 KVERNALAND 

Vi håper du ikke tok vår lirt 
skeptiske holdning personlig. Vi 

{Viler vel igrunnen ikke på at 
fenomenet eksisterel: men 

lØnnsomheten kan ikke bli stor. 
Egentlig tviler vi sterkt på at 
firmaet har fårt tillatelse til il 
låne eller leie ut program - selv 
om det bare er på prøve. Det 
blir jo da lert for crackere å få 
tilgang til billige originaler, 
samt at bruksanvisningen ril 
spill man har kopi av lett kan 
kopieres. 

NDM undersøker for tiden 
saken nærmere i samarbeid med 

AMIGA FORMAT, så vi ber om 
å få komme tilbake til saken. 

red. 

sammenligning, men ALLE 
fakta var dessverre ikke med. 

For del fØrsle så må jeg bare 
nevne at Amiga kan tilkobles 
analoge joysticks like lett som 
Atari. Herr Gabrielsen har ikke 
nevnt noe Atari-svar på 
Amigaens "Coppef'. 

Han har også dessverre glemt 
å sammenligne Atari STE sine 
utrolige videomuligheter med 
Amiga sine. (Jeg vil gjeme se en 
"Videoloaster" til STE!) 

Og så var det oss stakkars 
Amiga-eiere som sitter igjen 
med multitasking og slikt. .. Det 
har herr Gabrielsen også glemt, 
eller ... ? 

For ikke å nevne al 
programvaren lil Amiga har litt 
bedre kvalitet ("Amos" for 
eksempel) på grunn av et "litt" 
større marked. 

Det holder vel? 
Meningen var ikke å 

sammenligne, men å opplyse litt 
om noen fakla som ble hoppet 
over i herr Gabrielsens 
sammenligning. 

Hilsen 
T. Olexy 

Kutt ut! 
Kutt ut de paranoide leser

innleggene om at computeren 
min er bedre enn din! 

Prøv et leserinnlegg til en 
legespalte istedet. 

Steinar Sandvik 
6440 ELNESVÅGEN 

Slike innlegg må vi kunne 

tillate. 
Til syvende og sist er det en 

menneskelig reaksjon. 

"Min fiskesnelle er bedre enn 
din " .  

"Dette jaktgeværet er helt 
utrolig (les: bedre enn ditt)". 

"Mitt sykkelnav er av den nye 
teflontypen (les: og dermed 
bedre enn ditt)" . 

red. 

Så har det altså skjedd! 
Sirkuset er i gang i NDM også. 
Slik som det allereie har vare i 
DMZ for lange tider. 

Der brukar lesarane 
spalteplassen til hissige 
diskusjonar om kva som er best 
av Amiga og Atari, og til å 
rakke ned på andre brukarar ved 
å kalle dei joyslicknissar og 
diverse andre stygge saker og 
ting. 

Dessverre har denne trenden 
kome til NDM også. Det 
formeleg haglar av lesarinnlegg 
som går ut på å bevise eller 
motbevise andres meiningar om 
kva som er best av Atari, Amiga 
og PC (sjå t.d. NDM nr. 7). For 
å seie det rett ut: Eg er drittlei av 
dette tullet! 

Sjølv har eg Amiga og er 
kjempefornøgd med det, men eg 
ser ikkje bort i frå at andre 
maskinar som Atari STE kan 
vere like bra. Derfor kunne eg 
godt lenkje meg å få vite meir 
om denne maskina. Men slik del 
no er, går det ikkje an å få noko 
fornuftig ut av lesarinnlegga. 

Lange, sinte brev frå ivrige 
Atarifreaks som kritiserar 
Amigaen ned på C64 nivå (i alle 
fall nesten) og gaular om 
klokkefrekvens og MHz, mens 

Skriv 
noen 
ord! 

Hei NDM !  
Tusen takk for en bra avis. 

Men det er noe jeg savner, og 
det er: 

1. En reportasje der dere 
besøker programhus. 

2. Monitor-test. 
3. En reportasje om hvordan 

filmfolk og software-
produsenter samarbeider. 
Spillene bruker jo mange ganger 
å komme ut samtidig med 
filmen, og da må de jo 
nødvendigvis samarbeide! 

4.  Spilltester til alle 
datamaskiner dere skriver om i 
hvert nr. Jeg mener det at dere 
ikke likestiller Atari ST, PC og 
Archimedes med C64 og Amiga 
500. 

J .  Se forrige nummer av 

NDM! 
2. Kommer 

3. Det er litt verre. Vi skal se 

hva vi kan gjøre. 
4. Vi skal snart utøke NDM's 

sideantall. Da skal vi bli flinkere 
til det. 

red. 

Amigafolket på si side er like 
fastlåst i meiningane sine som 
før og kritiserar lyden frå Atari 
nord og ned. 

Nei, det er ikkje greit! Og det 
store spørsmålet er jo no, om det 
verkeleg tenar til hensikten å 
bruke spalteplassen i Norges 
einaste dataavis til ein diskusjon 
mellom Atari og Amiga-folket 
som aldri vil ta slutt! ! !  

Er del ikkje betre at ein brukar 
spalteplassen l NDM til 
spørsmål, svar, synspunkt, tips 
o.l.? 

No litt om NDM: Først vil eg 
(som vanleg) takke redaktøren + 
resten av staben for godt arbeid! 
Eg har vore abonnent på NDM 
frå og med nr. 3, og eg blir meir' -
og meir fornøgd med bladet for 
kvan. 

DemohjØrnet er flott! Og kan 
gjerne utvidast med ei side eller 
tre. Basic-kurset er også bra (det 
er jo ikkje alle som forstår seg 
på maskinkode. Der i blant 
meg). Og gløym for all del ikkje 
Arnos-kurset som skal starte i 

HEI, NDM! 
Nå er jeg virkelig forbannet! 

Grunn: Alle og alt blir hengt ut 
som pirater og forbrytere. Hver 
gang gUlla møtes på data
rommet tar de fram en original 
og "cracker" den. Noen i gruppa 
mi (T D) blir nektet å dra på 
demo-party p.g.a. at foreldrene 
er redde for at politiet skal 
komme. 

Grafiker'n og coder'n vår ble 
nektet av dem. Dermed kom det 
ingen "mega-demo" den gangen. 
Delle er lull. 

Jeg har ingen pirat-kopier, 
men allikevel har jeg 300-400 
disketter. 

Fylt med demoer. Jeg skal 
innrømme at jeg har vært med 
på "cracking", men dene ble 

Hei, NDM! 
Program toppen trenger noen 

forandringer. Hva med å skrive 
hvor mange eksemplar som er 
SOlgl av hvert spill? Da kan vi se 
hvor mange som har lall seg lure 
til å kjøpe f.eks. Indiana Jones. 
Enda bedre: Kutt Ul hele greia. 

Ellers syns jeg at folk kan 
bmke sine egne navn når de 
sender inn leserbrev, og ikke 
slike IQ-befridde pseudonym 
som "SONNY of ..... og "BUD 
OUTRAGE of... ... 

Jeg har sendt med et par 
disketter med demoer på. Det er 
"The Cuddly Demos" og 
"So What". De er ikke helt 
ferske, med de er noe av det 
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neste nummer! (Eg har nemleg 
tenkt å investere i 
vidunderspråket). Speltestar: 
Tja-tjo. Ta i alle fall ikkje med 
meir enn 4-5 testar pr. nr. 
Eigentleg er speltestar 
overflødige i eit blad som NDM. 
Generelt sell vil eg håpe at 
NDM vert meir fargerikt med 
tida (takk for 
Screenshotsn'Demos sida 
forresten). 

Til slutt vil eg gie eit tips til 
alle amigafrelste som har for lite 
PD: Skriv lil N.P.D.C. c/o 
Magnus Olav Vestvoll, Gm!. 
Nesnavn 104, 8616 BÅSMOEN. 
Legg ved 5 kr. i frimerker, så vil 
du få tilsendt info om NPDC 
(Norwegian Public Domain 
Club). 

Det var alt for denne gongen. 
III now go downstarirs to take 

a big MEGABYTE of my 
PIZZA (Ha-ha!). 

Med vennleg helsing 
Stein Inge Åsmul 
5844 S0RB0V ÅG 

snart kjedelig og interessen gikk 
helt over i demoer da jeg skiftet 
maskin fra CBM64 til AMIGA 
og startet gruppa X-Factor (nå 
THUNDER). 

All min tid foran skjermen går 
nå til demoer. Noen som har lyst 
til å få lilsendt min TND-PD
liste? Da vil du kunne bygge opp 
el stort demo-bibliotek. Skriv til 
(ingen pirater!): 

Soldier of TND 
Nordåsen terr. 103 
4760 BIRKELAND 

Så noen hilsener. Greets to: 
Adventure, Violents, Empire of 
the Sun, Heart of Computer, 
TND North, Red Sector - og 
dere i NDM for ei bra blekke! 
Bye, bye - fra Soldier of TND. 

beste som noen sinne er blitt 
laget på ST 'en. De er laget av 
svenskene The Carebears. Hva 
med å få en som har greie på 
ST�en til å skrive om disse 
demoene (Ta med noen 
screenshots !), så kan Amiga
folket få litt å tenke på. Jeg 
tviler på om noen har klart å 
sprenge så mange grenser på 
Arnigaen som disse gutta har 
gjort på ST'en! 

Dessverre funker ikke alle 
demoene på SoWhat, det virker 
som om jeg har fått tak i en 
enkeltsidig kopi. kan noen 
skaffe meg et eksemplar der alt 
virker? 

Jo Even Skarstein 
6870 OLDEN 
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Forts. fra side 6 ... 
som skjer videre. Hvis det (mens 
modemet venter på at det skal 
svare) piper med jevne 
mellomrom med en høy 1/4 
sekunds tone, så slå opp i 
modem-manualen under "Guard 
Tone" eller beskyttelsesrone, og 
få skrudd av denne. Ring opp på 
nytt. Hvis det er opptatt. dvs. at 
du hører et opptattsignal fra 
mod.ernet, eller det ikke var noen 
som svarte, m.a.o. at det bare 
ringer og ringer, trykk Enter og 
skriv ATH, vent til modemet 
svarer OK, og prøv et annet 
nummer. 

Dersom det svarer, vil du hvis 
modemet i den andre enden 
virker, høre en hØy pipetone. 
Hvis du nå etter ca. 2-4 sekunder 
hører at pipetonen går over til 
mer "skraping" og modemet 
slutter å bråke, kan du hoppe til 
punkt 14. Hvis pipetonen fortsatt 
er der, og at den etter en stund 
forsvinner helt, hopp til neste 
punkt. 

13) Ditt modem svarer ikke på 
pipetonen fra det andre 

modemet. Du kan prØve et annet 
nummer. Det kan hende at du 
ikke fikk skrudd av Guardtonen 
og ikke alle modem liker dene. 
Hopp til punkt 10. 

14) Ditt modem og det 
modemet du ringte til har nå satt 
opp en forbindelse. Det er viktig 
at du ikke tar av røret på 
telefonen. Dette vil nemlig bare 
forstyrre forbindelsen. Dersom 
du har flere telefoner i samme 
hus, kan det lØnne seg å si ifra 
til de andre som bor der at du 
har tenkt å ringe. Hvis du ser at 
det står CONNEcr på skjermen 
har alt gått bra. Hopp til punkt 
16. Hvis du ikke fikk 
CONNEcr, hopp til neste 
punkt. 

15) Forbindelsen er trolig i 
orden, men modemet svarte ikke 
at det hadde satt opp forbindelse 
med det andre modemet. Vent et 
par sekunder og trykk på Enter. 
Dersom det skjer noe på 
skjermen nå, kan du hoppe til 
punkt 16.Dersom det ikke skjer 
n0.e som helst, kan den BBSen 
du ringte være opptatt. Det kan 
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ta litt tid før du kommer inn, 
men hvis det tar over 20 
sekunder er det best å prøve et 
annet nummer. Hopp til punkt 
10. 

16) Hvis det etter hvert 
kommer NO CARRIER på 
skjennen, mistet du forbin
delsen. 

Dette kan komme av støy e.l., 
men dersom det nummeret du 
ringte var til en BBS i Norge, er 
det trolig noe annet. PrØv et 
annet nummer og ring igjen. 
Hopp til punkt 10. Hvis du ikke 
finner NO CAR RIER, hopp til 
neste punkt. 

17) Hvis det du ser komme 
opp på skjermen ser helt fint ut, 
har du kommet inn på en BBS. 
Du vil nå sikkert bli spurt om 
navn osv. Sjekk nøye at de 
tegnene du skriver virkelig 
kommer frem på skjermen. Gjør 
de det, hopper du til punkt 20. 
Dersom noen av tegnene du 
skriver ikke syntes på skjermen, 
hopper du til punkt 19. Dersom 
det som nå kommer opp på 
skjermen ikke ser spesielt bra ut, 

gå til neste punkt. 
1 8) Forbindelsen er i orden, 

men det kan hende at modemet 
har koblet seg opp med feil 
hastighet. (Noen modem kan 
bruke f.eks. 9600 baud mellom 
maskin og modem, men de 
bruker 2400 baud ut på 
telefonlinjen). Dette kan du løse 
ved å se i manualen. PrØv på 
nytt eller med et annet nummer. 
Hopp til punkt 10. Hvis ikke det 
virker, hopp til punkt 21 .  

19) Prøv å skrive ordet "tall". 
Dersom kun bokstavene "til" 
kommer frem, kommer dette av 
at kommunikasjonen er satt opp 
feil.  Hopp til punkt O og sett 
even paritet i stedet. Dette 
gjelder antakelig bare for det 
nummeret du ringte sist, siden 
de fleste BBSer bruker 8 data
bit, 1 stop-bit og none paritet. 
Ring opp på nytt. Dersom hele 
ordet "tall" kommer frem på 
skjermen, skulle det meste være 
i orden. 

Dersom ikke noe skjer etter 
dette, kan det godt være noe feil 
med selve BBSen. Prøv et annet 

nummer. Hopp til punkt 10. 
20) Har du kommet hit, skulle 

alt være i orden. Som sagt er 
denne listen KUN for å prØve å 
finne feil på 
kommunikasjonsutstyret ditt. 
PrØv de nummerne du ikke kom 
inn på til å begynne med på nytt 
(punkt 10). 

2 1 )  Dessverre er feilen med 
utstyret ditt såpass spesiell at det 
ikke kan løses på denne måten. 
Det beste er om du leverer 
utstyret der du kjøpte det, og får 
dem til å se på det. 

De fleste vil kanskje ikke ha 
noe problem med å komme inn 
på en BBS, men heller ha 
problemer med tegnsettet, 
kommandoene osv. Da er det 
best at du spør Sysop på BBSen 
om hjelp (selvfØlgelig etter at du 
har gjort alt du kan for å løse 
problemet selv!). 

Til slutt vil jeg takke for at du 
har fulgt med I denne 
artikkelserien og jeg håper at du 
har hatt utbytte av den. 

EL 

DE ALLER BESTE . . .  
Her nedenfor har vi satt opp en foreløbig liste over de program som har oppnådd beste (og dårligste) omtalen i forskjellige datablad dette 
året. Vi skynder oss å gjøre oppmerksom på at den på ingen måte er representativ for det egentlige forholdet. Dette fordi vi ennå ikke har 
rukket å føre inn alle program i vår database. Men alt etter som tiden går, vil vi få den mer og mer komplett, og den vil allerede nå kunne 
være hugende softwarekjøpere til god hjelp. 
Hvis noen har gitt programmet en høy poengsum, så er det sannsynligvis et godt program. Til syvende og sist er det dog din egen smak 
som teller. 
Tallene for de datablad som bruker opp til 1 000 p�eng i sin bedømning har vi tillatt oss å d�vdere med 10. Hvis noen bruker en skala fra l 
til 10, så har vi multiplisert tallet med 10 for å få et brukbart sammenligningsgrunnlag. Sistnevnte po e n g t a l l  b l  i r dog e n s m u le 
grovt. � .. 

RA somm TYP SOmAREHUS HAGASIH IfTGA DAT!!!ASKIH 

• 94 RIILROID mOOH STR HICROPROSE ICE 0035 PC • 
93 KICK Off 2 fOT !JICO AHIGA ICTIOH 001l mGA 

92 mos STRIKES BACK ADV fTL ST ACTIOH 0022 IIIRI ST/STE 

• 91 f-19 STEALTli fI6HTER SIH HIRRORSOIT ACE 0035 PC • 
91 TURRIC!!! . ARC R!IHBOI ARTS leE 0035 mGA 

90 HIDilIGHT RESISTlHCE IRC OCE!!! KORSK DIT! HAGAS IN 0001 AHIGI 

• �O TlIEIR PIHEST HOUR fLY LUCASfILli HORSK DIT! HAGASIH 0004 AHIGA 4 
90 TURRIC!II ARC RIIHBOV ARTS ICE 0035 CBH64 

90 HAmRfIST IRC VIVID IHAGE/ACTIVISIDII SVEIISK DATOR HAGllIN 0011 mGA 
• • 90 H!JIIIERfIST IRC VIVID IHASE/ACTIVISIOII SVEIISK DATOR HAGASIH 0011 CBII64 

90 RESOLIfTIOil 101 ARC HILLEIHOII SVEHSK DATOR mmH 001l AHIGI 

90 SUPER ms BIL GREHLIK SVEHSK DATOR HAGASIH 001l mGA 

• 90 PROJECTYLE IRC ELECTROHIC IRTS SVEIISK DATOR HAGlZIK 001l IHIGA • 
90 VEIIDml ARC SYSTEII 3 SVEIISK DATOR HAGASIH 001l CBII64 

90 PIRATES ARC HICROPROSE SVEIISK DATOR HIGASIH 0011 mGA 

• B8 SIH CITY STR IHfOGR!!!ES ST ACTIOil 0028 ITARI ST/STE • 
88 TlIUHOERSTRIKE ARC HI LLEII IUH ACE 0035 PC 

88 SRIVITY STR IHAGE 10RKS HORSK DIT! HAGASIH 0005 mSA 

� • 81 APOCILYPSE ARC 4Tl1 DIHEIISIOK ACE 0035 ARCHlHEDES 

87 mRCHY ARC PSYCLIPSE HORSK DIT! HAGASIH 0001 AHIGI, IT!RI ST/STE 

86 TlIE VIKIHG CHILD PROPHECY ADV IIRED ST ICTIOH 0028 ATARI ST/STE 

• • 86 HIDilIGHT RESISTlHCE lAR OCEAH ST ACTIOil 0028 ATARI ST/STE 

B6 f-29 RETALI!TOR fLY OCEIH ST ACTIOK 0028 ITARI ST/STE 

85 BBS J!IIE SEYHOUR ADV GREIILIH ST ACTION 0028 IT!RI ST/STE 

• • 85 HIDilISHT RESIST!ilCE ARC OCEAH AHIGI ACTIOH 0011 mGI 

85 BAD BLOOO IRC ORIGIK/HIHDSCAPE ACE 0035 PC 

85 cms PLAYER 2150 SJK mORD somORKS HORSK DIT! HAGASIH 0001 mGA. IT!RI ST/STE 

• • 85 TEllHIS CUP SPT LORICEL HORSK DIT! HIGASIH 0004 AHIGA 

84 BLOCKOUT ARC R!IHBOI ARTS ST ACTIOH 0028 ATARI ST/STE 

B4 HERO' S OIJEST ADV SIERRI mGA ACTIOH 001l mSA 

. . .  og DE ALLER VERSTE . . .  
50 C1BERBALL fOT TEIIGEII/OOHIRK SVEHSK DATOR mmH 0011 mGA 
50 ASTRO mm CORPS IRC DIK!!!IC SVEIISK DATOR HAGA11M 0011 AHIGA 

� 50 IHPOSSAHOLE ARC GREHLIH SVEHSK DATOR mmH 001l mGA et 
49 ASTRO mm CORPS ARC DIH!HIC mSA ACTIOH 0011 AHISA 
49 AUJ(T ARTIC ADVEllTURE IRC HIMDIARE mGA ACTIOH 001l mGA 

'. 47 PURSUlT TO EARTli IRC Elom somm ST ACTION 0022 IT!RI ST/STE O 
41 mE SOLDlER IRC ELECTROCOIH IHISI ACTIOH 0011 mGA 
40 IWKGEOII OIJEST ADV G!IH sm SVEIISK DATOR HAGAZIH 001l mGA 

• 30 SKI OR DIE SPT ELECTROHIC ARTS HORSK DIT! HAGAS IK 0006 CBH 641128 .. 
,. 

20 ISTRO mm CORPS ARC DIH!HIC SVEIISK DATOR HISAZIH 0011 C8H64 
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LITE BRUKT sampler for 
AMIGA selges kr. 650,00. 
Mikrofon, programvare og 
svensk manual inngår. Bra 
kvalitet! 
Tlf: 061 -92682, Gard. 

US ROBOTICS modem + HD 
til AMIGA ønskes kjØpt, 
eventuelt byttet. 
B. Hansen, Larkollvn. 125, 1570 
DILLING, "Hobbes". 

AMIGA. Kontakter søkes for 
BYTTE av 
Adressen er: 
gards veien 12, 
2636 øYER. 

nye 
J.L.R., 

demoer. 
Preste-

LEISURE Suit Larry Il 
(original) selges kr. 280,00. Kan 
eventuelt byttes i annet Amiga
program. 
Tel: 02-23 1942. 

Lite brukt Sampler for Amiga 
selges kr 650,-. Mikrofon, 
programvare og svensk manual 
inngår. Bra kvalitet. 
Telefon 061-92682 - Gard 

AMIGA-program selges: 
Midwinter kr 350,-. Superbase 
Personal (norsk tekst) kr 300,-. 
Tlf. 057-65423. Spør etter Pål. 

3.5" DISKETIER MF/2DD, 
merke HOST, kun kr. 6,90 pr. 
stk.! Meget god kvalitet, 100% 

f.Torfree! Passer bl.a. til 
AMIGA og Pc. Etiketter og 
diskettbokser medfølger. Kun 2-
3 dagers leveransetid! 
Tlf. 067-81627 e. kl. 16.00 

� 
Lag backup av originale 
AMIGA-program. Utstyr selges 
for kr. 200,-. Skriv eller ring til 
Tomas Jacobsen, 
Hardangerveien 174, 
5232 HELLDAL, 
tel: 05-102040 

DIGIVIEW 4.0 til AMIGA. 
Komplett med kamera, stativ og 
lamper. Selges kr. 4000,00. 
Tel: 036-12132 etter kl. 12.00 

Telesignal AS, 
TFL KS 1000 PC selges. 256 
kB, s/bv skjelm. 
Tekstbehandling og regnskaps
program. 
Skriver: Seikosha SP 1000 CPC. 
Tlf. 089-38 194. 

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

DISKETTER 
3,5" MF2DD. 1 MB disketter 

Japansk kvalitet. 
1 00% errorfree. 

Selges i esker ei 50 stk. 

Kr 31 5,' lor 50 stk. 
Kun porto og posloppkrav tilkommer. 

Send inn din bestilling till: 
Scandinavian Data Supply 

Postboks 81 . 3801 BO 

BI LLIGST I NORGE! 

Hei NDM! 
Jeg har et spørsmål til 

spørrespalten. 
Jeg har en MPS 1230 kobla til 

min Amiga 500. Den er innstilt 
slik: Printer: PARALELL, 
EPSON FX80, DANSKE 
TEGN. Data (Preferences) :  
Driver: EpsonXOld.DK 

Alt fungerer OK. MEN når 
jeg skriver skriver-kommandoer 
fra Shell eller Basic, fungerer 
ikke NLQ PÅ-kommandoen 
[2 "z. 

Alle andre kommandoer 
virker. Det går greit å skrive 
NLQ når jeg velger det fra 
Preferences. Kan NLQ PÅ
kommandoen være en trykkfeil? 

Hei NDM! 
Nå kommer noen spørsmål jeg 

vil ha svar på. 
l .  Hvilke(n) datamaskin(er) 

bruker NRK når de lager tekst
TV? 

2. Må Amiga-eiere som vil ha 
CD utrustning kjøpe CD-TV 
eller kommer en CD-spiller 
utenom CD-TV? 

3. Kan dere ikke ha en 
børsside der dere selger penner, 
gensere osv. -med NDM
emblem? 

4. Er Super-Oswald et spill 
som det uavhengige Computer 
har laget? 

5. Kommer Battle Outrun på 
data? 

Å kjære snille vene NDM! 
Jeg har ørten-hundre spØrsmål 

til dere, men fyrer foreløpig av 
bare 1 5  stk, da dette brev ellers 
ville tatt for lang tid å skrive. 

l .  Hvilken printer-driver er 
best til min meget nye, herlige 
investering (panasonic KX
P I 124), og hvor kan den skaffes 
hvis jeg ikke har den 
tilgjengelig? 

2. Hvilken printer-driver er 
best til min kompis' gamle 
MPS- 1 230? 

3.  Er det mulig å fikse en 
tastatur-kontakt på min Amiga 
500 for Amiga 2000 tastatur, da 
det faste tastaturet er en ulempe 
med 500·modellen, og eventuelt 
en bryter som skifter mellom 
internt og eksternt tastatur? 

4. Kan dere ikke gå over til 
A4-format på bladet deres, slik 
som SDM har gjort? 

5. Visste dere at for å komme 
inn i Leisure Suit Larry Looking 
for Love (in severai wrong 
places) uten manual, trenger 
man bare å skrive telefon
nummeret 555-7915 uansett 
hvilken dame som vises. 555-
0725 kan også brukes ! Bra, hva? 

6. Får man belønning for å 
oppdage jukseri som punkt 5 og 
sender det inn til dere? 

7. Hvor får man kjøpt 
kickstarter, vippebrytere, sokler 
o.l. i løs vekt billigst mulig? 

8. Angående kickstart-
velgeren dere beskrev i NDM 
nr. 6 har jeg et par spørsmål. 
Hvor får man kjøpt utstyr til å 

NORSK DATA MAGASIN 

(Norsk brukerhåndbok Tillegg 
D). Vær så snill og hjelp meg ! ! !  
(Kan dere ikke svare i bladet så 
har jeg lagt ved svarporto!). 

Hilsen Geir Haatveit 
3750 Drangedal 
PS: Det går til og med an å slå 

av NLQ etter å ha valgt det i 
Preferences med kommandoen 
[ l  ·-z. 

Commodore kunne ikke svare 
på dette spørsmålet rett opp og 
ned, men de ser gjerne at du 
ringer dem, så vil de hjelpe deg. 
Snakk med Jensen på 
Commodore, te/efon: 02-648190 

red. 

1. De bruker et system som er 
Illviklet I England av V G  
Electronics .  Selve teksten 
skrives inn på vanlige PC "el: 

2. Det kommer nok en CD
spiller til Amiga om ikke så 
lenge. Les artikkelen om CDTV 
i dette nummer av NDM. 

3. Kommer senere i høst. 
4. Ja, det er rett. Det kan 

kjØpes gjen 110m nevnte blad. 
j. Det kan vi dessverre ikke 

svare på i øyeblikkel, men del er 
meget trolig. 

løfte chiper ut av soklene sine 
med? Er kickstarten den chipen 
det står ROM ved siden av 
sokkelen? Skal ledningen fra 
bryteren, som er koblet til det 
ledige hullet i sokkelen, kobles 
direkte mellom motstanden og 
SELECT-pinnen eller mellom 
motstanden og +5 volt? Hvor er 
+5 volt, spiller det noen rolle 
hvor det blir tatt fra? Hvordan 
kommer man fram til pinne 14 
på kickstart-chipen? 

9. Rams opp fordeler og 
ulemper med den nye Fat
Agnusen! 

10. Hva er den hemmelige 
kommandoen for å komme inn i 
sysop-mode på Amiga Action 
Replay v LO? Virker den på 
Amiga Action Replay v 1 .3 
også? 

I l. Er det mulig for oss 
normale dødelige å lage en 
Agnus-velger? 

12. Er Cygnus-Ed PD, Share
Ware eller har jeg en ulovlig 
kopi? Hvor kan jeg få bestilt 
CED v 2.0 Professional? 

13. Er dere overtroiske? 
14. Kan dere publisere en 

ekstern diskett-stasjon av/på 
bryter om mulig? 

15.  Hvordan får man full 
score i LSL l ?  Ta selvsagt ikke 
med det nødvendige for å klare 
spillet! 

Ellers så vil jeg gratulere dere 
for et meget bra magasin, og 
ønske dere lykke til videre. 

Havoc 

Til Norsk Data Magasin! 
Jeg har noen spørsmål som 

jeg gjeme vil ha svar på. 
l .  Finnes det en harddisk til 

C64, og i så fall, hvor mye 
koster den? 

2. Hvilket telefonmodem er 
det beste til C64, og hva er 
prisen? 

3. Kan dere hjelpe meg med å 
lage et program som legger inn 
en kode for å "beskytte" et 
program mot å bli kopiert? 

4. Kan dere anbefale et bra 
eventyrspill til C64? 

5. Finnes det VIRUS til C64? 
6. Hva må man ha for å lage 

en BBS til C64? 
7. Kan en MPS l 200P printer 

brukes til en AMIGA 500, og 
hvis den kan det, hva slags 
ekstra utstyr må man ha? 

8. Finnes det ekstra minne til 
C64, og hvor mange kilobytes er 
det på? 

9. Finnes det en robotann til 
C64, og hva koster den? Må + 

man lage egne programmer til 
robotarrnen selv, eller kan man 
kjøpe ferdig? 

Bladene er helt proffe. 
Hilsen Vidar Bader 
1555 SON 

NDM! 
Hai freaks & lamers. 
Jeg er en datafreak som p.g.a._ 

pengemangel sitter her med en 
C64. Vel, når man først har en 
sånn søt liten sak, så hvorfor 
ikke lære å bruke den?Nå har 
jeg hatt den i tre år, og vil nå 
lære meg maskinko.de, noe jeg 
ville ha gjort for lengst hvis jeg 
bare kunne få tak i en lærebok. 

Her på Stord kan jeg nemlig 
ikke få tak i en eneste lærebok i 
maskinkode! Så jeg henvender 
meg til NDM i desperasjon: 
Hvor kan jeg bestille en lærebok 
i maskinkode for C64 og en for 
IBM PC? Jeg programll)erer 
nemlig i stor stil på fattem'''� PC 
i TurboPascal 5.0, men aner ikke 
hvordan jeg skal lage avbrudds
rutiner eller maskinkoderutiner, 

l .  PrØv EpsonXOldDK 
2. Som ovenfor. 
3. Bygg om til A1500. Se 

artikkel i dette nummer av 
NDM. 

4. Vi har vært inne på tanken. 
Ønsker alle våre lesere det? 
Skriv, og la oss høre. 

5. Takk,for tipset. 
6. Dessverre, men hvis man 

sender inn hele lØsninger med 
kart og det hele til spill vi ikke 
har løsning til selv, så kan vi 
honorere det. 

7. PrØv Hatte/and elektronikk, 
leiefoll: 04-765111 

8. Ring 072-15290 og snakk 
med Holten om det rent tekniske 
om dette. 

9. Vi har ikke fått tekniske 
spesifikasjoner fra Commodre 
om FAT-Agnus. Den kan dog 
bruke 1MB som grafikk-RAM. 

10. V år AmigaAction Replay 
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l .  Nei. 
2. KjØp et på bruktmarkedet 

(cartridge). Burde ikke koste 
mer enn 400 kr. 

3. Del går dessverre ikke an. 
4. Det gamle (eks/eventyret 

ZORK er bra å prØve seg på 
hvis man ikke har prøvd føl: 
Ellers er'det din smak som teller. 
Be om å få prØve et av de nyere 
i din dataforretning . 

5. Et par helt ufarlige (lite 
"effektive" ) .  Vi vet ikke om noen 
som er blitt rammet av dem. 

6. Det er et prosjekt vi sterkt 
fraråder deg å prØve på. Rent 
teknisk er det mulig, men 
praktisk er del bare å glemme. 

7. Vi har ikke spesifikasjonene 
for den printeren hel: Hvis "P" 

typebetegnelsen står for 
"parallell" , trenger du bare en 
parallellkabel. 

8. Går an å få, men du har 
ingen større nytte av det. Det 
blir i tilfelle som 64 kB RAM
banke!: 

9. Vi vet at det finnes en enkel 
robotarm (byggesett) med et 
enkelt demoprogram. Snakk 
med din dafaforrerning. 

Red 

som er. et must ved grafikk
håndtering p.g.a. hastigheten. 

Jeg leste forresten artikkelen i 
nr. 7 om freelancere. Hvilke 
krav stilles til utstyret for å få 
jobb som freelancer? Og er 
inntekten skattepliktig? 

Hva med et kurs i maskinkode 
for C64? 

ÆrbØdigst hilsen 
FOX 

Maskinkodekurs for 
Commodore 64 vil bli utgitt av 
ARCUS om en måned eller to. 
For PC finnes mange gode 
høker. Besøk en bokhandel. 

Freelancere må ha meget 
gode kunnskaper innen det feltet 
de skal skrive om. Tjente penger 

må man (dessverre) skalle for. 
Det gjelder oss alle. Red 

virker ikke. Kan noen hjelpe 
oss? 

11. Det vil vi ikke anbefale . . .  
12 .  Kan noen hjelpe oss med 

dette? Vi har ingen notater om 
dette prograrllmet. 

13 . QUE? 
14. Vi skal tenke på det. 
15. Vi kan ikke gi deg hele 

opplegget - copyrighted Sierra 
On-Line, vet du. Men vi kan gi 
deg noen hinr. Ba du Olll ell 
Whiskey i baren? Satte du deg 
på toalettet? Tok du boksen med 
drops fra Hooker's bord? Tok 
du discomedlemskortet fra akse
begeret? 

Satte du deg ned sammen med 
Fawn? Såg du på henne to 
ganger? Danset du med henne? 
Ringte du Sierra On-Line? 
Giftet du deg med Fawn? 
Fjernet du "lubber"n" ? 

red. 
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vent r· 

Larry slår til igjen.. Denne 
gang som en engasjert og 
ansvarsfull familiemann med 
kone og en god jobb. Dene 
høres for godt ut til å være sant -
kan dette vare lenge . . .  ? 

Som vi følger Larry gjennom 
hans nye liv, vil vi snart finne ut 
at alt kan skje, og det gjør det 
også. 

Hans kone har funnet seg en 
ny kjæreste med navnet Bobbi, 
som også viser seg å være ei 
jente. Larry får sparken, og det 
eneste han står igjen med er den 
hvite polyesterdressen sin og 
mye fett i magen. 

Men Larry gir ikke opp . . .  Han 

er lei av å lete etter den perfekte 
kvinnen som kan tilfredsstille 
hans behov - nå vil han nyte så 
mange kvinner som mulig, og 
det blir ikke så rent få heller ... 

Larry er nok en sann 
ulykkesfugl, men det knekker 
ikke ham. 

Med sine kreative evner og 
sine lyster for eventyr, havner 
h<3:n snart opp i alle slags 
n1orsomme situasjoner. Han må 
kle seg ut som de lokale 
souvenirselgerene for å skaffe 
penger, og bruke sin sjann med 
alle de vakre kvinnene han 
møter. Han ser lyst på sitt nye 
ungkarsforhold til livet. . .  men 

HINT
seksjonen 

Maniac Mansion 
l .  Den gule nØkkelen får du bruk for i garasjen. 
2. For å få tak i nøkkelen (small key) fra Edna, må du plassere 

en person rett utenfor døra til rommet hennes og bruke en annen 
til å ringe henne. Gå nå inn i rommet og ta nøkkelen fra 
nattbordet (nightstand) mens Edna snakker i telefonen. 

3. For å komme deg ned i kjelleren må du gå til trappa og 
"push gargoyle" med en person, slik at du kan gå inn den åpne 
døra til kjelleren med en annen person. Let litt rundt i mørkret 
med "What is" og skru på lysbryteren. 

4. For å åpne pakken uten at den skal rives i stykker, må du 
legge pakken i mikrobølgeovnen sammen med en krukke med 
vann Uar of water). Slå på ovnen og, etter en stund, skru av 
ovnen. Vent til senere før du tar ut pakken. Bruk frimerkene på 
pakken, og den vil nå åpne uten problemer. 

The Colone!' s Bequest 
Hunset er fullt av hemmelige forn og skjulte gjenstander, 

undersøk alt som ser mistenkelig ut. Og prøv gjeme å flytte på 
ting. 

Leisure Su it Larry III 
PrØv deg som treskjærer for å tjene litt penger. Er kniven 

ukvass ... ? Kanskje trappa kan vere til hjelp. 

Myth 
Har du problemer med å åpne "portcullis" ... ? Du har drept 

Hydra, bruk hodet! Du må fuske for å vinne i kortspillet -
skjoldet ditt kan komme til nytte her. 

Borrowed Time 
Lytt til hva Farnham sier til hundene sine, og bruk dette ordet 

senere for Minne din kidnappede kone. 
Har du problemer med ømme fingre? Bruk bandasjen, for 

tuben kommer til nytte senere. 

HINTS 

snart møter han kvinnen med 
stor K. 

Hennes navn er Patti, og hun 
er barpianist l det lokale 
Casinoet. Hun er ingen hvilken
som-helst jente uten prinsipper. 
Hun går aldri inn i forhold med 
gifte menn, og som den 
romantikeren hun er, tar hun seg 
alltid et glass vin før hun går til 
sengs (bokstavelig talt). 

Patti har en lei uvane med å 
snakke i søvne, og uheldigvis 
kom hun til å hviske navnet 
"Arnold". 

Det Larry ikke vet, er at 
Arnold var hennes eks-kjæreste, 
men nå er det ikke plass for 
andre enn Larry i hennes hjerte. 

Larry misforstår, og stikker av 
ut i jungelen for å dempe sinnet 
og frustrasjonen. Han forviller 
seg inn i bambus-skogen og blir 
tan til fange av Amazon
kvinner. 

Det er nå opp til Patti å finne 
og redde Larry. Og underklærne 
kommer godt med ute l 

jungelen, man vet aldri når man 
får bruk for dem. 

Leisure Suit Larry [Il 
Passionate Patti in Persuit of the 
Pulsating PectoraIs, som spillet 
heter, er antagelig det siste 
spillet av Larry trilogien. Dette 
er første gang i et Sierra 
adventure at det er gjort mulig 
for spilleren å bytte rolle midt i 
spillet og se historien fra en 
annen synsvinkel. Dette gjør 
spillet mer interessant og 
spennende, samtidig som den 
beholder sitt ironiske preg i 
beste Larry-stil. 

Jeg anbefaler på det varmeste 
dette adventure-spillet for alle 
dere som liker ting som er "litt 
på kanten", og som er full av 
humor og pinlige situasjoner. 
Jeg må gjøre oppmerksom på at 
det er mange ting du kan gjøre i 
spillet for å samle ekstra poeng, 
uten at det er viktig for å komme 
videre. 

Du kan for eksempel treffe Al 
Lowe, forfatteren av Larry
spillene,og ta deg en prat med 
ham. 

Han og en kompis er på ferie i 
Nontoonyt, og kan bli observert 
på forskjellige steder som The 
Comedy Hut og Casino 
omklednings cabana. 

Grafikk: 9 
Atmosfære: 8 
Problem: 6 
Tolk: 8 

Totalt: 82% 

AG 

NYHETER 

Sierra har planer om å utgi sine gamle klassikere som King"s 
Quest, Space Quest, Police Quest osv. i ny utgave, til glede for 
den nye generasjon adventure-interesserte. Spillet og selve 
handlingen vil være den samme, men vil være oppbygd med 
Sierras nye SCI system som er blitt brukt på spill som Space 
Quest [Il, King's Quest IV og Larry m. Det vil si, oppgradert 
grafikk- og lydkvaliteter m.m. 

Oppfølgeren til Legend of the Sword er snart på markedet. 
Spillet er kalt The Final Battle, og begynner der LOS sluttet. 
Den ondskapsfulle trollmannen Suzar har rømt, tatt med seg sin 
magiske sverd og slått ned og drept nesten alle i troppen din. 
Ditt oppdrag blir å gjøre slutt på ham, en gang for alltid, ved 
hjelp av de 6 magiske krystallene som styrer kraften til sverdet. 
Spillet vil inneholde noen nye elementer, og vil komme i 
hyllene ved slutten av året. 

Den franske programmeringsgruppen Delphin Software, som 
er kjent ved å ha laget spillet Future Wars, har nå splittet fra sine 
britiske distributører. Palace Software. Nå har de gått inn i en 
avtale med US Gold, som har ført til spillet Operation Stealth 
som vil bli utgitt en gang i september. Operation Stealth er av 
samme type som Future Wars, men er nå mer basert på en James 
Bond stil, hvor en Stealth bomber er blitt borte. Og ditt oppdrag 
er å finne den. 

NEWS 

Noen tips: 

Hvordan komme seg inn i Stonehenge? La Zak (for han har 
mest penger) dra til Miami, og gi boken til mannen der. Da får 
du en whisky-flaske. Denne gir du til Annie, som igjen gir den 
til vakten ved Stonehenge. Vakten vil etter hvert falle i søvn, og 
du har bare å slå av strømmen. Når det er gjort, har du bare å 
bruke "wire-cutter" til å lage hull i gjerdet. 

Hvordan få Crystal-Sharden i Mexico? Bruk koden du finner 
på den store statuen i Det Store Ansiktet på Mars. 

Hvordan komme seg inn i Sphinxen i Cairo? Bruk koden du 
finner i kartrommet i Det Store Ansiktet. 

Hvordan finne Sphinxens Vokter? Gå bare inn gjennom dører 
som har inngravert bilde av en sol og en egypter over seg. Da 
kommer du inn i et rom med tre knapper. Trykk på dem . . .  

Hilsen Svein,A. Johansen 
8650 Mosjøen 
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Kjøper man billigere 
fra utlandet? 

foreldrene dine o m  lov til å låne å ha nok penger inne på konto- Moms, toll og garanti 
deres (aldri tjuvlån kortet!. Da en. Posten forklarer gjerne Det som er aberet med å 
skal du få store problemer med å hvordan du går fram da, så jeg bestille dyre ting fra utlandet, er 
bortforklare hvem som har ser det som unødvendig å nevne at tollvesenets "hender" kan bli 

Er du en av de mange som vet 
hvor mye du kan spare ved kjØp 
i utlandet? Er du også en av de 
mange som ikke vet hvordan du 
skal gå fram når du skal bestille? 
Det hele er enkelt, og denne 
artikkelen her skal gå fram steg 
for steg, slik at når du har lest 
denne siden, ligger verdens
markedet for dine føtter... 

bestilt en harddisk når de får det her. lagt på varen. Da må du betale 
Det du skal se etter er regningen slutten av 20% moms, og av den nye 

postgebyret til Europa eller EEC måneden!). Bankremisse summen må du betale 4% toll. 
(det er det samme som EF. Når du bestiller, skriver du i Du regner ut i landets valuta Hvis du vet at den varen du 
Norge er som de fleste vet ikke tillegg til navn og adresse også hva varen kOSler med frakt. Så bestiller kommer (il å bli 
med i EF, men firmaene godtar kortnummer, gyldighetsdato og tar du deg en tur i banken og sier fortollet, be da postordrefirmaet 
at du betaler det gebyret). ev. kortholders navn. at du skal ha en bankremisse. om å trekke fra det landets 

Eller det kan stå: All prices Eksempel: Du oppgir da mottakerens/fir- moms fra varen, slik at du ikke 
include VAT (moms) and first Ola Nordmann maets navn, adresse, og i må betale moms på moms. Ikke 
class post (frakten er da gratis). Nybrottstien 21 hvilken valuta det skal være, alle firmaer gjør dette, så en god 

Som eksempel sier vi at 4021 Bykle pluss hva varen koster. Etter ca. ting er å ringe det og spørre. 
frakten koster fl ,  altså den Kortnr.: 1234 1 234 1234 1234 15 minutters ventetid får du Programmer er heldigvis det 

Fordeler ved kjøp i utlandet totale sum er nå 20+1 =f2 l .  Gyldighetsdato : 21/3/92 cv. sjekken. Da betaler du for varen ene unntaket som du ikke 
De største fordelene ved kjØp Så kan man se i avisen. I alle pluss begyret som varierer betaler toll/moms på. 

av utstyr og programmer er at de store avisene står det valuta- Postgiro mellom 30-40 kr. Det andre aberet er garantien. 
prisen ofte er under halvparten kurser. I dag var pundkursen på Her er det to muligheter. Du Da er det bare å sende sjekken I utlandet får du normalt ett års 
av det de selger det for i Moder f.eks. 11 ,523. Altså, du får et kan åpne en egen postgirokonto, sammen med en lapp som opp- garanti på varen, mot to år i 
Norge. Det er også andre for- pund for 1 1 ,523 NKr. eller du kan betale inn på gir hva du skal kjØpe. Hvis du Norge. Ta alltid vare på 
deler, som f.eks. at man kan få Da blir regnestykket: postgiro til firmaet hvis de har vil føle deg tryggere kan du pakkseddel/garanti slik at hvis 
tak i ting de ikke importerer til 2 l * I I ,523:24 l,983:242,- NKr. en konto (de fleste firmaer har oppgi navnet og adressen en du er uheldig og varen går i 
Norge. Så langt er alt greit, du har ikke oppgitt en postgirokonto i gang til, selv om det står på stykker før garantitiden er 

Et eksempel på hva du kan funnet ut hvor mye varen koster, bladet, men vil du vite helt sjekken. Og er sjekken på en omme, kan du sende den tilbake 
spare er spillet Midwinter. Den men dette er før du har funnet sikkert om de har eller ei, kan du stor sum, kan det være lurt å til firmaet uten å betale 
veiledende prisen i Norge er 500 betalingsmåten og gebyret det bare ringe . . .  ). sende brevet rekommandert toll/moms en gang til når du får 
kr. Jeg bestilte det, og den totale medfører. Hvis de har, går du til posten (gebyr 18 kr). den igjen. 
kostnaden alt inkl. var 210 kr... I dette avsnittet skal vi ta for og får et internasjonalt postgiro- Obs! Må varen ha en ny del 

En god start er å gå ned til din oss de forskjellige betalings- innbetalingskot1. I rubrikken Postoppkrav som du må betale for, må du 
lokale Narvesen butikk, kjØpe et måtene. La oss starte med de "meddelelser" skriver du hva du Denne metoden anbefaler jeg betale toll/moms på denne. 
engelsk/amerikansk blad som er enkleste først, og så gå oppover skal bestille. ikke, varen har en tendens til å Trass i dette er handel i 
for din computer. Inne i bladet i gradene... Så fyller du inn ditt navn og bli forsinket. Og bestiller du noe utlandet meget lønnsomt. 
finner du annonser for stort sett adresse og mottakers navn, annet enn programmer, blir du- Om du bestiller varer fra 
alt som har med computere å Kredittkort adresse og postgiro nummer i de garantert belesset med norsk andre land enn England, foregår 
gjøre. Finn fram den varen som Dette er helt klart den greieste respektive kolonner. Og til slutt moms, toll og gebyr. Ofte det på samme måte, men da i det 
interesserer deg, så er det bare å og billigste måten å bestille på. beløpet i vedkommende lands trekkes ikke den utenlandske landets valuta. Husk hvis du 
begynne å regne. De flestepostordrefirmaer kan ta valuta. Gebyret posten tar for momsen av, så det blir moms på bestiller fra USA, så be om at de 

Si at det du har lyst til å kjøpe de to kredittkortene VISA OG dette er 15 kr. moms. Hvis du allikevel velger sender varen med luftpost, ellers 
koster ao. Deretter ser du ACCESS. Gebyret blir da bare Som jeg sa, du kan åpne en denne metoden, skriver du bare kan det bli meeeget lang 
nederst i annonsen og finner ut på 4-5 kr. Er du for ung til å ha egen postgirokonto (det er et brev, og ber dem sende varen ventetid (opptil 4 måneder). 
1"or mye frakten koster. kredittkort, kan du spørre gratis). Husk da når du bestiller i postoppkrav. BGBS 
I!I . I!I Nå senker vi prisen med 34, 5% ! !  

Vår formidable suksess med brevkurs i maskinkode for AMIGA har gjort det mulig å senke våre 
priser! Fra og med 1 .  august er brevprisene senket med 34, 5%1 1 

Suksess i NORGE, SVERIG E og DAN MARK! 
Lær deg programmere 

AMIGA i MASKINKODE! 
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 progranleksempel. Første disketten dekker BREV I til XI; den andre 
dekker BREV XII - det såkalte "TIPS & TRlCKS"-brevet. 

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

Hvert brev koster kr. 95,00 + kr. 25,00 i oppkravsgebyr. 
Hver diskett koster kr. 95,00 + kr. 25,00 i oppkravsgebyr. 
Bestilll gjerne alle 1 2  brev + 2 disketter under ett for kr. 1 1 40,- (pluss oppkrav). 

Dette gir en ytterligere reduksjon på 14%!! 

Ved forskuddsbetaling sendes kursmateriellet portofritt. 

Ring eller skriv ti l :  

ARCUS - Postboks 336 - 6401 MOLDE - Tel :  072-1 5 298 

Postgi rokonto MC-kurs: 0808 - 4600599 

I Danmark: Ring DATASKOLEN 042-24 96 57 I Sverige: Ring RADOX 0340-53277 
r - - - - - - - - - -- - ---- -- - - - - - - - - - -- --- -- -- - ------ --------- - - - - - - ------ - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - ,  
I I 
I , 
I Navn I 
I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  I 
I I 

I MC kurs O i Ad� _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  I 

Oppkrav O i 
Postadr. I 

Forskudd o 
Tlf. :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I 
I 
, 
I 
I 
I 
I 

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - � 
I!I . I!I 
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o LEGG DENNE DAGEN PA MINNET ! 
N ESTE N U M M E R  AV NORSK DATA MAGASI N  UTKOM M E R  2. OKTOBER 

N O M  n r .  9 ko m m e r  b l . a .  t i l  å i n n e h o l d e : 

M aski nkode 
C-program mering 
Spi l /tester 
Nyheter 
Datamarkedet 
Adventu re-h jø rnet 

Leserbrev 
Spø rrespalte 
Artikler 
Annonser 
Programtoppen 
Konkurranse 

Vi forbeholder oss retten ti l  endringer i siste liten. 

Med andre ord: 28 spennende sider! 

N C> R S K  D ATA IVI A <3 AS I N  

Postboks 250, 6401 MOLDE 
Telefon:  072/1 6 880 Telefax: 072/1 6 890 

Postgironummer 0824 0774241 
Bankgiro: 4056 05 04952 

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

og vi sender deg magasinene 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 besti lle et helnorsk blad som tar for seg C64/1 28, AMIGA, ATARI og ARCHIMEDES. 

Få det tilsendt i posten hver tredje uke! 

I Ja, jeg vil gjerne abonnere på NORSK DATA MAGASIN! 

Jeg betaler først når innbetalingskort kommer. Ny abonnent o 
Har abonnert tidligere O 

I 
I 
I 

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

1 65,
Ønsker bladet fra og med nr. :  O 

Navn: 

Adr. : 

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

NORSK DATA MAGASIN Postboks 250, 6401 MOLDE - Telefon: 072-1 6 880 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

L _ _  """"..,. .J - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Nostaligserien: 

SINCLAIR QL 
Fremdeles fremkaller navnet respektfulle 
kuldegysninged min sjel. QL - quantum 
leap - maskinen som under sin korte livstid 
forårsaket et habegjær hos undertegnede 
hinsides all fornuft. 
En svart, flat, avlang kasse med et 
futuristisk utseende. Med innebygget 
lagringsmuligheter i form av "lynhurtige" 
mikrokassetter. Testet 50000 ganger uten 
lese- og skrive-feil. 68008 prossesor. 
Tekstbehandling, regneark, statistikk og 
datab.ase fulgte med i pakken. Hva mer 
hadde man bruk for? 

Og prisen? 7000 kroner for den engelske utgaven. Ville man ha norsk utgave, så ble prisen 8950 
kroner. B illigere kunne det vel ikke bli . . .  
Og så var den fyllt til randen med hukommelse. Hele 128 kB RAM. Min gode Gud, hva skulle 
man med så mye? Og som om ikke det var nok, så kunne du bygge den ut med ytterligere 5 1 2  
kB RAM. Totalt 640 kB ,  altså. Det var det j o  bare PCer i 100.000-kroners klassen som hadde . . .  
Var det rart at man siklet i ukontrollerbar datafeber - QL-feber - dette Herrens år 1984. En 
evighet siden sett i datasammenheng. 
Og maskinen hadde SuperBASIC, den første BASIC jeg kom i kontakt med der jeg virkelig 
kunne strukturere mine program. Jeg, som ikke visste hva strukturering av program var for noe 
engang. 
De små mikrokassettene var artige. De rommet 1 00 kB med informasjon, og hadde en svimlende 
overføringshastighet - hele 15 kB per sekund. Det tok aldri mer enn 5 sekunder å finne et 
program på den lille mikrokassetten. Gjennomsnittstiden var "bare" 3.5 sekund! Og skulle man 
ville drive det stort, så kunne man koble til 6 driver til... Det, du ! !  
Operativsystemet hette QDOS, og var på svimlende 32 kB. Og som hjelpeprossesor hadde man 
loddet in en INTEL 8049 - som både leste tastaturet, laget lyd og var hjertet i serieinterfacet -
RS232C. Hele maskinen var en ubeskrivelig godbit, med andre ord. Så jeg skaffet meg en .. . .  
Pantsatte kjerring og unger og litt til. Også rett hjem å prøve. 
Den første timen var en reise inn i dataverdenen man aldri glemmer. Man svettet og bante over 
denne kompliserte (avanserte) maskin. 
Man ble anbefalt å formatere kassettene 5 ganger for å liksom myke dem opp. Etter en tid var de 
allikevel uleselige. Og så plutselig virket ikke ene driven. Og så begynte den andre driven å 
"tygge" kassettbånd. Og så dukket det opp en "bugg" i operativsystemet som låste hele greia ... 
Jo, det var teknologi det sto respekt av! 
Allikevel må jeg si at jeg har en stående fremdeles. Og den virker. Av og til tar jeg den frem bare 
for å se på den og drømme meg tilbake til mine datakunnskapers nullnivå. For en ting skal man 
ikke glemme, denne maskinen Sinclair Quantum Leap lærte meg mye om datamaskiner.Og den 
knøt til seg sine brukere med kjetting. Den dag i dag vet jeg om to personer som nekter å gå over 
til noe annet. De er fremdeles som trollbundet av Sinclair QL. .. .  


