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LEI>ER. 

Kjære datavenner .... 
Denne høsten ser ut til å bli 

den mest interessante 

datasesongen på flere år. Det 

virker som om aUe de største 

hardwareprodusentene kommer 

med nyheter for tiden. 

Commodore med sin nye game

console bygget på innmaten i en 

64, nemlig CBM64GS; 

Archimedes med ennu en utgave 

av Archimedes; Atari med 

forbedringer og lansering av 
ATARI TI; mM med sin noe 

enklere utgave: mM PC/!; 

Commodore skal ramme oss 

med den allerede smån 

legendariske (!) CDTV; og som 
om ikke det var nok, så har vi jo 

den for noen uker siden 

presenterte AMIGA 3000. 

Jo, takk, det er til å få 

frysninger av. Hvordan skal en 

stakkars mann klare å gape over 

alt dette? 

Helst ville man jo kjøpe et 

eksemplar av hver maskin -

minst. Og når habegjæret etter 
datamaskiner rammer en med 

symptomer som ukontrollert 

sikling, frysninger, hetetokter og 

krampe, ja, da er det ikke lett å 

være fattig. 

Og ikke kan man selge de 
maskiner man har for å 

finansiere kommende super
maskiner, heller. 

Det kommer rett og slett ikke 
på tale! (Det er dyrt å være 

fattig ... ). 

I sannhetens navn må vi vel 

kunne konstantere at de fleste av 

ovenfor nevnte maskiner 

øyeblikket er altfor dyre til at de 

vil bli anskaffet av den vanlige 

dataentusiasten. Men om et par 
år vil nok AMIGA 3000 ha 

kommet ned på et nivå som man 

kanskje kan klare av. Og kanskje 
har supermaskinen ATARI TI 
også sunket litt i pris. Den som 

lever får se hvis han/hun får råd. 

Nåvel, hvordan liker dere 

NDM, forresten? 

Vi får en del betrakteIser fra 

en hel del lesere. Noen skriver at 

bladet er helt fantastisk, ja, noen -. 
påstår at noe bedre enn ND M 

har de ikke sett. 

Og så er det en og annen -

riktignok bare et par stykker, 

c:: Commodore 

Kjempetilbud på 
AmigaSOO 

Amiga 500 er mark

edetS mest avanserte og 

brukervennlige hjemme 

datamaslcin. Amiga 500 
kan tilby nye muligheter 

innen tegning, musikk 

eller tekstbehandling. 

I tillegg kan du benytte deg av de hudrevis av forskjellige 
spill og programmer som er laget til Amiga 500. 
Vi kan nå tilby en pakke med Workbench, mus, opplærings
diskett, 3 spill, DeLuxePaint Il tegneprogram og TV modulator. 

Høsttilbud kun kr.: 4.990.- inkl.mva. 
Amiga 500 gir deg el forsprang 

Dahl * Libris 
Tlf (072) 55 699 - StorgI. 29 - 6400 MOLDE 

c:: Commodore i' 

men dog - som mener at bladet 

rett og slett er for jæv .. , men at 

de kjøper det allikevel. Til lags 
åt alle kan ingen være ... 

Så, hvordan vil dere egentlig 
ha det? 

Skriv til NDM og fortell oss 

hva dere savner i bladet, hva 

dere synes vi har for mye av -

eller for lite av. Skriv gjeme 

også hva dere synes om bladets 
utseende, bladets logo. pris og 

sideantall. 

Alle kommentarer mottas med 

takk! Blant innsendte svar vil vi 

trekke ut tre vinnere av hvert sin 

spill (la oss få vite hva slags 
datamaskin du har). 

Og så en glad nyhet til alles 

våre lesere. 

Neste nummer av NDM vil bli 

utvidet til 32 sider! Men prisen 

blir den samme, ingen 

"utvidelse" der, altså. Vi 

kommer også til å rette oss mer 
mot Commodores datamaskiner 

(Amiga alle varianter, 
CBM64/l28, CDTV og 
CBM64GS) enn vi har gjort til 

nå. 

De andre datamaskinene på 

det norske markedetvil bli nevnt 

fra tid t il annen, men) 
hovedsakelig blir NDM fra og 

med neste nummer for et rent 

Commodore-blad å regne. Vi tar 

gjeme imot synspunkter ifra 
våre lesere på dette. 

Sant å si har vi forsøkt å 
tilgodese alle maskiner på det 

norske markedet, men det ser ut 
som om vi har havnet mellom to 

stoler på grunn av dette. 

Commodore-eierne synes at 

artikler om andre maskiner er 

uinteressante, og dataentusiaster 

som har andre maskiner som 

Archirnedes, Atari eller PC 
synes vi skriver alt for lite om 

respektive maskin til at de vil 

kjøpeNDM. 

Og det kan man forstå. Det er 

liksom liten vits for en PC-eier å 

kjøpe NDM når han bare finner 

rundt en side med PC-stoff. Og 

da - som vi alle vet -

Commodore er størst på 

hjemmedatafomet her til lands, 

blir vi nødt til å ta konsekvensen 
av dette. 

Vi tar gjerne imot synspunkter 
ifra våre lesere, som sagt. Skriv 

til oss og la oss få høre hva du 

synes. Det er for deg og din 

maskin vi skal stå til tjeneste. 

Norge trenger et eget datablad! 

Arnfinn Forness. redaktør. 

�ill)JNI 
DITT 
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NEWS 

AMIGA: DIGITAL 
Vi har fått tilsendt det siste nummeret av DIGITAL, et 18 siders 

sammenstiftel, kopieringsmaskinsprodukt. Dette produktet for 
Amiga inneholder nyheter. assemblerkurs, nyheter, annonser Q.S.V. 

Etter å lest igjennom bladet må vi si at del var meget bra gjort. Litt 
dårlig trykk og litt tåkete bilder, men slikt kan man vel stå ut med. 
Prisen for et årsabonnement er 85 kroner, og det tilsvarer sirka 80 Øre 
per side. Som en sammenligning kan vi nevne at NDM fra og med 
neste nummer har en A4-pris på 17 øre. 

Vil du abonnere på DIGITAL, så kan du skrive til: 
Geir Haugen, Gulla, 6655 VINDØLA. 

PSYGNOSIS 
Den ledende softwareprodusenten i England, PSYGNOSIS, 

atablerer seg nå i USA. Egentlig har de solgt sine produkter til det 
amerikanske markedet siden 1985, men nå var "businessen" blitt så 
stor at de fant det nødvendig med et eget kontor "over there", 
Hovedkvarteret er plassert på østkysten av USA - nærmere bestemt i 
Boston, Massachusetts. 

PC: Savage Empire 
Mindscape International i England lanserer nå SAVAGE EMPIRE 

for IBM Pc. Programmet bruker det så vel mottatte spillesystemet 
som man finner i Ultima VI. Grafikken er 256 farger i VGA/MCGA 
og kombineres med "full length soundtrack" med støtte for Roland, 
Adlib, Covox, Innovation, game Blaster og Tandy's musikk-kort. 
Dette lTItima-programmet lar deg nå slåss mot enda flere monstere 
og nå kan du også snakke med alle personer i programmet. 

ELECTRONIC ARTS 
På Computer Entertainment Show viste EOA tegneprogrammet til 

ATARI ST frefor alle andre: DeLuxe Paint ST. De forventer seg mye 
av dette programmet. og vi tror dem så gjeme. Vi fikk også vite at 
Battle Chess 2 er på trappene for IBM - og nå skal det spille sjakk 
bedre enn det gjorde i den første versjane (og det trengs!). 

Til den nye SEGA MEGADRIVE kommer nå også Populous, 
Zany Golf og Budokan. 

AMIGA 
Har du skaffet deg AMOS - The Creator? Savner du et 

klubbtilbud? 

Det finnes et i England for de AMOS-frelste. Den klubben gir også 
ut et lite "newletter" i A5-format på 20 sider. Det vil bli utgitt 6 
nummer i året (annehver måned). 

Hva det koster har vi ikke fått greie på enda, men det er sikkert 
ikke så dyrt å bli med. Den interesserte kan kontakte: 

AMOS USER CLUB 
1 Lower Moor 
Whiddon Valley 
Barnstaple 
North Devon EX32 8NW 
ENGLAND 
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ELECTRONIC ARTS 
Til jul i fjor hadde Electronic Arts stor suksess med programmet 

INDIANAPOLIS 500 til IBM Pc. Nå i oktober kommer også dette 
programmet til Amiga. Som spiller (les: racerbilfører) skal du 
konkurrere mot 32 andre biler. Du kan videre velge om du ønsker et 
forkortet løp på bare 10 runder, eller om du vil ha flere. Vil du kjøre 
alle 200 rundene kan du også gjøre det, men vi tviler på at du orker å 
sitte så lenge .... 

Er du ikke flink til å kjøre bil? Ikke engang på datamaskin? Da har 
EOA gjort det slik at du kan få trene deg først. Med tanke på hvilke 
hissigpropper du skal kjøre mot, kan det være godt å få trent litt før 
man kaster seg ut i et av verdens mest berømte bil-løp. Når du har 
øvd deg lenge nok, kan du delta i et kvalifiseringsløp slik at du får 
bestemt din startsposisjon. Du kan velge mellom tre biltyper (og 
team). 

Spillet har også en funskjon som man kaller for Instant Replay. 
Dette gjør det mulig å studere effektene (ulykker, o.s.v.) i slow 
motion (sakte film). Du kan få de siste 20 sekundene spilt opp for 
deg på skjermen på denne måten, og du kan selv bestemme hvilken 
av seks mulige vinkler du vil se det om igjen fra. De verste smellene 
kan du spare til disk for li kunne spille dem opp for dine venner ved 
en senere anledning. 

NDM vil naturligvis komme med en resensjon senere. 

SEGA MEGADRIVE 
Til denne nye 16-bits spille konsollen er det kommet en hel del 

spill allerede. De koster fra 30 til 45 pund (fra 350 til 500 kroner) per 
stykke, og har en aldeles nydelig grafikk. Vi kan nevne: 

THUNDERFORCE 2 
ALEXKIDD 
MYSTlC DEFENDER 
SPACE HARRIER 
LAST BATTLE 
RAMBO 3 
TRUXTONSUPER HANG ON 
GHOULS N GHOSTS 
FOR GOTTEN WORLDS 
SUPER THUNDERBALDE 
REVENGE OF SHlNOBI 
GOLDEN AXE 
ZOOM 

Bilder fra noen av dem kan du se her nedenfor: 

te 
.-t;;.">; 

l,.u.:lon t34 99 

DATAMARKEllET 

AMIGAUTSTYR 
Amiga 500 
Amiga all·in-one 
Amiga m/monitor 
Amiga minipakke 
Phillips monitor 8833 stereo 
Phillips monitor 8S02 
Monitor 1084 
Star Le-lO color 
Mannesmann MT81 printer 
MPS 1500 fargeprimer 
A·590 harddisk 
Brother HR-S printer 
512 KIRAM exp. m/kl. (Com) 
512 K/RAM exp. rn/kl. 
Monitor-TV - luner 
Profex diskettstasjon 
Minigen genlock 
Trans·modem 
Amiga Action Replay 
Nordic Power 
Alcotini stereo sound sampler 
Mus for Amiga 

1541·11 diskettstasjon C·64 
MPS-1200 printer for C·64 

REKVISITA 
inkl. moms 

Diskettboks 3.5" mjIås (SO) 
Diskcttboks 5.25" mjIås (100) 
Musmallc 
Joyslick com. pro. SOOO 
Joyboard 
Rensedi5kett m/rensevæske 
Listepapir 2<XXl ark SOgr.A4 
Kopipapir 500 ark 80 gr. A4 

DISKETTER 
inkl. moms 
3S' 
3 .S" 

3.5" 
5.25" 
5.25" 
5.25" 

DSiDD Npytrale 
DS/DD Maxc!! 
DS/HD M",!! 
DS/DD Nøytrale 
DS/DD Maxe!! 
DS/HD Maxc!! 

100 stk. 3.5" DS/DD nøytrale 
100 stk. 3.5" DS/HD Maxe!! 
200 stk. 5.25" DS/DD Maxe!! 
200 stk. 5.25" DS/HD Maxe!! 

VIDEO 
inkl. moms 

Polaroid 3 tim'" YHS 
MaxelI � timers VHS 

Polaroid 4 timers VHS 
Maxc!! 4 timers VHS 

Polaroid P5-30 video 
Maxel! P5-30 video 

Polaroid P5-60 video 
Mm!! P5·60video 

Polaroid P5-90 video 
MaxelI 1'5·90 video 

Polaroid EC·30YHS·C 

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

4090" 
4599,' 
6489" 
4990, 
2845.' 
2399, 
2899,-
2499,-
1399, 
2890,-
4499,-

695,' 
999, 
575,· 

2399, 
799" 

1799, 
1399, 
795, 
795, 
S95,-

339,-

1899, 
1540" 

J9�0 
79�0 
79,50 

149,50 
189�0 

29�0 
299�0 

39,50 

69.50 
89,50 

189�0 
39�0 
59�0 

120,00 

549.00 
1799,00 

999,00 
1999.00 

49,50 
59,50 

69,50 
79,50 

79.50 
82�0 

88.00 
97�0 

99,50 
110,00 

71,50 

11399.· 
8899" 

3 
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. ' CBlVJ: 64/128 

HARDDISK TIL CBM64 

Harddisk /il C8M 64. 

harddisken slik at den kan 
anpasses til de spesielle 
"nykkene" de forskjellige 
Cornmodore-drivene har (vi 
tenker på 1541, 1571, 1581). 
Hver partisjonering kan være 
opp til 16 MB, og du kan også 
lage kataloger og subkataloger 
som du kan på Amiga (eller 
PC). 

Vil du freake helt ut, kan du 
lage opp til 254 forkjellige 
partisjoneringer på harddisken. 
Det er vel ikke noe du har bruk 
for, men vis av skade tør vi ikke 
påstå det. .. 

Harddisken finnes tre 
standardutgaver på 20, 40 og 
100 MB . Vil du ha andre 
konfigurasjoner, så kan du også 
få dette - men det må i så fall bli 
en spesialbestilling. 

HD 'en har innebyggget 
klokke og kan også defineres 
som enten drive 8 eller 9 - og 
dette kan du gjøre akkurat når 
du vil. Har du lyst, kan du også 
bruke HD 'en som en printbuffer 
i og med at den haren såkalt 
"auxilary"-port. 

For den helt gærne finnes det 

mulighet for å koble i hop flere 
harddisker slik at du kan få totalt 
4 GB. Dette er altså 4 milliarder 
bytes (!) og tilsvarer en 
lagringskapasitet på 2 millioner 
A4-sider!! 

Hvis man tenker seg en 
CBM64 med en slik 
konfigurasjon, så burde det bli 
som å koble et 50 vogners 
godstog lil en trehjulsykkeL 

Nåvel, harddisken fra CMD 
kan ikke bare brukes til CBM64. 

Den kan også via et interface 
kobles til både Amiga, IBM og 
Macintosh. 

Ja, hvis du vil, så kan den 
deles inn i en del som brukes av 
din gamle CBM64, og en annen 
del som brukes av din AMIGA, 
Det, du, det var kanskje noe å 
tenke på? 

Og prisene, da? Fra 500 pund 
(sirka 6000,-) og oppover. 

I skrivende stund vet vi ikke 
om noen som er norsk importør. 
Spesifikasjoner for harddisken 
finner du i ruten her ved siden 
av. 

AF 
Av og til får man et spørsmål fra en leser som man mener seg innstinktivt kunne 

besvare uten å måtte undersøke saken først. Et slikt spørsmål var: Finnes det 
harddisk til CBM64? Vi tok sjansen og svarte NEI .... Men, der tok vi feil! En 
annen leser kunne fortelle oss at det fantes. NDM tok kontakt med det engelske 
firmaet og fikk mer informasjon. 

Additional Drive Commands 
New Directory Lo ading options 

$=t: (options] Time and Date s!2mped Diredory 

Å bygge en harddisk til en 
datamaskin som CBM64 er i og 
for seg ikke noe problem. Dog 
hadde vi vanskeligheter med å 
forestille oss at det fantes et 
marked - eller et behov - for 
slikt. 

Det er jo tross alt ikke en 
maskin som brukes i noen særlig 
utstrekning i næringslivet. 

At professionelle program
merere kunne trenge en, det kan 
vi godt forstå, men den vanlige 
hobbybrukeren har vel tross alt 

Drive Technical Specifications 
$p""',llc.�on •• UO/OCI 'o c ,"" • .,o. MII\_I noaGa 

!nterla::e 
N'eda Sile 
S!CtaJe Capacity 

Ao:ess Tme (Ave-age) 

HD-20 
HO-4O 
HD-ICO 
HD-20 
HO-4O 
HD-1CO 

Reiab�r; (MTBF) 
Compcx1ent Design liie 
Noo-recovera�e Read Errcrs 
Cperaring T emperaQJre 
PhysK::aJ Dimensions 

PD-DISKER 
15,- pr. stk! 

IMedlemsprisl 
VI har over 1000 PD-dlsker til Amlga! Blant annetFlSH 1-360, ACS l-IS006V. 
Normalpris 
Medlemskap 
Dobbel katalogdisk 
3.5" Senllnel·disker 
3.5" Sony HD-dlsker 

18,· 
150,-

25,· 
7,50 

RING! 

Prtsøv � tn.Idud.ert porto. mva. og ebp. gebyr. 
Som medlem lir du tilsendt bladet ro'poeten 
med klubbdisk gata 6 gan&er irUg. Det følger 
el gratllJnummer med katalogdl8kenel 

l!S@�fu �IIDQ1IDll1IDllft@itæfu 
RanvlbvingeD 7 A 

3200 SANDEFJORD 
Tlf: (034) 67004/63504 
Diskene forskuddsbc=tales ul: 

PostgirO: 0824 0951399 
Bankgiro: 6272.05.22689 

SCSlE_ 
35" 
21.0MB 
40.1 MB 
104.9MB 
38 msec. (typ.) 
38 msec. (typ) 
25 msec. 
30,= t'ours (POH) 
5yeats 
1 per 10'2bits read 
10-4.5 deg. C / 50-113 deg. F 
2 ,7S'H x S-W x IO"D 

liten bruk for en harddisk til sin 
CBM64. 

Den koster jo mer enn dobbelt 
så mye som selve maskinen gjør. 

Dermed trodde vi at markedet 
for dette produktet var en smule 
for lite til at et seriøst finna 
skulle kunne tjene penger på å 
lage et slikt system. Men der 
fikk vi bite i det sure eplet. 

Harddisk til CBM64 finnes 
altså og produseres av Creative 

Micro Design. Og dette gjøres 
mens de fleste andre så smått 
slutter å lage nye ting til CBM64 
og vender seg mot Amiga
markedet i steden. 

Denne harddisken benytter 
seg av SCSI (small computer 
system interface) og kan derved 
kobles opp mot andre harddisker 
eller streamers. 

Den plugges rett mn 

serieporten på CBM64 - akkurat 
som den vanlige 
diskettstasjonen gjør. 

Den er helt kompatibel med 
alle seriemodes, JiffyDOS
protokollen, GEOS, CP/M (fint 
for de som har en CBMI28) og 
de vanlige diskkommandoene til 
CBM64, 

Man kan partisjonere 

$=p: (opt ion& J Oirectory of Avallable Panillons 
New Command Channel Commands 

cp<?artition�> Change 10 paftillon (ASClij 
cP+chr$ (partitioniO Change to panition (binary) 
g-p<?art it ion It> Gellnformallon about parlJtion (ASCII) 
g-P +chr$ (part it ion It) Get information aboul partlUon (blrlary) 
& -c<SCSI command> Send SCSI commands to conuoller 
t - ra. Read Real Time Clod< (ASCII) 
t-w a<new_ time> . INrite Real Time Clock. (ASCII) 
t -rb Read Real Time Clocl< (BCO) 
t-wb<new time> Write Real Time Clock (BCDI 
t -rd Read Real lime Clock (decimaJ) 
t-wd<new time> 'tlrite Real Time Clock (deeimal) 
w! UnNEW Panition 
:nd: directory name Make New Subdirectory 
rd: directory name Remove Subdirectory 
cd: directory name Change iO Subdirectory 

�:::::::::= 
Bestill 
i dag! 

Lei av å betale enorme og totalt urealistiske summer for et nytteprog ram? Vi  
lanserer nå et  komplett fi l - og disk-editeringsprogram for Amiga t i l  den 
latte rlige lave pris  av kun kr.  98,00 + oppkrav kr  24,50. For d e n n e  
.symbolske sum får d u  norsk manual, o g  e t  program som tilbyr en rekke 
nyttige kommandoer. Vi nevner diskoptimaliser ing,  undelete, 
errorlokaliseri ng,  se ktor editor og mye mye mer. 

BESTILL NÅ! 
Navn . .. ............ .. . . . . .. . .... ... .............. ..... .. .... __ . . . . .  . 

Adresse .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . . . . . .  _ _ _ _ _ _  . . . . .  __ . . . .  ____ .. __ . . . . . . . .  __ . . . . . . .  . 

Poststed ____ . . . . . .  ______ . . . . . . . . . . . .  ______ . . . . . .  _ _ _ _ ____ . . . . . . . . . . .  . 

ARCUS 
Postboks 336 
6401 MOLDE 

'. 
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Hardware seroIl 
Denne fikse lille rutinen kan 

flytte hva som helst (f.eks. et 
grafikkbilde) i x-retningen etter 
en lekker sinus ved hjelp av 
$DOII. 

Sinusen skal ligge på $4000 
(16384). TabeUen på $1l00 
lagrer sinuskalkulasjonene 
programmet. Programmene på 
$1200 og $1300 er timingen for 
hvor langt skjermen skal flyttes. 

Dessverre er det ikke mulig å 
ha tekst/grafikk på den øverste 
linja. 

Når du prØver rutinen vil du 

1('10:1 ,p 
100! ., .' 
!;?'Cl2 ,. " 

: , 
l ØO:: •• ,. lOGa 'o " ., t.aat " H'0r 'o "' !(le. ,- .. 

, 10!1 N " 
HJl4 ., ,. 

. , 11116 od " 
HJl'" ,. " liHb ., H 

· � 101d " " 
Hl?0 •• " 
1022 " " 

. , 1025 " " 
1028 " " 

. , 1020 " " 
102". Sd 0' 
1"31 Sd 0' 

· ! 103 .. " " 
: ') 
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se en stygg feil oppe i venSIre 
hjørne. 

For å fjerne den må du bruke 
et annet tegnsett eUer et 
grafikkbilde. 

Når tegnene på høyre side av 
skjermen er kommet ut i 
harderen, vil tegnene komme 
igjen på venstre side av neste 
linje. 

For å unngå dette kan du 
bruke sprites til å dekke over, 
eUer du kan ha et grafikkbilde 
som er lite i bredden, eUer en 
tekst som er liten i bredden. 
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Eye Damage! 

Av Fairlight+Censor Design 

Intro: 
Enkel FLD tekst rutine med 
stilig tegnsett. 

Aeid Part: 

et 

Bra Aeid Digi. Aeid bilde som 
blinker i takt med trommene. 3 
sprite serollere som er joysliek 
kontrollerte er ikke med å gjøre 
parten bedre. 

Rating: 
Design: 60% 
Grafikk: 50% 
Code: 40% 
Overall: 50% 
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Congeal Il av Prestige 
Intro: 
Bra grafikk med en ordinær 
stor scroller. 

Part l: 
En dxycp rutine over stilig 
grafikk. Det er også en stor 
seroller på skjemlen. 

Part 2: 
En stilig 
Veldig 

"dypp" tekst rutine. 
bra grafikk og 

animasjoner av en drage over 
en Congeal Il logo. 

Part 3: 
ParaUax seroUende grafikk med 
et troU som springer. Med fjell i 
bakgrunnen og stilige trær er 
dette en bra part. Den har også 
en ordinær se roller. 

Part 4 (end part): 
Bra grafikk med en logo hvor 
hver bokstav har forskjellig 
tech-tech sinus. 

Rating: 
Design: 60% 
Grafikk: 80% 
Code: 55% 
Overall: 65% 

Gjette-spill 
Her er et lite program som jeg skrev da jeg hadde en CBM64. 

2 PRINT CHR$( 147) 
5 INPUT "ØVRE GRENSE FOR TALLET ";LI 

10 NM=INT(LI*RND(l ))+ I 
15 CN=O 
20 PRJNT "JEG (RONNY) HAR ET TALL." 
30 INPUT "HVA GlETIER DU ";GU 
35 CN=CN+I 
40 JF GU>NM THENPRJNT "MITI TALL ER MINDRE" 

PRINT:GOT030 NUMBER IS 
50 JF GU<NM THENPRINT "MITI TALL ER STØRRE" 

PRJNT:GOT030 
60 JF GU=NM THENPRINT "BRA! DU FANT TALLET" 
65 PRINT "ETIER";CN; "FORSØK.":PRJNT 
70 PRJNT "VIL DU GlITrE MER (lIN)?" 
80 GET ANS: IF AN$="" GOTO 80 
90 JF AN$="]" GOTO 2 

100 IF AN$<>"N" GOTO 80 
IlO END 

Programmet er laget av 
Ronny Karaduman 
3700 SKIEN 

AMIGA-RAM 
Ekstra hukommelse til din AMIGA 500 

RAM 512 

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 Cf avsau 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 
krySIallklokka som gir deg nøyaktig tid og dato. Og naturligvis finnes pA/AV-bryler! 

Ring inn din bestilling I DAG 
på telefon: 

Eller benytt kupongen nedenfor 072 16025 
-------------

Jeg bestiller 

o 
Navn 

Adr. 

P. adr. 

stk. RAM 512 mjkryslaller for kr 765,
inkl. mva. Porto kr 43,50 tilkommer. 

-------------

BREV 

SVARSENDING 
Avtale nr. 60300/1 

072-16025 

Kan 
sendes 

ufrankert 
i 

Norge 

Data-Assist AS 
Postboks 10 

6401 MOLDE 

5 



6 

OrkeSlerplassl 

Noen gjør h\'Q som helsl... 

r-Årets student
skrivere fra I MANNESMANN . 

! TALLY 

, " -
J� .--

-

MANNESMANN TALL Y 
MT8l: 
9-nålers skriver med en rekke 
fasiliteter til en utrolig 
gunstig pris. Hastighet fra 30 
- 1 50 tegn pr. sekund. Epson 
og IBM tegnsett. 
Veil. uts. pris: 2.390,- eks. 
mva. 

- 1[', 

MANNESMANN TALLY 
MT 90S: 
En av markedets rimeligste 
laserskrivere Utskriftshastig
het på 6 sider pr. minutt. HP 
Laserjet serie Il kompatibel. 
RS232 og parallell interface 
som standard. norsk bruker
manual. tekst og grafikk. 
Veil. uts. pris: 15.950,- eks. 
mva. 
Alk pri!>':! cr � rorst� eks. m,·a. Ol: F.O.B. Qo.Io. 

Ta kontakt med 
din forhandler I dag 
for ytterligere infor

masjon 

Tessa Electronics as 
l'r"ll\ ,k� l� �,-,,'I\\ \\1 

Til ',Iflll Iq 1\1 1 1'\ "...,.!, u .. -Ill 
th'l!'l,I,I"U )l lll UJ 21 11�11 

Distributør: 
Merkantildata A.S 
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Etter en heller langtekkelig 
reise pr. tog og båt, havnet jeg til 
slutt i Horsens, Danmark. Boun
ty var denne gangen partyar
rangøren. 

Vi ankom Horsens i 8-tida om 
kvelden. Ved den skolen partyet 
skulle være, var det satt opp 
skilter som skulle vise veien. 
Denne "veiv isingen" var dess
verre litt misvisende, så vi rotet 
oss litt bort på skoleområdet, 
fant ikke inngangen ... 

Vi greide det til slutt. 
De andre gruppene samlet seg 

i kantinen og ble sittende der. Vi 
derimot kapret vårt eget rom 
som v i  ganske passende døpte 
"DIRECT LAND", en blanding 
av datamaskiner, stereoanlegg, 
monitorer og den velkjente 
"spaghetti" av ledninger. 

Delte rommet utviklet seg 
raskt til et kulturelt sentrum 
under dette partyet. Kanskje 
fordi vi var den gruppa med 
mest utstyr med oss. 2 

stereoanlegg på henholdsvis 75 
og 300 Watt, 7 computere og 2 
VCR med TY. 

Vi laget vån eget h jøme med 
kontinuerlig video fremvisning 
av helt nye filmer, som Robocop 
TI, Total Recall, HUn! For Red 
October, Gremlins Il, Back To 
The Future nr etc. 

Min kjære Amiga 1500 vakte 
endel oppsikt der den sto i all 
sin prakt (!). Endel freaker og en 
mengde lamere hadde ikke 
engang hørt om denne fan
tastiske oppgraderingen fra en 
500 til en 1500. Noen trodde til 
og med at det var en slags ny 
Amiga 1000 fra Commodore! 
Sitat: "Er det slik den nye 
Amiga 1000 ser ud. Den var sku 
flot!", sitat slult. De ble alle 
mektig imponert. 

På grunn av diverse små uhell, 
blant annet at en av våre kodere 
hadde brukket tommelen for en 
stund siden, og at en annen av 
våre kodere hadde nettopp 
flyttet, hadde v i  ikke fått snekret 
sammen den planlagte demoen. 
For å kompensere for dette 
støttet vi alle opp om vår store 
Kick Off helt, og ga ham 
hardtrening før Kick Off 
konkurransen. 

Fotball, ja. På kvelden/natta 
mellom fredag og lørdag hadde 
vi (gruppa mi) en liten "four-a
side" innendørs fotball i en 
heller stor og vid gang. Morsomt 
var det, selv om det var lavt 
under taket. 

En av de mange freakene jeg 
traff var ARRAKIS of BRAIN
WAVE, gruppa han er leder for 
har nå eksistert siden november 
1989. 

Ifølge ham selv er de den 
ledende franske gruppa, og de 
har medlemmer over hele 
Europa, også i Norge ! 

Det de er mest stolt over å 
lage er et program som heter 

"Bootshop". 
Dette programmet ble spredd 

på RSI/TSL partyet. Dette 
programmet er rert og slett en 
veldig god virusplanter, med 
mange ekstra fasiliteter. 

I dette partyet skal de utgi 2 
demoer, den ene er fra den dan
ske divisjonen,og den andre er 
fra den franske, med musikk 
laget av DIRECT. ARRAKIS 
hadde før en Atari ST, men 
konverterte til Amiga i desem
ber 87. Fremtidsplanene er greie 
nok, gå på mer parties og utgi 
nye demoer. 

Lørdag var en heller trøtt dag, 
med liten aktivitet blant de som 
satt i kantinen. Denne dagen 
skulle det også være Kick Off 
konkurranse. 

Konkurransen var lagt opp 
som en slags "World Cup", hvor 
de først spilte i puljer, de 2 beste 
i hver pulje gikk videre til 
kvartfinalen. 

Opplegget var litt lamt, i den 
forstand at også arrangørene 
fikk være med. I de fleste kon
kurranser er det en uskrevet lov 
om at arrangørene ikke skal 
være med. 

Men det var de her, og 2 av 
disse korn til finalen, og en av 
dem vant. En av arrangørene! 
Lamt! 

Resten av dagen og natta ble 
flittig brukt i "PIRECT-LAND" 
til å prate med andre freaker 
som stakk nesen innom (de ble 
kanskje lokket av hØy musikk, 
enda høyere latter, vår lille kino, 
godt humør og tigertøfler), prate 
med nye kontakter, kopiere 
demoer og nye programmer. 

Søndag var demo konkurranse
og avreisedag. 

Dessverre reiste vi før slutten 
på demokonkurransen, så noe 
resullat fra den vet jeg faktisk 
ikke. 

Men favorittene var klare. En 

klar favoritt til l .  plass var 
Crionics med en ny fantastisk 
demo, med noe av den beste 
grafikken jeg noen gang har sett. 
En god første- eller andreplass 
kan "Den gikk sku ned"-demoen 
fra Kefrens ha fått. 

Dette er en slags mini
megademo av høy kvalitet, noe 
som er vanlig for Kefrens 
produkter! En sikker tredjeplass 
var det ikke, men jeg holder min 
knapp på BRAIN WAVEs 
"BUGS BUNNY 50 YEARS" 
demo. 

Vi reiste fra Horsens klokka 
12 om dagen. Jeg skulle nå et 
tog til Hirtshals klokka 15.  For å 
oppsummere dette partyet i få 
ord, så vil jeg beskrive det som 
et lite men OK party. Lite var 
det fordi det var få folk og lite 
gang blant mesteparten av de 
andre folka. OK fordi vi i grup
pa hadde det kult, og fordi en 
del andre kule freaker kom til 
vår lille hule, og var der for det 
meste og spritet opp humøret 
(billedlig "sprite" opp. Alkohol 
ble ikke drukket av noen, i hvert 
fall ikke i anseelige mengder. 
Det som ble mest drukket var 
freak drikken over alle andre, 
Cola). 

Dessuten spiste vi god middag 
på lørdagen. Bakte poteter og 
Hakkebøf. En i gruppa hadde 
familie i Horsens, og de vartet 
gjeme opp. En god og koselig 
avveksling fra all junk-fooden 
som vanligvis blir konsumert på 
et slikt party. 

Til tross for lang reise og få 
folk (ca. 150) så var det gøy, og 
jeg ville ikke gån glipp av denne 
opplevelsen! Neste party jeg 
reiser til blir forhåpentligvis 
endel større (No-Limit/Impact 
666 party i Arendal, eller 
DEXlON-party i Danmark) med 
mer feaker fra kjente grupper. 

RD 



Ninrendo og Sega bør nå 
passe seg. I disse dager slipper 
Commodore sin C64GS (Game 
System), og det finnes allerede 
over 40 spill som er under 
produksjon. og mange er ferdige 
for salg. 

Et helt nytt carrridge system 
fra Commodore 's side er 
kommet på markedet. 

C64GS er et alternativ for de 
som bare ellers ville brukt sin 64 
til å spille på, og samtidig få den 
til en rimeligere penge enn en 
vanlig 64. 

Den store fordelen med en slik 
spillkonsoll er at man korter ned 
loadetiden til en brøkdel av et 
sekund og samtidig kan lage 
større og mer avanserte spill 
eller program. 

Et annet mareritt er også over 
for spill produsentene: Pirat
kopiering. 

En cartridge med 200 kB er 
umulig å kopiere og legge over 
på diskett, siden en fra start av 
ikke kan overføre data fra 
cartridge til diskett. Dessuten vil 
rutiner for grafikkhenting osv. 
være umulig å skrive over til en 
loaderutine. 

Med den pakken Commodore 
slipper, følger Fiendish Freddy's 
Big Top O '  Fun, Flimbos'Quest, 
Klax1>g International Soccer. 

Fra før har de laget Cyberdyne 
Warrior og kjempehiten 
Rerrograde. For de som kjenner 
spillene er de av typen 
Shoot'em-Up og de inneholder 
utrolig pen grafikk og er lette å 
spille. 

Denne gangen var de lei av 
romskip og planeter. Noe de 
synes er rart, er spillet 
Cyberdyne Warriors som de 
gjorde et år før Retrograde. 
Allikevel slapp ikke Hewson 
spillet før etter Retrograde var 
ferdig. 

John har sin egen teori om at 
Hewson ville vente å se om 
Retrograde fikk god kritikk, for 
så å henvise til C. W. som "de 
som lagde Retrograde" , 

- Det samme skjedde med 
Sensible Software, sier han. 

Spillet de lager har den leng
ste tittelen vi har hørt om. Clyde 
Radcliffe Exterminates All The 
Unfriendly, Repulsive Earth
ridden Slime, eller forkortet: 
CRATURES. Det er visst blitt 
mote å lage søte, koselige spill 
(eks.: Flimbo's Quest). CREA
TURES inneholder smilende 
bamser som blinker med 
øynene. 

De forteller at etter å ha jobbet 
I l  måneder med Retrograde var 
de lei av skyte-spill og ville 
gjøre noe annerledes. 

Vi spØr litt om arbeids
fordelingen. To personer om et 
ett spill høres lite ut. Begge ler. 
John koder spillet, mens Steve 
lager all grafikk og musikk. 

Hvis en har spilt Fiendish 
Freddy, merker man fort at man 
loader mer enn man spiller. 

Hele spillet er på 370 kB, 
nesten 6 ganger en 64's minne. 

Men man kan nå slippe å 
vente de lange minuttene 
mellom hver del p.g.a. den raske 
overføringen fra cartridge. Nå 
må ikke alle fortvile og straks 
kjøpe en slik C64GS. 

Alle spill som blir lagd til 
denne spillkonsollen passer 
selvfølgelig også til din helt 
vanlige C64. 

I de vanlige cartridgene som 
til dags dato er lagd til en C64, 
kan en få inn 16 kB, en fjerdedel 
av minnet til en 64. 

Mange spill benytter seg i dag 
av multi-load; henter mer data 
etter hvert som en kommer 
lenger og lenger i spillet. 

Det er ikke uvanlig at spill 
inneholder 1 50-200 kB med 
grafikk, musikk og koding. 

En ting er den store 
hastigheten data blir hentet på, 
men hvor mange har ikke fått 
load-error eller slitasjefeil på 
sine bånd og disketter. 

Daglig i de fleste databutikker 
er det kunder som vil justere 
sine kassettspillere eller har 
problemer med il hente inn sine 
ptogrammer fra ' diskett eller 

John og Sleve Rowland. 

Steve lager all grafikk og 
musikk i brorens egne program. 

- Til hvert spill lager jeg 
skjenneditor, animeringspro
gram, scrollprogram osv. De 
fleste må spesiallages til det 
spesielle spillet. Selve spillet er 
over 3 brett. 

De ville hatt flere hvis de 
hadde hatt tid, siden de har så 
mange ideer. 

- Dette kan høres lite ut, men 
hvert brett består av 3 load. 
Hver load fyller hele 64'ems 
minne!! I alt er hele spillet på 
ca. 500 kB, sier John. 

Bare hør: 150 skjermer, 1 5  
forskjellige musikkstykker, 10 
tegnsett, 30-40 lydeffekter og 
11 00 sprites. 

Cuddly Clyde, som de kaller 
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kassett. 
John Twiddy, mannen bak 

Last Ninja I og Il, Hammer fist, 
Time Machine og Expert 
cartridge, begynte i januar i år å 
utvikle en slik konsoll. Det var 
etter ønske fra Commodore at 
Vivid Image, finnaet til John 
Twiddy, skulle lage en samling 
av fire spill til den nye 
spillkonsollen. 

Hardware og operativsystem 
var ennå ikke klarlagt, så Vivid 
Image tok påseg oppdraget, og 
ikke bare gjorde klar fire spill, 
men utviklet også opera
tivsystem til konsollen og 
cartridgene. 

Cartridgen kan inneholde 5 1 2  
kB (d. v.s. like mye som en 
Amiga) med muligheter opp mot 

C64GS. en ny Commodore suksess? 

helten, styres i et horisontalt 
scrollende landskap. Spesielt 
med spillet er et "Torture 
Room". Et såkalt Ferdig-med
brettet skjerm der Clyde må 
redde en av vennene sine. 

Vi kan avsløre at hvis vennen 
på beltetransporten kommer nær 
sagbladet eller faller på den 
strømførende ledningen, vil 
noen ganske rå effekter oppstå. 
Andre effekter er Clyde med 
dykkernaske når han er i vann, 
eller den stigende lyden av 
fossedur når han nærmer seg 
fossen. 

- Vi har nå jobbet med 
Creatures i syv måneder, og reg
ner med å jobbe ennå et par 
måneder til. Dette er en fulldags 
jobb, hvor vi begynner ved ni-

2 MB (2000 kB). Programmene 
blir lagt inn i EPROM 
(Eraseable Programmable Read
Only Memory) av Vivid Image, 
blir så sendt tilbake til 
spillprodusenten, som 
prøvespille, be om 
kasjoner o.l. før den 
ROMen blir brent. 

så kan 
modifi
ferdige 

I det operativsystem som sitter 
i den nye konsollen, er det også 
muligheter for vinduer med 
skyggeeffekter slik som på 
Amiga. 

Men dette er bare ekstra 
effekter. 

Med et slikt system/min-
neutvidelse kan en også 
inkludere lengre samplede 
musikk, pene animerte intro 
sekvenser eller 3D vektor rutiner 

tiden og holder på til fem-seks 
tiden. Nå i det siste har vi jobbet 
opptil 15 timer om dagen for å 
ta igjen det tapte. Deadline var 
nemlig for en måned siden, men 
heldigvis er Thalamus greie og 
gir oss den tiden vi trenger. De 
vil ikke ha et halvferdig spill 
klart dag, men et godt 
kvalitetsspill. 

De fleste lurer på hvilken 
betaling spillprogrammere får. 
Vi vil ikke røpe summen, men 
de får en fast sum pluss penger 
for hvert spill som blir solgt. 

I tillegg får de penger for de 
andre versjonene som blir lagd 
(royalties). Allikevel jobber de 
litt i farens byggefinna hvis det 
er pent vær og de trenger 
lommepenger. 

Ellers slår de ihjel tiden med 
il gå på stranda, spille arcade
maskiner, høre på disco og 
house music og spise på Burger 
KingIMc Donald. 

På spørsmål om hva de synes 
om crackere og folk som kopi
erer spill, ble de litt betenkte. 

- De tar levebrødet fra oss, 
spesielt de som selger spill i 
store mengder. 

- Vi beundrer de som lager 
originale spill. 

Sensible Software og Andrew 
Braybrook er de beste synes de 

7 
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med en 40 kB tabell som ellers 
ville vært umulig på en vanlig 
64. 

Det åpner seg mange 
muligheter med denne nye 
cartridgen, og det er opp til 
programmerernes fantasi, som 
setter begrensninger, og ikke 
lenger det begrensede minnet 
eller den lange loadetiden. 

Det man håper fra 
Commodore's side er at 
spiUkonsollen følger opp den 
sukses$en som 64 'en har han. 
Konsollen vil i England koste 
±'99 (d.v.s. ±'60 billigere enn en 
vanlig: �). og hver cartridge vil 
komme på ca. no. 

Hva prisen blir Norge 
gjenstår å se. I 

Mange regner med at cartridge 
systemet vil overta den plass 
som diskett og kassett har hatt i 
dag og i framtiden vil alle spill 
være på cartridge, såvel som 
kassett og diskett. 

Som et lite eksempel kan 
nevnes Shadow of the Beast fra 
Ocean, som bare kommer på 
cartridge, fordi det ville være 
vanskelig å ha vanlige 
loaderutiner. 

Så for de som ellers ville 
brukt sin 64 til å spille på, er 
dette et ganske godt tilbud. 

Den raske hentingen av data 
og ingen loadefeil burde lokke 
mange til å finne C64GS og det 
nye cartridge systemet som et 
godt alternativ til 64 og det trege 
kassettsystemet. 

OAG 

(unntatt de selv, selvsagt). På 
spørsmål om hva deres neste 
prosjekt vil bli, sier John at han 
vil begynne på Amiga. 

Det er så mye mer en kan 
gjøre, og Steve sikler over 
grafikk og musikk-mulighetene. 

John og Steve er veldig 
opptatte, så eUer en halvtimes 
prat må de tilbake til ECS. Vi 
fulgte de tilbake og snakket to 
ord med Cyberdyne Systems, 
også ved Thalamus standen. De 
lager nå Arn1alyte Il. - Dette er 
hva Armalyte skulle ha vært, 
sier de.Musikken blir kanskje 
laget av norske Prosonix. 
Grafikeren til Am1alyte holder 
også på med grafikken til The 
Last Ninja m, så også han 
hadde nok å stå i med. 

Amiga RAM 512 kB 
KIokke/kalender . av/på bryter 

Utilities disk. 
2 års garanti 

Kr. 695,- inkl. moms. 

Diskdrive til Amiga 
3,5" eksternt 

Kr. 750,' inkl. moms 

Amiga mus fra Conlriver 
m/underlagsplate og musholder 

Kr. 320,- inkl moms. 

Mus til C64/12S 
Kr. 260,- inkl moms. 

PD· tjenester 
Ordretelefon: 09-890190 

mellom kl. 10"'- 20'" 
Storgt. 17 

1 850 MYSEN 
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Av S. A. Aandstad 
Dette er historien om en 

datamaskin, dens liv og veien 
mot den ærefulle tilbaketrekking 
fra hitlistene. Det er også en 
historie om et firma, vån alles 
Commodore Commodore 

Business Computers. 
Det var for noen . år siden, 

Commodore hadde blitt store 
med sine brødboksetterlignende 
maskiner, og brødboksen over 
alle var Commodore 64 - vidun
dermaskinen, den alle måtte ha. 

Så, tenkte Commodore med 

seg selv og sine teknikere, vi må 
utvikle oss - nye maskiner, nye 

kunder, fremtiden kommer! Og 
laget brødboksbastardene +4 og 
C 16 med bedre BASIC, andre 
poner og ellers litt flikk ing her 
og der. En stor fiasko, hvem kan 

si at de forbinder disse to nav
nene med noe i dag? Jeg trodde 
alltid at CI6 var VIC20 sin lille

bror, og levde godt i den troen. 

Noe nytt 
Uansett, Commodore er 

Commodore, og de fant ut at noe 
nytt måtte til, et nytt konsept -
en maskin som kunne sam
arbeide, helst være 100% kom
patibel, med sin forgjenger 64 -

og være en framtidsmaskin med 
ny teknologi, raskere og mer 
profesjonell - mer brukervenn

lig. Samtidig som den måtte 
kunne nå hjemmekonloristene 
med et profesjonelt, standardi

sert og diskbasen operativ
system. 

(Tenkepause) 
Resultatet ble, til slutt, kanskje 

det merkverdigste vesen i hjem
medatamaskinens popverden -
Commodore 128. Med et selv
stendig 64-operativsystem til
gjengelig fra BASIC maskin

kode, og fra tastaturet ved både 
vann- og kaldstart - egen reset
knapp var det jo, til software
husenes ilsk het og forargelse. 
Og det operativsystemet var 

(nesten . . .  ) 100% identisk med 
den originale brødboksens, hard 

og soft. Men også CP/M var 

med, det diskbaserte systemet. 

Etter nøye vurdering og lang 

tids veiing mellom De To Store, 
fant Commodores guruer (dette 
var før AMIGA, freaks) ut at 

CP/M ville vinne business
krigen; MS-DOS var dømt til 
undergang. Og for 128: Kun 
framtidens system, CP/M. 

Katastrofe eller 
markedets ener? 
Fantaser litt over følgende 

selv, en 64 kompatibel PC, en 
IBM-kompatibel 64. Katastrofe 
eller markedets ener? Prisen 
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het. For. nesten et år etter at 128 den norske. 
var kommet i salg, kom kanskje Men, Commodore så sitt snitt 
høydepunktet; visningen av til i all hemmelighet å komme 
maskinen som senere skulle bli med et glupt trekk - å "opp-

AMIGA 1000. gradere" den originale 128C, 

Framtiden var klar. Og 128 den med bærehåndtak, vifte og 
skulle være storseil på hjemme- plass til tastaturet under mas-
markeders skute. Men... kinen, med en ny, mindre og 

De som hadde penger, hjem- billigere utgave. 
mekontoristene, kjøpte Amstrads De fjernet vifta og håndtaket, 
(unnskyld fransken) etterligning spleiset ICer I .  fleng og 

(eller var det omvendt?) CPC maltrakterte designet både 
6128 i stedet for, etter utallige innvendig og utvendig. Ut av 
glatte selgeransikt med dollar i fabrikkene kom "billig 128en", 

ville blitt det dobbelte av en blikket sine anbefalinger. "plastikkutgaven" i hopetall, 
128, kanskje ville 64-delen og Sjarmløs kompatibel, stygg og billig. Den 
128-delen bli ubrukt, og folk og talentløs drepte 128. Nesten. 
heller kjøpe rene operativ- Etter min mening� en av de Selv om prisen var satt ned til 
system. Kanskje ville AMIGA mest sjarmløse og talentløse 4-5000 kroner, noen også helt 
aldri kommet . . .  Det gikk som maskiner noen sinne med godt nede i 3000, ingen ville kjøpe en 
det gikk, og kanskje var valget salg. Ekte Commodorefreaks maskin med joystickporter som 
allikevel riktig. hater Amstrad, het det før var umulige å treffe uten 

128 selv, i såkalt "native- AMIGA og ATARI. Selv holdt lommelykt og gummimannsev-
mode", 128-modus, fikk Com- jeg på å kjØpe en Atari 520ST i ner, en reset som minnet mest 
modores kraftbasic V7, 80 tegns stedet for min 1 28D, men fant om en DlP-switch på svære 
skjerm, 2 lynraske megahertz etter 3 måneders maskinspesifi- printere fra 1979 - utilgjengelig 

�------ ��--�--� ------� ��� 
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øverst: /28D Desktop (metalcased), nyeste /280 med det løse tastaIllreI oppd. 

Nederst: 128D " bærbar", med vifte, den første 128D, det løse tastaturet er festet Ill/der. Banehåndtoket er tatt lil1 ut 

(legg merke li! "utstikkerne" på nederste maskin, til il surre ledningene på). 

mot 64ems ene (riktignok ikke 
sammenlignbare med Mhz
tallene på andre maskiner - has
tighetene er faktisk ganske gode 
i direkte sammenligning) og en 
ny diskettstasjon, 1571,  nye 

monitorer 1901 og 1902, ny 
printer, MPS 1000, en ny mus, 
1350, og mere til. 

Det meste ble etter hvert byt
tet ut, om enn ikke alltid til det 

bedre - 1901 ble 1 084 så AMI
GAen kunne henge med, 
MPS IOOO fikk MPS 12xx, 1350 
ble 1351  - en ekte mus i stedet 
for en joysticksimulator, 1571 

ble tatt ut, 1581  og de små, tjuk

ke diskettene kom inn, og så 
videre i all evighet. Alt sammen 
selvfølgelig i nytt design, Com· 

modore var blitt lysegrå! De nye 

64eme og AMIGA 500 fulgte 

samme vakre design. 

Jubelår 
Dette året var jo et jubelår for 

Commodore - selvsamme som
mer kom deres første MS-DOS 
kompatible, og en ekte multi
taskende Commodore 900 - så

vidt jeg vet med et slags UNIX 
operativsystem. Begge disse ma

skinene kom snart langt under 
den røde linjen i salg, og langt 
under årets siste nyhet i varig-

kasjonslesing, softwarekatalog
studering, vennesjekking og 

iherdig tankearbeid ut at den var 
underlegen 128. Allerede her var 

jo ATARI-AMIGA striden av
gjort, tross alt - AMIGA er jo 
128s slemme storesøster ... 

128D, den med PC-design og 
løst tastatur, var den som skulle 
bære suksessen fram. Den 
"vanlige" 128 var ment for de 
"fattige" (dvs. oss unge . . .  ) eller 

forsiktige, de som måtte starte 
med kassettspiller - de som 

egentlig hadde siktet etter en 64, 
men ville oppgradere etter hvert. 

Allikevel, når jeg sier 128, 
tenker du; åh, den forvokste, 

forvorpne, klumpete og dyre 
64em ... og tenker på den enk

leste, "vanlige" utgaven - hvis 

du tilhører flertallet. Den store 
64em ble raskt tatt ut av produk

sjonen, sammen med sin makker 
1571 - selv om butikkene fort
salte å selge den i tre år til, av en 
eller annen merksnodig grunn. 

Ganske mange 128D ble solgt, 
og den ble etter hven Com
modores nest største - også etter 
A500s fødsel. Men konkurran
sen var hard, prisen var høy. 

Rundt 8000 kroner kostet den, 
Tyskland ble manges håp og 
noens redning med "halv pris av 

uten fyrstikk og fingerferdighet. 

Denne utgaven ble sist observert 
i Trondheim da Mos-Næss 
bokhandel holdt opphørssalg på 

C 1 28D. Påtreffes fremdeles i 

avsidesliggende strøk, flere år 
etter produksjonsstansen. 

(Gråtepause) 
Så gjorde Commodore, som så 

ofte før og etter det eneste rik
tige; trakk den tilbake og kom 

med en ny 128D, den tredje 
utgaven, de-Iuxe utgaven - på 
engelsk betegnet som 128D 
Desktop eller "metal-cased". 
Her kom storebror med 64K 

videoram i stedet for standarden 
16, i ny, deilig metallkasse rundt 
maskina og den bug-flxede dis

kettstasjonen! 

Endelig virker Superbase 

alltid - uten fatale DISK ID 

MISMATCH ERRORs, endelig 
kan jeg lese mine 64 formaterte 
disketter raskt og greit i 128-
modus. Commodore hadde vel 
greid minst 18 hardwarebugs i en 
diskettstasjon (standard 1671), 
er det noe Commodore kan, så 
er det bugs og guruer! 

Og grafikken, med det enonnt 
populære BASIC 8, en grafIkk
oppløsning på 752*600 i inter
lace, en 128-freak kan komme 
på gråten av mindre - i tillegg 

var 1 5 8 1  kommet i bug-free 
utgave ,sto det i engelske blad, i 
norske sto det annonser med pri
ser ned til 1000 kroner. Jeg måt
te bare ringe og spørre Com
modore Norge om den store 
kjærligheten var kommet til 

fedrelandet. 
- Beklager, men det er nok 

ikke laget flere utgaver av 128D, 
sa en søt damestemme uten lyst 

til å sette meg over til bedre
vitende. - Beklager så meget, du 
har nok tatt feil! 

Å, Commodore, takk din 
lykkestjerne for at du er stor, 
med slike kunnskaper om deg 
selv! Også landets dataforret
ninger var uvitende, jeg var 

fortvilet. 
Værgudene avsluttet mine 

kvaler med lynets hastighet og 

strømstyrke i min gamle bær
bare originalutgave - nå utslettet 

innvendig av naturen. Jeg måtte 
ha en ny, og bestilte hos landets 
mestselgende billig-butikk, etter 
først å ha sendt masse papir til 
forsikringsselskapet. Pengene 

kom. 
Det gjorde også en splitter ny 

128D - Desktop de-Iuxe! Snart 

også en 1 5 8 1  og lykkeland! Helt 
til jeg oppdaget at en haug 64-

demoer ikke virket, de er blitt 
for avanserte for Commodores 
nye bastardchipper, de som er i 
alle nye 1 28ere og 64ere ... Og at 
jeg hadde fått en gammel 1581  
med diskettdrepende bugs og 
ødelagte directoryer. 

Og kanskje verst; Commo
dores monitor 1084 (alle nye 
utgaver) er en bløff ved enhver 
oppløsning over 640*272, at 
80*30 tekstlinjer skurrer, at 
80*52 flikker verre enn den 
mest influensabefengte AMIGA, 
at den er uskarp sel v ved nor

maloppløsning sammenlignet 
med de fleste andre monitorer til 

den prisen. 
Men, gledene er større enn alt 

det andre; hadde den væn 
perfekt, hadde den ikke hatt 

sjarm, hadde den ikke hau 

spenning, hadde den ikke vært 
en Commodore... Uten den 
hadde jeg ikke skrevet dette, 
uten den hadde jeg neppe vært 
datafreak. Archimedes til tross ... 

Kort tid etter sluttet importen 
av Commodore I 28D til Norge. 

Selv om programproduse
ringen hadde sitt høydepunkt 
akkurat da, både i kvalitet og 
kvantitet. Og at maskinen var en 
bestselger i statene - i Norge 

ignorerte programimportørene 
128 helt, og kun de program

mene som kom sammen med 
gullguttens lansering var i vanlig 

salg - pluss et par småprogram 

her og der. 

Maskinen med verdens største 
programvareutvalg, med den av 
mange kåret til verdens beste 
tekstbehandler, med ytelse i 
forhold til pris en suveren ener, 
den forsvant fra Commodore 
Norges importlister uten pro

gram. 
Et kraftig komma i historien -

men aldri et punktum. For i våre 

hjerter, bruktannonser, datarom 

og i Norsk Data Magasin er den 
fremdeles verdig en plass. 



PD-spalten 
Mitt navn er Nils Comelius

sen, og jeg skal være leder for 
denne spalten, som først og 
fremst skal omhandle Amiga 
PD. 

Min bakgrunn for å skrive 
den, er at jeg og en kamerat 
driver et finna som driver med 
salg av PD-disker, pluss at vi 
driver en Amiga-klubb. Dette 
har foregått i ca. et år, men jeg 
har eid en Amiga i over to og et 
halvt år, så jeg har (for
håpentligvis) vokst av meg spill 
og annet tull. 

Det første spørsmålet som 
dukker opp hos mange er er: -
Hva er PD? 

PD står for "Public Domain", 
d. v.s. noe ane kan benytte som 
man vil. PD-programmer spres 
med andre ord ikke ulovlig ved 
kopiering. Noe som derimot er 
ulovlig, er å ta seg god 
fortjeneste for å spre slike 
kopier. Det man kan ta seg betalt 
for, er diskettutgifter, porto, 
slitasje og arbeid. 

Shareware-programmer skiller 
seg litt ut fra denne kategorien. 
De kan som regel spres på 
samme vis som PD-programmer, 
men hvis du bruker programmet 
mye, oppfordres du til å betale 
en oppgitt sum til forfatteren. 
Målet med det er ganske logisk; 
Jo fler som betaler, jo større 
grunn er det for forfatteren til å 
lage nyere og bedre versjoner. 

Disse nyere versjonene får da 
som regel de som har registrert 
seg gratis tilsendt. Dette 
prinsippet virker faktisk ganske 
bra, bl.a. fordi programmererne 
ofte legger inn et vindu e.l. på 

oppstarten som infonnerer deg 
om hva du må betale for å bli 
registrert bruker. Gjør du det, får 
du en versjon uten det samme 
vinduet. 

Legg merke til at de fleste 
forfattere bryr seg ikke alt for 
mye om pengene; mange vil 
bare ha tilbakemelding på at 
programmet blir brukt. Selv har 
jeg sendt brev til en del PD-
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Henvend deg direkte til PD
siden. Skriv til: 
Nils corneliusen 
Ranviksvingen 7 A 
3200 SANDEFJORD 
HUSK! Merk konv. "NMD" 

programmerere med forslag til 
endringer, og faktisk mottatt 
forbedrede versjoner! Den ser
vicen får man i hvert fall ikke på 
kommersielle programmer. 

Hva koster så PD-

programmer? De fleste program
mene er samlet i serier med 
forskjellige navn, som Fish, 
Camelot, Kickstart og ACS for å 
nevne noen. Noen serier 
inneholder bare bestemt typer 
programmer. mens andre har alt 
mulig. Et godt eksempel kan 
være Fish-serien, som inneholder 
alt mulig, pent samlet og ordnet. 
Den serien har over 360 disker. 

I kontrast til det har vi ACS
serien, som inneholder for det 
meste hacker-programmer (mye 
musikk!) og demoer. disketter 
som er samlet i slike serier kan 
du ikke betale mer enn kopiering 
+ porto + disk for, d.v.s. ca. 15-
25 kroner, alt etter diskettkvalitet 

og betalingsmåte. Det er uvanlig 
å operere med forskje11ige priser 
etter hvilken serie det er, da det 

Samarbeidsavtale Commodore - Batavia: 

ikke emoen forskjell på å 
kopiere f.eks. en Fish- elleren 
ACS-disk. 

Annerledes er det med 
programmer som spesielt velges 
ut for deg, pakkes og legges inn 
på egne disker. Da blir det straks 
mer tidkrevende arbeid, og du 
kan legge til minst 10 kroner på 
diskettprisen. 

Det meste av PD-programmer 
finnes også tilgjengelig på 
BBS 'er rundt om i landet. 
Amigaen er i mange tilfeller 
henvist til bare en relativt liten 
filseksjon, så man bør satse på å 
kontakte de "rene" Amiga
basene. Blant andre vil jeg 
anbefale Amiga BBS (lagt ned?) 
og Crusaders BBS. Amiga BBS 
er så vidt jeg vet den ENESTE 
amigabase med relativt stort 
filutvalg som lar deg bruke 
modem med høye hastigheter. 
Crusaders støtter f.eks. bare 
2400 baud, men har to linjer. 

Hva finner blant PD-pro
grammene? Er det bare rutiner 

som ikke gjør noen nytte i det 
hele tatt, eller finnes også 
brukbare programmer? PD
markedet inneholder alt mellom 
hUlllmer og kanari. 

Det finnes selvfølgelig 
programmer som rett og slett er 

Møter økt etterspørsel på hjemmedata 
Økt etterspørsel etter Commodores stadig mer avanserte produkter på konsument-/hjemmedatamarkedet, har 
medført behov for mer behovsorienterte distribusjonsformer, 

Her skal det selges! 

- Veksten i konsumentmar
kedet faller sammen med Com
modores vellykkede satsing på 
det profesjonelle PC-markedet. 
Vi bygger derfor nå opp et 
apparat som sikrer best mulig 
service til både forhandlere og 
brukere i begge markeder, sier 
markedsdirektør Eigil Rian i 
Commodore Computers Norge 
AS. - Vi har derfor inngått en 
avtale der Batavia AS overtar all 
distribusjon av Commodore 64, 
Commodore 128 og AMIGA 500 
på det norske markedet. 

Commodore har i lØpet av de 
siste par årene blitt et av de 
ledende selskapene på personlige 
datamaskiner i Norge. En stadig 
økende markedsandel på PC
siden (nr. 2 på salgsstatistikken i 
Norge) - samt klar markeds
ledelse på konsument- eller 
hjemmedatamarkedet. danner 
grunnlaget for suksessen. 

- Konsumentmarkedet har i 
stor grad vært undervurdert i 
Norge. Fra Commodores side har 
vi nå lagt forholdene best mulig 
til rette for å møte økt etter
spørsel på dette markedet. Avta
len med Batavia AS er et viktig 
trekk i denne sammenheng, sier 
Eigil Rian. 

Daglig leder Johan C. M. 
Walter i Batavia AS forteller at 
de har hatt et samarbeid med 
Commodore i Norge siden 1988. 

- Vi leverer allerede store deler 

av perifer- og forbruksutstyret 
knyttet til dette markedet. Det 
betyr at Commodores for
handlere allerede kjenner oss 
godt. Distribusjonsavtalen inne
bærer at Batavia leverer maski
nene, mens Commodore frem
deles vil ha ansvaret for garan
tier, markedsføring, samt teknisk 
support og service. Det burde 
denned ligge til rette for en 
optimal utnyttelse av kompetan
se og markedskunnskap, mener 
Walter. 

Batavia AS er en del av et 
tyskeid multinasjonalt selskap 
som satser på produkter innen 
forbrukerelektronikk - med vekt 
på data, foto og radiorrV. 
Batavia opererer med verden 
som markedsplass. og har stor 
innkjøpskapasitet. Dette gir et 

bredt produktspekter og evne til 
å tilby gunstige priser. 

Batavia og Commodore har 
samarbeidet på det tyske 
markedet i en årrekke. En 
overføring av det samme 
konseptet til Norge vil gi 
muligheter for ytterligere 
kvalitetsbedringer for Commo
dores totale produktbilde på 

hjemmedatamarkedet. 

- Vi ser frem til samarbeidet, 
og er overbevist om at dette vil 
gi positive utslag for både 
forhandlere og brukere i tiden 
som kommer, avslutter 
markedsdirektør Eigil Rian. 
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søppel, mens det også finnes 
profesjonelle databasesystemer, 
kommunikasjonsprogrammer, 
tippeprogrammer osv. Det aller 
meste som finnes kommersielt 
kan også skaffes som PD, men 
ofte uten flotte skjennlayouter 
o.l. 

En god del av PD-
programmene savner den 
"finishen" som er på kommer
sielle. Det er allikevel ingen 
grunn til å bli skremt vekk: Etter 
hvert · har standarden på PD
programmer hevet seg betrak
telig, og det aller meste er 
brukerVennlig og veldokumen
tert. 

Av virkelig brukbare 
programmer, som jeg faktisk 
bruker en god del selv, kan jeg 
nevne: NComm 1.9 - modem
program laget av nordmenn! 
Verdenskjent og bedre enn de 
fleste kommersielle, MRBakcup 
4.0a - harddisk backup program 
med datakomprimering ( 1 6  bits 
L-Z metode), PCQ - profesjonell 
pascal kompilator, North C/PDC 
C kompilator, AmigaTipping -
helprofft tippeprogram, VirusX 
4.01 - viruskiller og TextPaint -

ANSI editor. 
Denne spalten er jo ment å 

være en infonnasjonsspalte for 
PD-programmer til Amiga, men 
meningen er ikke at JEG skal 
sitte og lire av meg lange 
prekener som den ovenfor, 

Hovedhensikten er å presen
tere nye PD-programmer og 
svare på spørsmål, så den kan 
ikke overleve uten DIN respons. 
Er det et spesielt program du 
leter etter, har du dårlige/gode 
erfaringer med PD eller 
synspunkter på mine syns
punkter? 

Skriv til: 

Nils Comeliusen 
Ranviksvingen 7 A 
3200 SANDEFJORD 

Til din Amiga! 

RAM til Amiga 500 700,-
2,3 Mil RAM til Am iga 500 2795,-
Eks!. diskeftst. til 1\500 775,· 
Action Replay til A500 775,-
Action Replay til C64 510,-
3,5" DS DD 6,-
10 stk. 3 t. VHS-Mnd 280,-

Porto tilkommer. 

Reparasjoner! 
Vi reparerer d i n  

C BM64, Am iga eller 
m o n itor. 

Også garanti reparasjoner. 

S e  v å r e  l a v e  
CBM64 
AMIGA 
MONITOR 

p r i s e r  I 
1 5 O ,  -
2 5 0 ,  -
2 5 0 , -

Moms og deler tilkom mer. Vi kiøper også gamle og ødelagte 
maskiner 

Du har maskinen hjemme 
igjen ett er 1 u ke l 

D a t a b u a  A S  
Borgergaten 30 
1 750 HALDEN 
Tlf:  09- 1 8  69 30 
Fax: 09· 1 8 69 36 
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samme er matematikken. 

Sinclair QL SuperBASIC har, som den 
alltid har hatt, prosedyrer og 
funksjoner. I tillegg til dette kan 
en lage egne rutiner i 
maskinkode. De kan legges til 
de interne kommandoene i 
maskinen, slik at de kan brukes 
av programmer, både kom
pilene eller i vanlig basic. 

heter NASA (Norwegian All 
Sinclair Assosiation). Denne 
klubben har en hel del QL eiere 
som medlemmer, ca. 30 stykker, 
i tillegg til at en hel del 
Spectrum og Z88 eiere er med
lemmer. KLubben gir ut et 
medlemsblad annenhver måned. 
Dessuten kan medlemmene få 
hjelp med reparasjon av utstyr 
og bestilling av programmer og 
hardware fra England. Klubben 
har også et softwarebibliotek 
med enonnt mange programmer. 
Disse programmene er så å si 
gratis fo r medlemmene. 

Jeg vil, som aktiv QL-bruker, 
komme med en del tillegg 
angående artikkelen om Sinclair 
QL i Norsk Data Magasin 
nummer 8 1990. 

Operativsystemet "QDOS" er 
oppdatert mang en gang siden 
1984. Så "buggene" som ble 
nevnt i anikkelen er for lengst 
borte. Siden 1984 har opera
tivsystemet blitt oppdatel1 hele 5 
ganger. Siste gangen var i 1989. 

I den siste utgaven har en lagt til 
fasiliteter som multitasking av 
SuperBASIC-programmer, 
tillegg til 
maskinkodeprogrammer som det 
ble vanlig å lage multitaskbare i 
1985/86. Man kan altså multi
taske SuperBASIC-programmer 
- hvilken annen maskin kan det? 

I den siste utgaven av QDOS 
er det laget en del nye 
kommandoer, slik som WHEN 
ERROR og WHILE, 

Når det gjelder SuperBASIC, 
så er den også oppdatert. 
Grafikken er blitt raskere, det 

Det kan virke som om QL er 
en død maskin i Norge, men det 
er den slettes ikke. Det 
eksisterer en Sinclair-klubb som 

På utstyrsfronten har mye 
forandret seg. Det er ikke lenger 

DATA-PROFFENE 
ER TILBAKE 

O 

PA JOHAN! 
VI HAR IGJ EN-ÅPNET VÅR NYE, SPENNENDE BUTIKK I PALEET 

SHOPPINGSENTER MED MASSEVIS AV KJ EMPETILBUD T IL  ALLE DATAINTERESSERTEl 

Commodore PC 10-111 
En XT til 'gi-bort'-pris' 640 Kb RAM Og s/hv 
monitor. Du kan velge mellom to suverene 
programpakker, Word Perfect Executive elier 
Quatro regneark. 

5990, - • 
• (Kun begrenset anta l ! )  • •  • • •  

• • •  • • • •  • • • 
• • • • • • •  • 

COlI\lQOdOre P.C �O-.II · • 
En x;r å sitt trest'" 20 MO ha�ddfsk.,perfelC1' tita 
ehkelciata- og,teks\:b han Ii�g �thv on 
følgjl)' med. • 

7 
Carry I (AT) 
Verdens minste computer 
i full størrelse! 
Ikke større enn en bok, men inneholder 
alt det en normal PC har. 20 Mb hard
disk. monitor og bæreveske. 

9990,-
Amiga 500 
Amiga er markedets mest avanserte og 
brukervennlige hjemme-computer 
Vi leverer den i en elegant gavepakning 
med mye ut-
styr, TV
modulator, 
3 spili. mu
sikkpro
gram. tekst· 
behand· 
ling og 
grafikk- og 
tegnepro
gram. 

•• 90,-

IBM ps/1 
Verdens mest komplette PC' Alt pak
ket i en pakke - klar til bruk. Med i 
prisen følger en lang rekke program
mer - på norsk' Priser fra 

99 50,-
SUPERTILBUD 
AMIGA 5 1 2K RAM 599 uten klokke.. . .  , -
AMIGA 512K RAM 7 9 med klokke . .  

. . .. , -
AMIGA 
diskettstasjon B95,-
Disketter til 1 /2 pris: 
10 stk. 5 1/4" DD . S 9 , -
1 0  stk. 5 1/4" HD . . 9 9 , -
1 0  stk. 3 1/2" DD . . 7 9,-
1 0 stk. 3 1/2" HD . ' 9 5 , -

Commodore PC 30-111 
En AT som er perfekt for studenter elier små 

bedrifter. 20 Mb harddisk, EGA grafikk, s/hv 
monitor. 5tudentpris: 

9900� -
normalpris 1 0 990,· 

Commodore PC 40-111 
!;(\ kraftig og lynrask AT med 40 Mb harddisk. 

Perfekt for 'Voksne' bedrifter. Med i prisen føl
ger en s uVe ref+.VCA- monitor StfJoentpris: 

t 2 99 , 
normalpris 1 6 880,· 

Star Printere 
En serie kvalitetsprintere med utro
lig slitestyrke. 6 års garanti' 

Priseksempel: 
STAR lC 10 COlOR 

2&90,-
SOFTWARE 
Datasenteret har forlengst etablert 
seg som Norges største på software. I 
forbindelse med åpningen har vi følgen
de kjempeti lbud, 

Betal for 2, få 1 gratis! 
REKVISITA 
VI har en usedvanlig velassortert rekvi
sitaavdeling med alt du trenger av far
vebånd til printere. diskettbokser, prin
terpa pir etc. etc. 

DATABØKER 
Vi har et kjempeutvalg av databøker for 
alie behov. Hos oss finner du det du 
trenger. det lover vi deg' 

ÅPNINGSTIDER 
Man.-fre. kl . 10.00-20.00 
Lørdag ' kl. 10.00· 16.00 DATA-SENTERET VI SENDER OVER 

HELE LANDET! 
på J<o;d jolwA 

Paleet shoppingsenter, Karl Johans gt . 37 -41 . 
Tlf. (02) 33 58 90. Fax (02) 42 19 81.  

V i  finansierer opp til 30 000 
på dagen O kontant. 

mange QL-freakere som sitter 
med en standard QL med 128 
kB og microdriver. Nå har de 
aller fleste kjØpt seg diskel
stasjon og utbygd minne. Enten 
256 kB, 640 kB eller hele 896 
kB. En kan også få enda større 
minne, men det må da en del 
forandringer til i QLs indre. 

Tastaturet til den originale 
QLen kan lett byttes. Nå får en 
kjøpt separate tastaturer og 
interfacer som gjør det mulig å 
tilkoble hvilket som helst PC 
tastatur. 

Av annet utstyr kan nevnes: 
Eprombrenner, harddisk, paral
lellinterlace. scanner, modem, 
snakke boks pluss stort sett alt 
annet som kan kobles til en 
datamaskin. 

På software-fronten utvikles 
stadig nye programmer. Digital 
Precision (et kjent software
firma innen QL verdenen) har 
utviklet det ene mesterverket 
etter det andre. De har laget 
kompilere (SuperBASIC, C 
osv.), Desktop Publishing, emu
latorer (CP/M, MS-DOS) forut
en en mengde andre pro
grammer. 

Det finnes også mange andre 
firmaer utenom Digital Preci· 
sion som lager utstyr til QL 
maskinen. 

Når det gjelder spill til Qlen 
må QLen si pass. På dette 
område kommer QLen svært 
dårlig ut sammenlignet med 
andre Sinclair maskiner, som for 
eksempel Spectrum. Men når 
det gjelder nytteprogrammer, 
kommer QLen godt ut 
sammenligninger . 

Etter at Sinclair gikk konkurs i 
1986, var det stor spenning til 
om QLen ville fortsette å 
eksistere. Amstrad som kjøpte 
opp det konkursrammede 
firmaet til Sir Clive Sinclair, 
gjorde alt som kunne gjøres for 
at QLen skulle forsvinne fra 
jordens overflate, men til det 
kan en bare si at de mislyktes. 

Det er faktisk laget noen 
maskiner som er QL 
kompatible. THOR kom i 1986, 
men forsvant ganske raskt på 
grunn av økonomiske problemer 
i firmaet (CST) som lanserte 
den. 

Nå i den aller siste tiden er 
enda en QL kompatibel maskin 
kommet. Det er den dansk
utviklede THOR XVI. Foreløpig 
er ikke denne maskinen blitt 
noen suksess, den er faktisk ikke 
kommet i produksjon enda. Men 
dette siste viser at det fortsatt er 
de som har tro på denne 
levningen etter dataalderens 
første periode. 

Til dere som sitter med en 
svart boks i et skap eller på 
loftet: Ta den fram og blås 
støvet av den, den er mye bedre 
enn dere tror - vel og merke hvis 
dere investerer i diskettstasjon. 

Adressen til den norske QL 
klubben er: 

NASA 
c/o Pål Monstad 
Nerheim 
5580 0LEN 
04-768463 

PM 
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Sist gang lovet jeg å forklare 
om LDM, STM og stack, og 
siden et løfte er et løfte, blir 
dette hovedsaken denne gang. 

Før vi begynner vil jeg gjerne 
gjøre oppmerksom på en feil i 
forrige nummer: Det sto omtrent 
midt på tredje spalte at fysisk 
skjerm-format har 0,0 øverst til 
hØyre. Det skal selvsagt være 
øverst til venstre! 

Og så til saken: Som du 
sikkert husker. blir instruksjo
nene LDR og STR brukt når 
man vil overføre data mellom en 
hukokmmelsesadresse og et 
register. Men i mange tilfel1er 
vil man overføre data f.eks. fra 
flere efterfølgende adresser til 
flere registre. Da er for det 
første mye raskere og for det 
andre enklere å ta instruksjonene 
LDM og STM i bruk. LDM og 
STM står for "Load Multiple 
Registers" og "Store Multiple 
Registers". Multiple betyr 
mange eller flere. 

Instruksjonene blir svært ofte 
brukt i forbindelse med flytting 
av større mengder data og 
mellomlagring av registre (på 
stack). 

LDM 
En LDM 

f.eks. være 
{ R2,R3,R4} ". 

instruksjon kan 
"LDMIA RO!, 

Det første 
registeret spesifisert (her: RO) er 
begynnelses-adressen data skal 
hentes fra. l dette tilfellet hentes 
data fra denne adressen til R2. 
Så økes RO (pekeren) med 4, og 
R3 settes til det som ligger i den 
adressen. RO økes igjen, og data 
hentes til R4. 

L i  sl i ng 1 :  

10 REM ) ASSlesl� 
20 

Hvis RO peker på adresse 
1000, og innholdet i den er 1 23 
([1000]=123), [1004)=456, og 
[1008)=789, vil eksempel
instruksjonen laste 123 i R2, 456 
i R3 og 789 i R4. 

Suffiksen "lA" betyr 
"Increase After", altså "legg til 
etterpå", 

Det betyr at den første 
adressen det skal hentes fra er 
den som ligger i RO. og deretter 
legges 4 til RO. I motsetning til 
dette vil "lB" (="Increase 
Before") legge 4 til RO før 
lasting til R2 skjer. Dermed ville 
R2 bli 456 i eksempelet i forrige 
avsnitt. R3 ville bli 789 og R4 
ville bli innholdet i adresse 1012 
(noe vi ikke definerte). 

Andre suffikser til LDM er 
"DA" og "DB" , som betyr 
"Decrease After" og "Decreace 
Before", 

Decrease betyr minske. Det 
vil si at telleren går nedover i 
hukommelsen, at RO minskes 
med 4 hele tiden. Nå lastes 
registrene i motsatt rekkefølge. 
Det er viktig å være klar over 
dette! I eksempelet over, med 
"LDMDA", ville altså R4 bli lik 
[1000), R3=[996] og R2=[992). 
Med "LDMDB", ville R4 bli lik 
[996], osv. 

Det er altså 4 muligheter; om 
telleren/pekeren skal gå opp 
eller ned, og om pekeren skal 
økes/minskes med 4 før første 
lasting skjer. 

Når en LDM-instruksjon er 
ferdig, kan du velge at pekeren 
(her:RO) ikkeskal settes tilbake 
til utgangsverdien, men peke på 
neste adresse. Utropstegnet 

indikerer dette, altså "write
back", som nevnt sist gang. RO i 
en ..... A"-instruksjon vil i så fall 
peke til den adressen evt. enda et 
register ville bli lastet fra, mens 
den i en ..... B"-instruksjon vil 
peke til sist "benyttede" adresse. 
Hvis du utelater utropstegnet, 
endres ikke RO. 

Som du ser står registrene 
dataene skal hentes til innenfor 
hakeparantesene, adskilt med 
komma. 

En enklere måte å skrive f.eks. 
{ R2.R3,R4,R5,R6} på, er [R2-
R6} .  Registrene behøver ikke 
være direkte etter hverandre, 
f.eks. er { R2,R7,R8,R I2}  mulig. 
En annen mulighet er f.eks. 
{R4,R5-RIO,RI2}  

OBS: En svært viktig ting å 
huske på, er at rekkefølgen er 
likegvldiQ innenfor hake
parantesene! Det vil si at dersom 
du skriver LDMIA RO,{R3,R2} 
blir ikke det første wordet hentet 
inn i R3 og det neste i R2, men 
det første i R2 og det neste i R3, 
akkurat som {R2,R3 } .  Årsaken 
til dette er måten instruksjonen 
lagres på, med en bit til hvert 
register. Hvis bit'en er satt, betyr 
det at registeret skal brukes, men 
rekkefølgen er alltid fra RO til 
RIS  ved Increase, og R I S  til RO 
ved Decrease. 

STM 
Hittil har jeg kun nevnt LDM, 

og det for ikke' å gjøre 
forvirringen større enn den er. 
STM fungerer på akkurat 
samme måte, og har akkurat de 
samme mulighetene. Den eneste 
forskjellen er at overførselen 

30 D I M  slack 250 
�0 PRoCassemb l e  
50 PR I NT 

REM Reservere p l ass l i l  slack 

00 CALL slarl 
70 END 
B0 
90 DErPRoCassemb l e  

100 D I M  code� 10000 
1 1 0 rOR pass�: 0 TO 3 STEP 3 
1 20 P�: code�' 
1 30 [ oPT pass� 
1 �0 . slarl 
1 50 ADR R7, slack 
1 00 MoV R2, #0 
170 . I es_legrt 
180 SW I "oS_ReadC" 
1 90 SW I "oS_Wr i leC" 
200 STMrA R7' , { R0 l  
2 1 0  ADD R2, R2, # 1  
220 CMP R0 , # 1 3  
230 BNE l es_legn 
2�0 SW I "oS_NewL i ne" 
250 
200 . skr i v_legn 
270 LOMrA R7' , { H0 l  
2B0 SW I "oS_Wr i leC" 
290 SUBS R2, R2 , # 1 
300 BNE skr i v_legn 
3 1 0  SW I "oS_NewL i ne "  
320 
330 MoV PC , R l� 
3�0 ] 
350 NEXT 
300 ENDPRoC 

Sel le R7 l i l do peke l i l slacken 
Selle le l l eren ( R2 )  l i l  0 

Les el legn 
Skr i v  del ul 
Lagre del p A. slacken 
Øke lel l eren med 1 
Sjekke om legnel var Relurn 
Hv i s  i kke,  hopp l i l bake 
Skr i v  ul Relurn 

Henl el legn fra 
Skr i v  del ul 
Reduser le l l eren 
Hv i s  den er u l i k  
Skr i v  ul Relurn 

slacken 

med l ,  selt f l agg 
0 ,  hopp l i l bake 

Relurner l i l  Bas i c  

Den som vil henvende seg til assembler-kurset for 
Archimedes, skriver direkte til: 

Henrik Sundt 
Gimlebakken 1 8  
5037 BERGEN 

HUSK! Merk konvolutten: "NDM". 

skjer fra registrene til 
hukommelsen. 

Stack 
Endelig! Du har kanskje ergret 

deg over, eller muligens allerede 
funnet ut av, de kryptiske 
LDMFD- og STMFD-instruk
sjanene jeg har brukt i program
eksemplene hittil. Det er vel på 
tide med en forklaring av 
begrepet stack. 

Stack er engelsk og betyr 
stabel. En stabel fungerer slik at 
det du sist la på toppen av den 
blir det du først henter tilbake, 
både i virkeligheten og i EDB
sammenheng. Du må altså hente 
dataene tilbake i motsatt rekke
følge av den du lagret dem i. 

I tillegg til selve staeken har 
vi en peker som kan peke på 
neste ledige adresse, dvs. der 
man kan fortsette å fylle på med 
data, eller den kan peke på sist 
brukte adresse. 

I første tilfelle kalles stacken 
for "Empty" (tom), i annet 
tilfelle for ·'Full". Dessuten kan 
stacken gå oppover eller 
nedover i hukommelsen, dvs. 
"Ascending" eller "Descen
ding", 

For å gjøre det enkelt å holde 
rede på en stack, tilbyr 
assembleren bruk av suffiksene 
EA, ED, FA og FD. Du kan 
gjeme bruke de vanlige 
suffiksene lA, lB, DA og DB, 
men da må du bruke ulikt 
suffiks avhengig av om du skal 
lagre på eller hente frastaeken! 

La oss si at vi har en stack 
som går oppover i hukommel
sen, og som er Empty. Når vi 
skal lagre på den må vi bruke 
f.eks. instruksjonen "STMIA 
R I  ! , {R2-RI4}". 

Registrene R2 til Ri4 blir 
lagret fra og med adresse R l og 
oppover, og R l peker så på 
adressen etter den R 14 er lagret 
på. 

Hvis vi senere skal hente disse 
registrene tilbake, må man sørge 
for to ting: Lastingen skal skje 
nedover, og R i må først 
minskes med 4 for å peke på 
stedet R 14 ble lagret. Følgelig 
må instruksjonen "LDMDB 
R l l , { R2-RI4}" benyttes. Siden 
Decrease-innlasting skjer i 
motsatt register-rekkefØlge, blir 
alle registrene satt tilbake til det 
de var. 

Dersom du lagrer flere registre 
om gangen, kan de altså 
betraktes som en "plate" på 
stabelen. Hadde du lagret ett 
register om gangen; R2, R3, R4 
OSV., og hentet dem tilbake i 
samme rekkefølge; R2, R3, R4 
... . , ville registrene vært byttet 
om. Hvert register ville da vært 
en egen "plate" på stabelen. 

l stedet for å bruke lA når du 

lagrer, og DB når du henter, kan 
du bruke EA i begge tilfeller. 
Assembleren tar da hensyn til 
hvorvidt suffikset står på en 
LDM.eller STM, hvilken retning 
staeken går i osv, og finner selv 
ut hvilken suffiks som er den 
rette. Du behøver ikke tenke på 
det. og det er mef oversiktlig å 
lese programmet. 

Basic-stack 
Hvis du ser tilbake på de 

tidligere eksempel-program
mene, ser du at jeg bruker R 13 
som peker til staeken. Det er 
fordi Rl3  er satt opp til å peke 
på en allerede eksisterende 
stack, som du kan bruke i dine 
assembler-programmer. Ret
ningen på den er nedover, og 
den peker på sist brukte adresse. 
Følgelig er staeken Full 
Descending, og du skal bruke 
suffikset "FD", 

Når du skal kalle opp sub
rutiner. og bruker instruksjonen 
BL (Branch with Link), settes 
R14 til retur-adressen. som 
forklart sist. Derfor må du ta 
vare på den gamle R 14, for å 
kunne returnere til overliggende 
rutiner, eUer til BASIC. Da er 
det naturlig å lagre den på 
staeken. 

Dessuten kan det godt hende 
at sub-rutinen du går til bruker 
de samme registrene som hoved
rutinen, så ved å også lagre 
registrene som sub-rutinen også 
bruker, får du dem tilbake med 
samme verdi som de hadde. 

Instruksjonen ··LDMFD R 13!, 
{RO-R4,PC}"  vil følgelig sette 
RO til R4 tilbake, samt returnere 
til hoved-rutinen. 

Dette forutsatt at du 
begynnelse!l av sub-rutinen 
skrev "STMFD Ri3 !, {RO
R4,RI4}". 

Legg merke til at PC (program 
counter) på denne måten blir satt 
til R14, altså retur-adressen. 

Hvis du i tillegg vil bevare 
flaggene, kan du slenge på en 
"N' (et tak-tegn) et" f sluttkrøU
parantes på både L; . . /1 �g STM. 

Programmet 
Listing l er et program som 

demonstrerer hvordan en stack 
fungerer. Tast inn en streng, og 
den vil bli skrevet ut baklengs. 
Se kommentarene i programmet 
for nærmere forklaring. 

Som vanlig minner jeg til slutt 
om at LDM og STM (som alle 
andre) er kondisjoneUe. Men 
betingelses-kodene må stå før 
suffiksene lA, lB osv, f.eks. 
"LDMNEDB". Det samme 
gjelder LDRB (byte)-instruk
sjonen som jeg forklarte sist. 
Derfor skal en betingelses-kode 
stå før B,  f.eks. slik: 
"LDRNER". 
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Vil du skrive til PC-siden, skriv da direkte til: 
Tormod Vgeistad, Nansetveien 92 
4270 NANSET 

Under denne vignetten skal 
jeg, Tonnod U geistad, fra og 
med dette nummer av NDM 
forsøke å bringe nytt, formiåle 
synspunkter om, fra og til PC
brukere og deres maskiner. 

Siden er tilsiktet både de av 
oss som bruker mestepanen av 
tiden foran våre "kjære" til spill, 
og til de av oss som er mer 
"seriøse" brukere av IBM
kompatibel maskinvare. 

Undertegnede tilhører begge 
grupper, så jeg er mottakelig for 
synspukter om PC'ens fortreffe
lighet til begge fonnål. 

Først litt om meg selv og min 
bakgrunn som PC-bruker: 

Min første datamaskin fikk 
jeg i 1982, det var en 
Commodore 64. Et "vidunder" 
av en datamaskin, den gangen. 
Etter fire hyggelige år med 
C64'en ble den solgt til fordel 
for en Amstrad CPC6 128 med 
grønn monitor og en diskett
stasjon. 

Uheldigvis hadde den et 
meget ustandardisert diskett
fomlat, nemlig 3 tommer! Det 
var en ikke så aller verst maskin, 
den gangen. Men det uortodokse 
diskettformatet, og det lille 
utvalget av programmer, førte til 
en trang etter å få noe mer 
standardisen. 

Og så, for drøyt et år siden, 

RETTELSE 
Her we ga again! Vi må krype 

til korset med ennu en rettelse til 
en programlistning som har stått 
i NDM - denne gangen i PC
listningen i forrige nummer. 

Forfatteren (Øyvind Inge 
Bakksjø) hadde sendt inn en 
eldre versjon, og ville derfor 
gjeme få frem en oppgradering 
av programmet. 

Her kommer den: 

Linjen MOV 
AX,RGB_ARRAY ÆDIÅ 

skal naturligvis være: 

MOV AX,RGB_ARRAY[DI] 

kom vendepunktet i mitt "data
liv". Min "framsynte" far (som 
forøvrig hadde vært hovedin
vestor i de andre maskinene) 
gikk til innkjøp av en AST
Bravo. 

Bravo'n ble en billig løsning, 
p.g.a. et gunstig studenttilbud. 
Endelig en maskin som kunne 
kommunisere med omtrent "alle 
andre". Et "mirakel" som hadde 
brukban med hukommelse, 40 
Mb harddisk, farger og god 
skjermoppløsning! 

Maskinen brukes daglig til 
spill, regnskap, tekstbehandling 
(stiler, brev og til å skrive dette) 
og tegning. Maskinens operativ
systems utbredelse sikrer kom
patibilitet med andre maskiner 
på egen skole, mine foreldres 
arbeidsplasser osv. 

Dette gjør at tekster, egenpro
dusert programvare og illustra
sjoner utarbeidet på min (vår) 
maskin lett kan overføres til de 
maskiner som er på de repektive 
steder. 

Hysj ! Jeg synes jeg hører 
gneldring og sutring fra Amiga
eiere. Vær stille og hør etter hva 
de sier! 

- Ja, men da kost're nok flesk 
og. 

- Mye bedre spell på Amiga'n. 
- DeKke no'n tøffe demo'r te' 

PC'n. 

Videre skal defineringen av 
RGB_ARRAY helt øverst l 

programmet være slik: 

RGB_ARRAY DB 0,1 ,2,3 . . . .  . 
DB 22,23,24 . . . . .  . 

Altså DEFINE BYTE, ikke 
DEFINE WORD. 

Nedenfor labelen VENT2 skal 
følgende linjer fjernes: 

SHL DI,I 
SHL SI,I 
SHL BX,1 
SHR DI,I 
SHR SI,I 
SHRBX,1 
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Amiga'n er best, fer'i 
me'de' !  

Nei og nei, hva skal vi si til 
slikt da? Det hjelper nok ikke å 
argumentere med (mor) Amiga
eierne, de har i et og anner rett, 
men en liten "trøst" til alle PC
brukere: 

* PC'en koster en del, men se 
på hva du får:- Monitor 

- Harddisk og floppydisk 
- Løst tastatur. 
- Adekvat med minne, med en 

gang! 
- Rikelig med utbyggings

muligheter. 
- Solid " emballen", og få lØse 

ledninger. 
* Og du slipper: 
- Bruke bestefars TV som 

monitor. 
- Harddisk i hylla og ekstra

ram til 2-3000 for 1Mb. 
Dette må ikke oppfattes som 

hets til andre maskin-eiere, eller 
framheving av eget systemvalg, 
men som en liten del av listen 
over momenter som bør telle 
med når man skal/vil velge 
maskin. 

Så, ikke noe "FY Tormod"! 
for dette er ikke å snakke stygt 
om andre maskiner, men å 
redegjøre for de momenter som 
gjorde mitt valg av maskin 
naturlig!! 

PC'en er en seriøs maskin 
rettet mot kontor og industri. 
Deres økende krav til grafikk og 
hurtighet har samtidig gjort 
PC'en godt egnet til spill osv. 
Dette ble imøtekommet fra 
maskinprodusentenes side, og da 
ikke på bekostning av den 
"seriøse" bruken, men som et 
godt supplement. 

Men la oss ikke lenger dvele 
ved dette, men heller gå videre. 

Blant mine første større spill
innkjØp var "King's Quest -
Triple pack", en pakke med 
King's Quest I-Ill. Dette ga 
virkelig mersmak og ikke lenge 
etter kom Space Quest III og 
Manhunter 2 i hus. Etter å ha 
gått til anskaffelse av Con
quest's of Camelot, gikk jeg til 
det skritt å investere i virkelig 
"godlyd", synth-kortel LAPC-I 
fra Roland. 

Det var ikke et impuls-kjØp, 
men noe jeg hadde siklet på 
lenge (og som jeg anbefaler alle 
andre å gjøre, hvis de har litt 
penger til overs). Jeg begynte å 

Dessuten var linjen INC SI 
som skulle stå mellom 
kommandoene INC DI og INC 
BX blitt bone på veien. 

Vi håper delte skal være nok 
til å få programmet til å fungere 
skikkelig igjen. 

Vi på NDM forsøker å bruke 
de listninger vi får som underlag 
til trykkeriet. 

Dette for at vi skal kunne 
unngå slike irriterende feil i 
programlistninger. 

Så når dere sender inn 
listninger, sørg for at printeren 
bruker NLQ hvis fargebåndet 
ikke er helt nytt. 

red. 

bli temmelig lei den dårlige (det 
finnes ikke dekkende adjektiv) 
lyden på PC'en, og syntes det 
var på tide at jeg fikk utnyttet 
den virkelig gode lyden på 
S ierra-spillene. LAPC-I ga 
spillene en ny dimensjon, og 
samtidig med at jeg spilte 
spillene, spilte PC'en (synth
kortet) omtrent øra av meg! 

Nok av meg, og mer om noe 
annet. 

Her er noe for alle Sierra
diggere. 

Etter en kort telefonsamtale 
med Sierra-On-Line, fikk jeg 
opplysning om følgende nye 
utgivelser (i USA): 

September: Thexder 2. Oils 
Well. Stellar 7 (et samarbeid 
med DYMAMIX). 

Oktober: Hero's Quest Il. Rise 
Of the Dragon. Keeping up with 
the Johnson's. Red Baron. 

November: King's Quest I (ny 
oppgradert versjon). King's 
Quest v. (Muligheten for stave
feil er overhengende, p.g.a. 
dårlig forbindelse). 

Her må jeg nok si takk for 
meg for denne gang (tiden ble 
litt knapp), men håper på 
respons fra alle landets PC
eiere. Har du noe på hjenet, så 
send det direkte til meg, 
adressen min er: 

Tonnod Ugelstad 
Nansetveien 92 
3270 NANSET 
(Merk konvolutten "NDM") 
Tlf: (034)-1 505 1 
For at siden skal tilfredsstille 

flest mulig lesere, er jeg meget 
interessert i synspunkter om 
hvordan PC-SIDEN skal være. 
Send inn ditt forslag om mo
menter og emner du synes jeg 
bør ha med på denne siden. Så 
hva det enn er, enten egne 
programmer (send diskett), lure 
tips osv. som du vil dele med 
andre, send det inn! 

PS. Sender du diskett og vil ha 
den tilbake, så gjør følgende: 

I konvolutten med disketten til 
meg, legger du en selvadressert 
frankert konvolutt, slik at jeg 
ikke blakker meg på returpono. 

Commodore lanserer laptop: 

-Har ane DllJ1ig1teter 
"..:-.,.· .. ·.:aO "dr. 1r� .•.. .. . . �. 1U1:: 9DD.\,Q 

Commodores suksess på det 
profesjonelle PC-markedet - ikke 
minst i Norge - skyldes i stor 
grad evnen til å følge signaler fra 
markedet. 

I tråd med denne tradisjonen, 
lanserer Commodore nå C286-
LT; en rask og lett laptop basert 
på en 12 MHz prosessor og med 
20 Mb harddisk. 

-Lanseringen av Commodore 
C286-LT vil ytterligere forsterke 
vår posisjon i det profesjonelle 
PC-markdet, mener markeds
direktør Eigil Rian i Commodore 
Computers Norge AS. 

- Commodore ligger i dag som 
en solid nummer to på den 
norske salgsstastikken for 
personlige datamaskiner. 

Lanseringen av vår nye 
bærbare PC skjer i tråd med de 
krav vi vet stilles til en 
Commodore-maskin; driftssik
kerhet, solid backing på service 
og oppfølging, samt en meget 
god faktor på pris/ytelse. 

- Ved lanseringen av en laptop 
i dagens marked, begir vi oss inn 

i et marked med små marginer, 
innrømmer Eigil Rian. Han er 
likevel svært optimistisk, fordi 
maskinen i seg selv kommer 
godt ut av en sammenligning 
med andre i samme prisklasse. 

- Foruten de elementene jeg 
før har nevnt, har skjennvalget 
væn av stor betydning for oss. 
At maskinen opererer med 
VGA-skjerm vet jeg mange vil 
sette pris på. Dette sikrer 
brukeren stor fleksibilitet. 

C286-LT kan kobles via 
strømnettet eller via batteridrift. 

Ved bruk over strømnettet 
lades de interne batteriene 
parallelt. 

Ved kontinuerlig bruk har 
maskinen batterikapasitet for 2 
timer, mens en egen PowerSave 
sørger for opp til 6 timers 
batterikapasitet ved arbeid som 
ikke krever kontinuerlig bruk av 
maskinen. 

C286-LT vil være tilgjengelig 
hos forhandler fra oktober i år, 
og prisen vil ligge omkring kr. 
23.800,-. 

Commodores lIye tap/op C286-LT er på markedet/ra oktober 1990. 
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SPILLTESTER. 

Dette spillet er også utgitt på 
"Encore"-merket. Encore ser ut til 
å være Elites billigspill-avdeling. 

Dette spillet ligner svært på 
"Mike Read's computer pop quiz", 
den eneste store forskjellen er 
spørsmålene. 

Her stilles spørsmålene l 6 
forskjellige faser, først begynner 
det med at du velger ett av 12 
spørsmål. 

Hvis du svarer feil, får det andre 
laget svare. Så følger 5 andre 
varianter. 

Målet i spillet er å ha flest mulig 
poeng etter at alle de 6 rundene er 
ferdige. 

Å slå maskinen er veldig 
vanskelig, det krever ganske store 
kunnskaper om sport. 

Vanligvis er det navn det spørres 
etter, men det kan også være årstall, 
klubbnavn, plassering osv . . .  

Spillet bruker- svart/hvitt 
digitaliserte bilder for å vise alle 
personene som er involvert. 

Maskin: ATARI ST 
Grafikk: 7 
Lyd: 3 
Spillbarhet. 6 
Totalt: 63% 

63% 
Spillet i seg selv ligner på "Mike Read's computer pop quiz", men tar, 

som navnet antyder, for seg spørsmål om sport. For å ha noen langvarig 

glede av dette spillet, må du nesten være spesielt interessert i sport. Hvis 
du får med deg en venn, kan det være ganske morsomt. Å spille mot 
maskinen blir kjedeJig i lengden. 

Mike Read# s computer pop quiz 
Dette er et av de nye spillene som 

kommer ul på det nye "Eneore" 
merket. Del er en billigspill-avdeling 
av Elite. 

Dette spillet er et spørrelek
program. Det kom med den korteste 
bruksanvisningen jeg noen gang har 
sett, det sto omtrent bare hvordan 
man skulle loade inn spillet. 

Nåja, tenkte jeg. Spillet var vel så 
intuitivt at alle med en gang forsto 
hvordan det skulle brukes. 

Det var det i og for seg også. 
Først måtte jeg velge et 

spesialiseringsemne, og så måtte jeg 
velge to lagmedlemmer. Man kan 
velge mellom l spiller og 2 spillere, i 

l det første tilfellet spiller man alene 
mot datamaskinen. 

Hver av spilleme må ta ut sitt lag, 
del er i alt 12 personer å velge 
mellom Jeg fant ikke ut at det gjorde 

Maskin: ATARI ST 
Grafikk: 7 
Lyd: 3 
Spillbarhet: 6 
Totalt: 63% 

noen forskjell hvem man valgte, det var 
bare å ta de ansiktene man likte best. 

Selve utspØrringen foregår i flere 
faser, og er ment å ligne på et 
spørreprogram på TV. Det som var litt 
trist, var at spørsmålene var ganske 
vanskelige. Jeg hadde ingen anelse om 
hva som var riktig svar på 9 av 10 
spørsmål. 

Du blir heldigvis hj ulpet litt på veg av 
at du har fire alternativ å velge mellom. 
Svarer du feil, får det andre laget lov til 
å svare. 

Hvis du spiller mot datamaskinen, 
skal du ikke være forbauset om du taper 
stort. 

Det er derfor best å spille mot noen 
andre, og aller best blir det hvis man 
organiserer lag og spiller mot 
hverandre. Det er da håp om at minst ett 
av lagmedlemmene vet det riktige 
svaret. 

63% 
Når man vurderer dette spillet, må man også ta i betraktning 
at det er et lavprisspill. Hadde spillet vært av toppklasse, 
hadde det selvfølgelig ikke vært solgt så billig. Likevel kan det 
være et morsomt spill, spesielt hvis du har noen å spille mot. 
Liker du spørreprogram, [eks. Trivial Pursuit, kan dette være 
midt i blinken. 



NORSK DATA MAGASIN 

SPILLTESTER. 

Il 
Hvem husker ikke spillet "Shadow 

of the Beast"? Hvis du trodde at du var 
ferdig da du vant kampen mot den 
onde Zelek, tar du skammelig feiL I 
denne oppfølgeren har Zelek 
kidnappet søsteren din, og du skal 
selvfølgelig spille helt og redde henne. 

Spillet kommer med en svart T
skjorte påtrykket et motiv foran, 
Motivet er en tegning i samme stilen 
som Psygnosis logoene. En original 
vri! 

Spillet kommer på 2 disketter, På 
disk l er det en fin start sekvens som 
forklarer litt om hva som har skjedd 
siden du bekjempet Zelek Det skjer 
ved hjelp av animerte sekvenser, som 
blant annet viser hvordan søsteren din 
blir kidnappet. Disk 2 står i mens du 
spiller spillet, så det blir minimalt med 
diskettbytting. 

I Shadow of the Beast Il har du fått 
tilbake menneskeskikkelsen din, og du 
må kjempe deg gjennom store svenner 

Maskin: AMIGA. 
Grafikk: 9 
Lyd: 9 
Spillbarhet: 7 
Totalt: 82% 

....... e Beast 
av fiender. Det kan være alt fra fisker 
til primitive, ville treboere. 

Det finnes også noen venner rundt 
omkring. 

Du kan stille dem forskjellige 
spØrsmål, og ofte får du også viktige 
hint på veien. Det er også mulig å gi 
vekk ting du har med deg. 

På veien finner du forskjellige 
våpen, noen er bedre enn andre. 
Enkelte steder er det helt umulig å 
greie seg uten skikkelige våpen, så det 
er viktig at du starter på de riktige 
plassene. 

Figurene er ganske store, og er 
tegnet l mange farger. Alle 
animasjonene går i 50 bilder pr. 
sekund, og går derfor helt jevnt. 
Scrollingen står også i særklasse. 

Lyden er meget imponerende. Alle 
lydene er samplet på 20kHz, og 
musikken som står på mens du spiller 
er meget bra, faktisk en av de bedre 
jeg noen gang har hørt i amigaspill. 

Shadow of the Beast Il kommer til å bli en av høstens store "hits". 
Nydelig grafikk, lyd og animasjoner gjør at dette er et spill i absolutt 
toppklasse.Den medfølgende T-skjorten er heller ikke noe minus. 
Vanskelighetsgraden er kanskje litt høy, men det er bedre at det er for 
vanskelig enn at det er for lett! 

Så har en ny mani rammet 
datafolket. Nå er det "in" il leke med 
byggeklosser. Fra CALIFORNIA 
GAMES kommer den 3-dimensjonale 
utgaven av det for de aller fleste så 
kjente TETRIS. 

Det artige med dette spillet er at du 
må lære deg l tenke 3-dimensjonalt. 
Og fort må det gå. for selv om du kan 
bestemme dybden av brønnen selv (til 
en viss grad), så begynner klossene å 
komme fortere og fortere alt etter som 
tiden går. Og ikke bare det, men de 
synker et lite hakk mot bunnen mens 
du tenker, og dette intervallet blir også 
kortere og kortere for deg. 

Når du har klart å plassere nok 
klosser i en slik ordning at de fyller ut 
et helt lag i brØnnen, så forsvinner 
dette laget, og de lagene - klossene -
som eventuelt ligger oppå synker ned 
et hakk. Det er derfor veldig viktig å 
følge godt med slik at du får fjernet 
lagene alt etter som de dannes. Det 
beste er om du klarer å fylle bunnlaget 

<>'0"'1' 

slik at dette hele tiden blir fjernet. Da 
kan du liksom "holde unna" for 
klossene som kommer. 

Hvis det blir et hull i laget som du 
ikke klarer å få fylt, så stiger 
klossehaugen i brønnen mot deg. På 
denne måten blir brønnen hele tiden 
grunnere hvis ikke lagene blir fylt - og 
altså ikke fjernet. Dette gir deg lavere 
fallhøyde og dermed kortere 
betenkningstid for å finne den mest 
lempelige måten å vri klossen på for at 
den skal kunne passe inn i ledige hull i 
laget du holder på med. 

Selv fant jeg det best å bruke venstre 
hånd på tastaturet og så bruke 
bokstavene A, W og D for å vri 
klossen rundt X-, y-, og z-aksene. 

Så snart jeg hadde funnet den beste 
måten å plassere klossen på, kunne 
jeg trykke på venstre musknapp (eller 
mellomromstasten) for å la den falle 
på plass.' Dermed behøvde jeg ikke 
vente at den skulle synke til bunnen 
selv. 

Maskin: AMIGA 
Grafikk: 8 
Lyd: 4 
Spillbarhet: 9 
Totalt: 88% 

88% 
At lydeffekten har fått lav poengsum skal man ikke bry seg om. 

Lyden har ikke noen funksjon allikevel i et spill-som dette. Da vi synes 
atspillegleden (spillefebernivået) er høyt, kan vi allikevel forsvare den 
totale poengsummen. Vi likte dette spillet meget godt, og vi tror du vil 
gjøre det samme. At disketten ikke er kopieringsbeskyttet noterer vi 
som et stort pluss. Du må dog ha manualen for å kunne svare på 
spørsmål som - når de er rett besvart - gir deg aksess til spillet. 
Anbefales! 
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SPILLT:EST:ER. 

A ..... arc:h.y 
En gang for lenge, lenge siden kom 

et spill kalt "Defender". Det gikk ut på 
å forsvare jordkloden mot fiendtlige 
romskip, og det hele skjedde på en 
horisontalt sCTOllende bakgrunn. 
Senere har det kommet dusinvis av 
versjoner av dette spillet, og nå 
Anarchy. 

Når du spiller, er det en radar øverst 
på skjermen. Den viser hva som skjer 
langs hele planetoverflaten. 

Oppdraget ditt er å beskytte 10 
bokser som er spredd utover 
overflaten. Du må passe på å ikke 
skyte på disse med laseren din. Hele 
tiden er det fiendeskip som prØver å ta 
med seg disse boksene. 

Hvis du følger nøye med på radaren, 
greier du å komme fram tidsnok til at 
fieodeskipene ikke få� tid til �ll2'led 
seg boksene ut av skjermen. 

Det går også an å beskytte boksene 
ved å plukke opp et kraftfelt og legge 
det over boksene. Hvis du skyter 
skipet i luften mens det flyr rundt med 
en boks, dette boksen ned igjen. Er den 
for høyt over bakken, smeller det. 

Når du blir ferdig på et nivå (du har 

Maskin: Amiga 
Grafikk: 8 
Lyd: 8Spillbarhet: 8 
Totalt: 81% 

skutt ned alle fiendeskipene som 
finnes), får du en ekstra boks hvis du 
ikke allerede har 10 stykker. Mister du 
alle boksene, blir du transportert til 
"hyperspace", og der finnes det 
drøssevis av fiendeskip, så det er 
nesten umulig å overleve! 

Spillet går så fort, nesten alltid 50 
bilder pr. sekund, at du ikke rekker å 
tenke gjennom handlingene dine før du 
skyter. Når du begynner , har du bare 
en enkel laser, og den er ikke noe 
særlig. Når du skyter i stykker 
fiendeskip, vil det som regel ligge 
igjen et bonustegn. 

Det kan være forskjellige våpen, for 
eksempel dobbel laser, kanon, autofire 
osv. som vil gjøre spillet en god del 
lettere. 

Hvis du synes det blir for enkelt, kan 
du alltids prøve på Expert mode i 
stedet. Bevegelsen vertikalt stopper da 
ikke når du slipper joysticken. Det er 
umulig å få skipet til å stå stille på 
skjermen, du må styre opp og ned hele 
tiden. Skipet får også en innebygd 
treghet, slik at det ikke går an å snu 
"på femøren". 

8 10/0 
Dette er virkelig et spill for den som liker den rene actiontypen. Her 

har du alt du trenger - stor fart, masse lydeffekter, bra grafikk og god 
styring - for å ha en avslappende stund ved maskinen. Det finnes 
ingen ting som å sette seg ned å spille et slikt spill der du slipper å 
tenke, det er bare å skyte alt du ser (høres kanskje litt sprøtt ut). 
Liker du raske actionspill, er Anarchy noe for deg! 

� X:':.::;:;";"",�",,",,,,,;,;;,�;;,,-.,: 

Matrix Marauders 

I Matrix Marauders er poenget å bli 
"ødelegger nummer l ". Det høres 
kanskje litt drastisk ut. Det viser seg at 
du allerede er blilt kåret til Jorgens 
ødelegger nummer l ,  denne gangen får 
du motstand fra andre planeter. Alle du 
møter har vunnet en tilsvarende 
konkurranse på sin hjemplanet. Poen
get er kappkjØring med en slags 
romskip, hvor alle knep er tillatt. Det 
er bare en som kan overleve dette. og 
du bør sørge for at det blir deg! 
Psygnosis har gitt ut mange spill, og 
felles for de fleste er korte instruk
sjonshefteT. Jeg leste gjennom det lille 
som var, og var rimelig sikker på at jeg 
visste hva spillet gikk ut på og hva jeg 
skulle gjøre. Den gang ei. 

Jeg startet spillet, og så utover et 
tredimensjonalt fylt vektor-landskap. 
Etter et par sekund begynte det å blin-

ke rødt, og det lyste "Waming, you 
have been hit" øverst på skjermen. Jeg 
kjørte litt framover og prøvde meg 
fram, uten gode resultat. Jeg fikk et 
fiendeskip midt i siktet og begynte å 
skyte. 

Plutselig ble hele skjennen rød, og 
PANG! jeg var død. Etter å ha notert 
meg den respektinngytende poeng
summen 39 (en passe brukbar poeng
sum er omtrent 10000), og at jeg 
hadde overlevd i 13  sekunder, leste jeg 
instruksjonsheftet en gang til. Det 
måtte gå an å få til et eller annet... 

Det finnes forskjellige våpen, som 
er mer eller mindre effektive. Det 
beste er raketter, som garantert 
ødelegger motstanderen din effektivt, 
men prisen er også dereuer. Penger får 
du ved å kjøre bra, kjØrer du dårlig blir 
du fort fattig. 

Grafikk: 7 
Lyd: 7 
Spillbarhet: 6 
Totalt: 68% 

68% 
Dette er et spill som blir ganske bra hvis du først forstår hva det går 

ut på - bare så synd at det er så vanskelig å finne ut. Styringen var litt 
uvant, både joystick- og musstyring, men det gikk an å venne seg til. 
Spillet gikk ganske raskt for å være fylte vektorer, det var ikke noen 
sjenerende hakking. Det var litt synd at instruksjonsboken var såpass 
diffus. 
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Demogrupper 
Vi kommer her i NDM til å ta med en liste 

over de demogrupper vi har adresser til. 
Listen vil ikke bli gjengitt i hvert eneste 
nummer, men sansynligvis i hvert tredje. De 
gruppene som vil være med på listen kan 
skrive til NDM. Se også annonse om dette 
på annet sted i bladet. 

THEATRE 
Trond Michelsen 
06-842853 

ZOMBIE BOYS 
Postboks 140 
380 I Bø i Telemark 

PIRAYA INC. 
Gard Tore Eriksrud 
Rustadveien 36 
2830 RAUFOSS 

POWERLORDS 
Roy Berg (OCTON) 
TPL-NORWAY HQ, Postboks 4186 
7002 TRONDHEIM 
07-9 14178 

CRUSADERS 
Espen Lyngaas 
Bregneveien 10 
2007 KJELLER 
02-470708 

IMP-666 
Jarle Pedersen (L"ord of ASSASIN) 
Postboks 29 
4817 HIS 
041-10298 

ACTORS 
Karl Larsen (Dolmansleeve) 
Weidemannsvei 23 
7014 TRONDHEIM 
07-533021 

FROGS 
Frode Erikson 
Constitutionens Vei 12  
4085 STAVANGER 

MEGASTYLE 
y. Storheilia l IA 
5046 BERGEN 

Hei! 
Jeg sender dere noen koder til Venus: The flytrap: 

Area: 
The Forbidden Forest 
The Frozen Wastes 
The Dead Ci ty 
The Wood World 
The Kavems 
The Death Valley 
The Creeping Swamp 

Hilsen 
Morten Karlsen 
1500 MOSS 

Code: 

MANTIDS 
CICADAS 
PSYLLIDS 
PIERIDS 
SATYRID 
LYCAENID 
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T i l  Programtop pen 

Her er vår liste over de beste spillene 
på Amiga. 

Det sto ikke noe om hvor mange man 
skulle skrive, så jeg tar med 5 stk. 

l .  Budokan 
2. Kick Off2 
3. Daily Double Horse Racing 
4. Jumping Jack'son 
5. Flood 

Vennlig hilsen 
Front Soldier of FROGS 
Frode Erikson 
Contitutionens vei 12 
4085 Hundvåg ' 

. . 

Her 
er 

det 
plass 

til 
flere 

ytringer! 

Hei Norsk Data Magasin! 

Flott blad forresten! 

Beste norske gruppe: 
Megastyle 

Beste musiker: 
Reyn Ouwehand (Mac Magir) 

Beste grafiker: 
l Rune /Megastyle (Sparkler) 
2 Rikard/panoramic 

Beste diskavis: 
Sex'n CrimefAmok 

PS! Hva med å ha beste utenlandske 
gruppe? 

- Genesis Project (beste utenlandske 
gruppe). 

Det var alt! 

PPS! Kan dere gi meg adressen til 
Megastyle Ueg er Megastyle fan ... men 
jeg får dessverre ikke tak i den!) Kan 
dere være vennlige å sette den i avisen? 

Hilsen Jan Erik Johannesen! 

PPPS! The Disk-Killers rules ! !  

Klart vi skal gi deg adressen her i 
avisen, de har sikkert flere beundrere 

som også er interessert. 

Så her kommer den: 

Megastyle 
V. Storheilia l IA 
5046 BERGEN 

Hei NDM! 

Jeg vil informere deg om en liten "secret-mode" på 
Vertical Insanity demoen til Razor 1911  (i tilfelle du 
ikke vet om den enda): Hold ned høyre mus knapp 
mens demoen decruneher! Da får du vite hvordan 
gutta har gjort det... 

Det ligger dessuten en beskjed i hukommelsen på 
adresse $6AOOO, så vidt jeg husker. 

Jeg ble nemlig så nysgjerrig på hvordan Dr. No 
hadde laget disse fine rasterbarene, at jeg tok en titt på 
sourcen. 

Jeg lette i sourcen etter denne "mavef'
kommandoen (via hex-code, selvfølgelig), men 
(dessverre) fant jeg ingen slike kommandoer i hele 
hukommelsen. Virkelig synd, for det hadde vært kjekt 
med en sånn kommando! 

Det hadde vært fint om du kunne ha skrevet mer om 
Friendship! Etter min mening er det noe av det beste 
som har skjedd for Amiga-scenen. Det er viktig at så 
mange som mulig får høre om det, så det kanskje blir 
mulig å få til en mer vennlig og morsom scene igjen, 
as in the good old days . . .  

Her er min "rankingliste" over de norske gruppene: 

l .  Cryptoburners 
2. Razor 1911  
3 .  No Limits 
4. Network 
5. Fraxion 

"Demo-hjørnet" er virkelig interessant. Håper vi får 
flere sider med det, og det ville ha vært fint om du 
kunne ha fått med mere news. 

OK, det var alt, for DENNE gangen! 

OctonfTPL-Norway HQ 
Box 4186 
7002 TRONDHEIM 

Kjære NDM! 
Jeg har skrevet til dere før, og brevet ble satt inn i 

avisen. Tusen takk. 
Men denne gangen er det et tips til spillet 

CABAL fra OCEAN. Som jeg har funnet ut selv, og 
IKKE tatt fra andre datablad. Her er tipset: 

På stage 2, kaien, der lastebilen kommer med 
kanonene. Skyt lastebilen i stedet for kanonene. Når 
lastebilen kommer for andre gang inn på skjermen, 
bør den sprenges og ta kanonene med seg i døden. 

Lykke til! 

Vennlig hilsen 

Hi-Tech Van Hots 
alias Ronald Hole 
8230 SULITJELMA 

Yo! 
Here's same charts for yer mag ... 

Best group: 
Illusion 

Best Musician: 
MacMagic 

Best graphician: 
Rickard 

Best Discmag: 
Sex'n Crime by Amok 

That's all, thanx! 
Price of Megastyle 
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Atari ST til SCART ATAR I 
1 .  Audi o  

SCART 
2 ,  Aud i o  V ,  

G ,  Audio  H ,  
- 150 OhM - 7 ,  B l å  

1 7  

la , B I å 
8 ,  +12 V 

6 ,  Gron 

8 ,  Kob l i ngssp�nning  
Er du en av de som bruker 

TV 'en som monitor? Er du lei 
av å forgjeves pusse og gnikke 
på skjermen for å få klarere 
bilde? Har TV'n din 
SCARTÆURO-inngang? 

Har du svart JA på disse 
spørsmåla, er denne artikkelen 
noe for deg. 

Når du kobler ATARIen til 
TV'en via RF, er du garantert å 
få et uklart bilde. Fargene flyter 
sammen, og 1 medium 
opplØsning er det vanskelig å se 
hva som står på skjermen. 
Hvorfor skjer dette? 

For å forstå dette må vi vite 
litt om hvordan et RF - eller 
antennesignal - er bygd opp. 
RF-signalet er et modulert 
videosignal, og videosignalet er 
igjen et modulert signal 
bestående av Rød, Grønn og 
Blå (de tre grunnfargene som 
TV 'en har, fork. RGB) og synk
signalet. Altså vil et RF-signal 
gå gjennom en god del 
omforming fra datamaskin til 
bildeskjerm. Først må RGB og 
synk signalene moduleres til er 
videosignal, og så må 
videosignalet moduleres til et 
RF-signal. I TV'en må RF
signalet demoduleres til video
signal , som igjen må de
moduleres til RGB og synk
signaler. Det er klan at dette 
forringer bildekvaliteten kraftig. 

Hva kan man gjøre med 
dette? Jo, hvis du er så heldig at 
TV 'en din har SCART-kontakt, 
kan du koble RGB og synk 
direkte fra ATARIen til TV'en, 
og bildekvaliteten blir mye 
bedre. I tillegg kan du rappe 
audio og video-signal fra 
SCARTen, så du kan f.eks. 
koble TV 'en til stereoen. 

Hvis du ser på kobling
sskjemaet, ser du at det er kobla 
tre motstander på kabelen. De 
er kobla til RGB-signalene. 
Ifølge ATARI i Sverige skal det 
gå uten, men det stemmer ikke. 

o 

Hvor store motstandene skal 
være kan variere litt, men 150 
Ohm skulle passe på en standard 
SCART. 

Synksignalene kan skape litt 
problem. På ATARI er det jo to, 
vertikal synk og horisontal synk. 
Horisontal synk finnes ikke på 
SCART, så vi tar rett og slett og 
gir blaffen i det. MEN, det er 
ikke sikkert at TV'en er enig, og 
skaper trøbbel hvis fargene blir 
for lyse; bildet begynner å vri 
seg. 

En løsning på dette 
(eventuelle) problemet, er å 
forandre fargene på Desktop. 
Hvit skrift på blå bakgrunn er 
perfekt, og mye bedre enn den 
gamle spygrønne bakgrunnen. 

En annen (eventuell) løsning 
er å koble BÅDE Hsynk og 
Vsynk til synken på SCART. 
Dette har jeg ikke prøvd, men 
det er verdt et forsøk. 

Som du ser på koblings
skjemaet har jeg kobla 12 v 
utgangen fra monitorporten til 
en inngang på SCARTen som 
heter koblingsspenning. Det er 
nemlig dette signalet som sier 
fra til TV'en din at den skal vise 
det som kommer inn fra 
SCARTen i stedet for det som 
kommer fra tuneren. Altså vil 
TV'en vise NRK helt til du 
skrur på ATARJen. Praktisk! 

Monitorpluggen til ATARi er 
mildest talt spesiell, og kan være 
vanskelig åfå tak i. Chara Data i 
Sverige har, men regn med ca. 
50 kr. totalt. PrØv Datatech, de 
skryter jo av at de kan skaffe alt. 

SCARTpluggen kan du få tak 
i over alt, men ikke kjøp de til 
80-90 kr! Du kan få de for 10- 12 
kr andre plasser! 

Pin-layouten til monitor-
kontakten og SCART-kontakten 
finner du i manualene til 
ATARlen og TV'en. 

Lykke til! 
JES 

- m OhM 
7 ,  Rod - 150 OhM 

l2 , Vsync 

2 ,  Vid�o 

13 , Jord 

11 , Gron 

15 , Rod 

16, Synk 

20 , V i d�o 

21 , Jord 

Litt småsnask 
Dette er et lite maskinkode-program som ruller igjennom en del av CHIP-minnet 
og viser dette på skjermen. Programmet er beregnet på å skrive inn i K-SEKA 
assembleren, men kan lett brukes i alle assemblere_ 
Legg merke til at dette programmet ikke har noen som helst nytte. Alt det gjør er å 
vise minnet på skjermen. Som et lite tips kan du prøve å kjøre noen demoer eJ_ slik 
at det ligger litt ekstra "grums" rundt i minnet før du kjører dette programmet. 

move . w  

move . l 

mov e . l 

lTtove n l 
mave n l 

move . l 

move . l 

mave .. l 

mave . IN 
l ea .  l 

mave . l 

s J. oop : 
move . l 

d b ,- a  

move . l 

mOVE . W 

l oop : 

mave . w  

move . l 

mav e . l 

a d d . ,., 

#$4000 , $d'Fi�09a 

4 .. LoJ , a6 

1 56 ( 216 ) , 216 

34 ( a6 )  , a6 

( a 6 )  , a 6  

3 6  ( ". 6 )  , a6 
4 ( 21 6 )  , 21 6 
8 ( a 6 ) � a(l 

# 5 1 1 9 ,  dO 
se t� save , af.J. 

a.O �  a 5  

( ,, 5 ) + ,  ( 21 4 ) + 

dO , s l oop 

#$000400 !' a3 

#5000 �, d l  

#5 1 1 9 ,  dO 

aO , a2 

a 3 , a l  

#80 � � .3 

Wc'. i t :  
move . l 

a s '- . l 

a n d i . w  

c mp _ w  

b n e . s  

l oop 2 :  

move _ l 

$ df f 0 04 , d5 

# 8 , d 5  

#$ 1 -F f , d5 

#0 , d 5  

"Ja i  t 

( 21 1 ) + , ( 21 2 ) +  

d b ,- a  dO , l oo p 2  

b t s t  # 6 , S b -FeO O l  
beq . s  s t o p  

d b ,-a d l , l oop 

s t o p : 
mave . hl #5 1 1 9 ,  dO 

,- l aop : 
mave . l - ( a 4 ) , - ( a 5 )  

cl b t" a  dO , t- l Dop 

,· t s  

s e  t- save : 
b l k . �·J 1 0 2 40 � O  

NA HAR DU MULIGHETEN! 
N o r s k  D ata M a g a s i n  t i l by r  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 BS-ope ratø rer  å få s i n e  navn i b l adet .  
V i  v i l  s a m l e  o p p  a l l e  adresser v i  får  t i l s e n d t  og l ag e  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 rupper o g  B B S ' e r  i landet. O g  det beste av alt: D E T  KOSTER I NG ENTI N G !  
Så n å  h a r  d u  i n g e n  å skylde p å  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 nformasj o n e n  v i  v i l  h a  e r  f o r  D E M O G R U P P E R :  
N avn p å  g r u p p e n ,  adresse,  t e l efo n ,  d ata m a s k i n  og d e t  r i kt ige navnet p å  d e n  s o m  e r  kontaktpers o n e n .  
F o r  B B S ' e r  v i l  v i  v i t e :  
B B S ' e n s  n a v n ,  syso p ,  t e l e fo n ,  å p n i n g st i d e r  o g  d atam a s k i n .  
Sett i g a n g !  La oss d r u kne i he nvendelser ,  b are . . . .  
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ProgJ'8nune 

Fra og med neste utgave av NDM (da vi blir rent 
Commodore-blad) vil J. L. Skollenborg ta over kurset 
i hvordan man programmerer i AMOS på Amiga. 
Derfor blir det ikke noe kurs i dette program
meringsspråket denne gangen. Vi mener det er best at 
han får legge opp kurset etter sin egen pipe - så 
hugende programrnører må altså vente til neste 
utgave av NDM (nr. 10 om 3 uker). 

Men noe skal vi da kunne 
nevne om AMOS denne gangen 
allikevel. 

På Computer entertainment 
Show i London den 13.  - 1 6. 
september vekslet vi noen ord 
med Richard Vanner på 
Mandarin Software. Han syntes 
det var veldig hyggelig å høre at 
Norge endelig hadde fått et eget 
datablad, og han ville vi skulle 
hilse til alle lesere av NDM. 

Ja, han ble så imponert at han 
dukket ned i vesken sin og 
hentet opp en diskett som han -
med et bredt smil - overrakte til 
NDM's redaktør. 

Disketten var en oppgradering 
av AMOS I . l  til versjon 1.2. 
NDM fikk lov til å sende denne 
disketten til ALLE som ville ha 
en oppgradering av AMOS -
helt GRATIS! 

Det betyr at du må først og 
fremst må ha en versjon av 
AMOS for at du i det hele tatt 
skal kunne få noen glede av 
oppgraderingen. Det er altså 
ikke en grarisversjon av hele 
programmet. 

For det a�dre må du sende oss 
en fannatert Amiga-diskett 
(virusfri, takk!) samt en 
adressert konvolutt med porto 
kr. 5,40 påsatt. 

graderingen. 
Hva er det så man har 

forbedret i den nye versjonen? 
Ja, det ville bli for langt å ta 
med alt her, men noe skal vi da 
kunne nevne (på 
oppdateringsdisketten ligger en 
README-fil på 25 kB som du 
kan printe ut). 

* LDIR virker nå som det 
skal. 

* y HARD returnere nå rett 
verdi 

* AMAL PLay virker som det 
skal 

* Og det gjør nå AMPLAY 
også 

• ERRN gir nå det riktige 
nummeret på en feil . Det brukte 
å legge til 2! 

* MENU TO X, Y er nå i rett 
ordning 

Dessuten har man lagt til bl.a.: 

• OPP- og NED-pilene samt 
PARENT-feltet er nå samlet i en 
gruppe. 

* Hvis du ber om en annen 
diskett vil AMOS be deg sette 

NORSK DATA MAGASIN 
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AMOS - THE CREATOR! 

den/inn. 
* Sekvensielle filer er nå 

speedet opp. Tidligere gikk de 
saktere enn AMIGA BASIC .. . • 

=DIRS returnerer nå diskettens 
navn og ikke bare device navnet. 

Nye instruksjoner i AMOS 
1.2: 

* =DEY FIRSTS("filter") 
* =DEY NEXT$ 
• MULTI WAJT 
* PRIORITY REYERSE 

ON/OFF 
* HREY BLOCK 
* YREY BLOCK 
+ en hel del ti I l  

Nå kan du også snu SPRITEn 
din i AMOS! Hvis du har tegnet 
en type som skal gå mot høyre 
på skjermen, så kan du nå 
reversere SPRITE-datene slik at 

du kan bruke de samme 
SPRITEne og la typen gå til 
venstre (med ryggen i rett 
retning). Det var ikke dumt! 

Dette var et lite utvalg av 
nyhetene. Resten kan du lese om 
i README-filen på disketten. 

Tilhører du de som ikke har 
AMOS men som gjeme skulle 
ville kjøpe programmet? Da kan 
du få kjøpe den gjennom NDM. 
Yi kan tilby deg AMOS - The 
Creator - til kr. 590,00. Da 
sparer du en hundre-lapp. Vei
ledende pris er kr. 690,00. De 
som betaler AMOS i forskudd 
via postgiro 0824-0174241 vil få 
programmet med en tjukk 
bruksanvisning (engelsk) fritt 
tilsendt. Til de som vil ha det i 
oppkrav tilkommer frakt med kr. 
40,50. 

Bruk gjerne talongen her 

nedenfor, eller skriv bestillingen 
på baksiden av postgiro
blanketten hvis du vil betale i 
forskudd. 

Fra England har vi fått 
beskjed om at det kommer to 
programmer til til AMOS - The 
Creator. Det ene er et 
animasjonsprogram, og det 
andre er en kompilator (com
piler). 

Disse programmene har ikke 
fått en prislapp enda, dessverre. 
Noen eksakt utgivelsesdato er 
heller ikke nevnt, men Database 
Software/Mandarin Software 
regner med at de vil være på 
markedet i slutten av oktober. 

Legg til et par-tre uker, sier vi 
på NDM - deadlines hos 
softwarehus er fleksible saker ... 

AF 

Får vi mange forespørsler, må 
vi be om litt tålmodighet. Det 
kan ta en stund å kopiere opp 
noen hundre disketter hvis det er 
mange som vil ha opp- Vi vil intervjue deg! 
AM IGA 500 
mRl.�INNE MED KLOKKE OG KALENDER 

�1� Kb KR , 750 , 00 
YEST-TYSK TOPPKYALITET 

VI SENDER OVER HELE LANDET 
VI TAR IMOT DIN BESTILLING 
PÅ TELEFONEN FRAM TIL KL 2100 HVER DAG 

ILl ·1 BÆRUM DATAKABLING AlS 
a POSTBOKS 17. 1353 BÆRUMS VERK 

TLF. (02) 510375 I 51 0022 

Bruker du din datamaskin til noe utenom det vanlige? Kanskje 
du har freaket helt ut og bruker den til teppeknyting, hekling 
eller makrame? 

Det er sikkert mange som ville sette pris på en artikkel om din 
dataspesialitet. 

Ring Norsk Data Magasin på telefon 072- 1 6880, og la oss få vite 
at du ekstisterer! 
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Præcisions fremstillet med trykt kredsløb 

5 stk. udskiftelige micro-switches 

Superstærk plast- og stålkonstruktion 

Designet for både venstre og højre hånd 

Specielt designet hå ndlag 

Speciel ledningsaflastning 

Ekstra lang ledning på 1 50 cm. 

Passer til: 

Commodore 64/ 1 28 - Atari - Amstrad 

Bit 90 - Memotech - SpeeIravideo 

DanJoy 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, TRON D H E I M  - ALFAR H E I M  • LIBRIS, ELVERUM - IQ COMPUTER & HOBBY, 
BERGEN - SUNDEM • LIBRIS, BODØ - AKTIV AS, FØRDE - BRØNNØYSUND AVIS & BOK, BRØNNØYSUND 
LAN DMARK • LIBRIS,  GJØVIK - LEKNES BOKHANDEL, LEKNES - NARVIK ' LIBRIS, NARVIK - PAPYRUS ' 
LIBRIS, OSLO - DYRING AS, PORSGRUNN - J M HANSEN, TROMSØ - KITEK INDUSTRI DATA, ALTA 
LEVANGER ' LIBRIS, LEVANGER - SVERDRUP ' LIBRIS,  KRISTIANSUND - ASKER ' LIBRIS, ASKER 
SOLLlE • LIBRIS, HORTEN - ROLF OLSEN, MOSS - SLiNNING MOA, ÅLESUND - 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  336 , 6 4 0 1  M O L D E .  T l f . :  0 7 2  - 1 5 2 9 8  

Acorn User Show, 
med ny Archimedes! 

1 9  

Den 7. september åpnet 
dørene for årets Acom-messe i 
London. Den ble arrangert av 
det engelske databladet BBC 
Acom User, og er den eneste 
som er for bare Acom-com
putere. Lokalet var fylt opp 
med stands for både BBC
maskiner, Archimedeser og 
a�dre Acom-produserte boxer 
(maskiner). 

Flertallet av standene var 
sentrert om Archie, men noen 
få BBC-stands fant vi jo. Disse 
solgte for det meste spill o.l., 
mens for Archimedes var utva
get stort, både når det gjelder 
hardware og software. Av 
hardware gikk det for det 
meste på RAM-utvidelser, 
digitaliseringsutstyr og NlIDI, 
og ikke minst: En ny, 
hypOerrask Archimedes, med 
navnet A540. På softwaresiden 
var hele spekteret fra spill til 
kretskort-designere represen
tert. Mange programmer ble 
utgitt i nye versjoner, blant 
annet Impression, Interdictor 
og PipeDream. 

A540 
Spesifikasjoner: 30 Mhz, 

13.3 MIPS, 4 MegaFIops, 100 
Mb SCSI harddisc, 4 Mb 
RAM. Pris: 3000 pund, dvs. 
ca. 35000 kr + moms. 

Det var fantastisk å s3e 
denne maskinen! Den er 
raskere enn en 25 Mhz 486 
(etterfølgeren til 386), og 
Amiga 3000, som vi så på i en 
butikk senere på dagen, hadde 
ingen sjanser til å imponere 
etter dette. 

I forhold til en vanlig 
Archimedes, ble det sat at den 
var mellom 6 og 8 ganger 
raskere. Det betviles ikke, for 
når store vinduer med bilder i 
256 farver flyttes rundt i en 
desktop med ca. 800x600 pun
kter uten den minste hakking 
(hele vinduet dras med, ikke 
bare en ramme ... ), og når en 
fullskjerms rimelig avansert 
raytracing tar 5 minutter, ja, da 
er man i himmelen. Maskinen 
kan utvides til 16 Mb RAM 
internt, 4 Mb om gangen. Hver 
RAM upgrade har en egen 
MEMO tilsvarende den på 
A400 og A3000 seriene. 
RAMen er 80 nanosekunder, 
men hvis du får tak i raskere 
RAM, kan du installere den 
uten problemer, f.eks. 50 ns, 
og maskinen blir ENDA 
raskere. Memory-controlleren 
går på 12 Mhz, mot 8 i vanlig 
.Archie. PC-emulatoren (soft
ware) på A540 går som en 
mM AT, og det er ikke nød
vendig med noe hardware for å 
kjØre MS-DOS. FPA-uniten 
(floating point accelerator) 
leveres ikke med nå, så fore
løpig får du ikke 4 MegaFIops. 
Ifølge brosjyrene til Acom 
kommer den neste år, men vi 
fikk inntrykk av at den allerede 
er produsert, fordi det ble sagt 
at Roger Wilson har en. 

HS 
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.A1\III G.A.. 

Hei alle hardbarka 
Amigafrelste ! 

Vi kjØrer videre med noe mer avansene bastard routines, vi 
kommer også til å titte på bruken av Amigaens interne library rutiner, 
fØlg med! 

Amiga Basic Library 
Inne i din amiga ligger det en del system-rutiner. disse har 

maskinkode-programmerere full tilgang til. Amigabasic er dessverre 
ikke bygget opp rundt bruken av disse rutinene. 

Det er ved disse omstendighetene vi kan lure Amiga'en nok en 
gang ved å bruke en bastard rutine. Amigabasic kan bruke library
rutiner som er lagret på disk, disse kan du finne på extras disketten 
din (studer din Amigabasic manual for mer informasjon). 

Eks. I :  
library "dos.library" 
declare function loadseg library 
Før vi kan bruke noen av de rutinene inne i et library, så må filen 

åpnes. Dette gjøres ved å skrive navnet på biblioteket (se eks. I), 
deretter så deklarerer du hvilken funksjon du ønsker å bruke. 

I eks. I åpner vi "dos.library", deretter henter vi en funksjon ved 
navn "loadseg". Dere som har hisoft basic trenger ikke denne 
funksjonen, da den tilsvarer funksjonen "Bload". 

Loadseg er en loaderutine som loader en fil ifra diskett, filen vil 
havne på eventuetl ledig minne, men Amigados er delvis 
programmert i et språk som heter "bcpl" . Dette er et språk som 
håndterer alle adresser som "Iong" (32 bits). Da mil vi bruke dette 
matte-stykket for å finne den riktige adressen (eks. 2). 

Eks. 2:  
O 
I 
2 
3 
4 

deflng a-z 
library "dos.library" 
declare function loadseg library 
a=loadseg(sadd([filename]+ehr$(O))) 
code=a*4+4 

5 call 1oc eode 'fjern loe i amigabasie 

[O]: deklarerer alle variabler som 32 bits Oong) 
[I]:  åpner dos biblioteket 
[2]: henter loadseg funksjonen 
[3]: loader en fil ifra diskett (passeres via variabelen a) 
[4]: finner den riktige adresse hvor filen er. 
[5]: starter filen 
Da kan du bare bruke call-funksjonen til å starte filen. Dette var 

vel en etterlengtet rutine? (demopacks, here we comel). 

Parametre 
La si at du jobber med et spill i basic, da vil du kanskje ikke ha 

disse teite (l) intuituion vinduene. Da kan du sette opp en real time 
bitmap skjerm via basic. Men det ville jo bli slitsomt il måtte skrive 
en ny rutine for hver skjerm?? Amigabasic bruker da stacken til å 
overføre tall-parametre til mc-68ooo (det står et kapittel angående 
stacken i Amigabasic manualen). 

[ l ] :  call bastard(variable) 
[2]: call bastard(variable l ,variable2) 
l :  Her vil du finne variabelen pil stack+ 16, i maskinkode kan man 

da skrive 
Move.! 16(sp),[adresse register]. 
2 :  Alle basic stack adresser er long woords, da kan du finne neste 

variabel på adresse stack+20 (move.l 20(sp),data registerladresse 
register). . 

På denne måten kan man overføre diverse tellere til maskinkode 
register, men man må ha Doe informasjon om maskinkode for å ha 
bruk for dette. 

Amigabasic/hisoft bruker alle registre utenom aO-al/dO-dl ,  men 
man kan jukse litt ved å spare alle registre på stacken før man bruker 
noen rutiner. 

Eks: 
movem.l aO-a7/dO-d7,-(sp) 'reserverer alle register på stacken. 
movem.l (sp)+,aO-a7/dO-d7 legger tilbake registre etter bruk. 
I forrige utgave 'av NDM forklarte jeg hvordan man kan gjøre om 

maskinkode til offsetdata, her har jeg laget en mc-rutine som bruker 
loadseg funksjonen. Du kan jo prøve å forandre den ved il overføre 
byteslfilnavn via stack?? 

move.! $4. w,a6 
lea.l libname(pc),al 
jsr -408(a6) 
move.l dO,dosbase 

beq.s quit 
move.! dO,a6 
move.l #filename,d 
I 
jsr -150(a6) 
move.! dO,bytes 
beq.s error 

asl.l #2,dO 
addq.l #4,dO 
move.! dO,aO 

movem.l dO-d7/aO-a6,-(sp) 
jsr (aO) 
movem.! (sp)+,dO-d7/aO-a6 

move.l bytes(pc),dl 
jsr - 156(a6) 

error: mave.l a6,a l 
move.l $4. w,a6 

jsr -414(a6) 

quit: rts 
dosbase: de.! O 
libname: dC.b 'dos.library',O 
even 
bytes: de. I O 
filename: dc.b "filename",O 
Du husker sikkert copper-programmet i forrige artikkel, her har du 

de nødvendige data for il få tilbake basicieli. 
&H33fc,&HOO80,&HOOdf,&Hf090,&H2c79,&HOOOO 
&HOOO4,&H226e,&HOO9c,&H23e9,&HOO26,&HOOdf 
&Hf080,&H33fc,&H80aO,&HOOdf,&Hf096,&H4e75 

I et av de første kapitlene angående mc-programmering her i 
NDM, var det et maskinkode-program som satte opp en hires skjerm 
på 1 bitplane. Jeg har ikke gjort om denne til datasetninger. men her 
er en forklaring på hvordan du kan lage din egen biunap loader. Du 
må dessverre ha skjØnt hvordan den rutinen fungerer, det er nå du bør 
benytte sjansen til å kjøpe en maskinkodebok. Jeg kan rekomandere 
Amiga Hardware Reference Manual. Der forklares dette med bitmap 
helt fra bunnen av. 

start: 
deflng a-z 
Iibrary "exec.library" 
declare function 
allocmem library 

st=allocmem(l6ooo,l) 
a=st 
bytes= 16000 

call bitplane (a,bytes) 

freemem st,16000 
end 

Vi bruker allocmem til å legge av 16000 bytes til skjerm-dataene, 
deretter gir vi a startadressen til minnet vårt. Bytes tilsvarer antall 
bytes skjermen inneholder. 

Da er det bare å overføre dette til maskinkode-rutinen. Jeg tar 
forbehold om at du nå vet hvordan å leseloverføre parametre til 
maskinkode. Jeg tar også forbehold om at du vet hvordan du 
inkluderer offset data (se tidligere eksempel). 

Til dere som ikke helt har fattet det, her har jeg listet noen bøker 
som virkelig er "gullgruver": 

Amiga Basic inside out 
Amiga tip's and trix 1-2 
Amiga maskinkode (dansk) 
Advanced Basic programming 
Disse skulle finnes i de aller fleste bokhandlere rundt om i Norge. 

Ser dere i neste utgave! !  
JLS 

Henvend deg direkte til 
AMIGA-siden. Skriv til: 
Jon Lennart Skollenborg 
Åsly 
3240 ANDEBU 

HUSKI Merk konv. "NDM" 

AMIGA, ATARI ST 
Nå kan alle modellfly

entusiaster gå hjem å legge seg. 
Eller kanskje heller sette seg 

ned ved sin Amiga eller Atari 
ST. 

Nå burde det være slutt på 
lange turer bort fra folk og fe for 
å finne et åpent område hvor de 
kan starte opp sine radiostyrte 
fly og helikoptere. 

Fra og med nå kan man sitte 
rolig tilbakelent i sin lenestol og 
bruke samme styrekontroll på 
sin fly- eller helikopter
simulator på datamaskinen. 

R.e. Simulations har laget en 
styrekonsoll som ser akkurat ut 
som de som brukes til 
radiostyrte fly. Denne kobles til 
datamskinen, og gir deg full 
kontroll over flyet (eller 
helikopteret) på skjermen. 

Prisen er sirka 2200 kroner, og 
det følger et aldeles nydelig 
flysimulatarprogram med 
konsollen. 

Rutine som leser joysticken i port 
2. Hvis du vil lese joysticken i port 
l i stedet, må du forandre $dffOOc 
til $dffOOa. Rutinen leser alle 8 
retningene. Kkalles opp .med "bsr 
jaytest" eller "jsr jaylest". 

Putt inn dine egne rutiner i stedet 
for de linjene som begynner med 
""''', slik at rutinen forandrer noe. 
Programmet virker både på Scka og 
Devpac. 
· .... Il'·" 

Joy_m, 

IIlOve . '"  Sdt :OOc . ,jO . ) oyid4t 
blllt _9 . dO 

bne . i!! lov_tv 
btl:lt _l . dO 
bn"'.9 J oy_th 
bti5t . 0 .  dO 
tme . i:l  J OY_� 
bUlt .S.dO 

bne 15 j Oy_f 

· JOyst ck.,r: F r � t  l !nldt-po�i5jon 
" .  

joy_f 
• J"ya! 1"1.(' ... :t,\, rett fl'en-..;.v"r 

n" 
) OV_b: 
• Joyat ;ker. ,,� al r.,.� t ,.";,,. v�r 

J ,y_h : 

n. 

bt!'t _O.dO 
b(·q .!; ) OY_bh 
bt .. t. la.dO 
br.e , !'  Joy_fh 

, Jvy�tl�'i<';Jl star ret t : : j  h .... yre 

JOl' ,bh: 
• J.lY!<' leken star t.>M t i l  1.,Jyr-olO 

". 

oy_th :  
• JOYSl l,:k<,n "r ... , f r- dm  t i l  h"'yr_ 

n, 

JuY_V 

btst _O.dO 
lme . 9  j oy_bv 
bl!!ll "'a . dO 

be'l . i5  l OY_CV 

• J��Y 'l l d' • .,." .. ',\, r-.. tt t l l  ver.str-e 
l l:; 

J oy_bv , 
· J�,ys l l  "k"r. 8t�,· bdk t : 1  vel!:;tro: 

no 
JOy � v ,  
• J;;yst I ";..."n 5·,bl : 1 =  t l .  veL5:r .. 

n. 



HALLO I LUKEN! 

Demo
hjørnet 

Hallo alle demo frelste! 
Her er en ny utgave av Alles 

favorittsidel Demobj"rnet ruller 
videre ... 

Fortsatt mA jeg fA kJage over 
den dArlige responsen fra dere 
lesere med hensyn til stemming 
pA rainkingslisten. info til 
oppslagstavlen. sinte og risende 
brev (disse savner jeg virkelig. 
fordi de gir meg jo best 
pekepinn pA hva jeg gjør for 
dArlig). rosende brev (sob. sob). 
programlistinger. spørsmAI osv. 
osv. osv. 

Sagt med andre ord: Det et 
demohj,,,,ne b"r inneholdel SA fA 
ræva i gir (blir dette sensurert 
tro?). og reager! 

Vel, det Vf\T dllgens sure mine. 
Over til demoene. 
Dotsn RocklCrypt (Amiga) 
Fra gutta i Stavanger har det 

kommet en ny demo. Og 
demoen er slett ikke verst den. 
Den er bygd opp rundt en 
"pixel-sine-sero})", som beveges 
bAde pA x- og y-aksen. Ved A 

trykke hOIyre mus-knapp. kan 
man ski fte bevegelser pA 
serollen. Ideen er forsAvidt ikke 
av ny dato. men den er bra 
gjennomf"rt. 

I bakgrunnen sees " sjrlder 
som zoomes ut og inn etterhvert 
som tonene strømmer ut. p� 
toppen kan man beskue en logo. 
som jeg rnA medgi ikke er av 
beste sort. men brukbar. 

Mens demoen holder pA. 
kommer en sol opp fra vannet. 
og det blir lyst (dogl). 

Etter en stund gAr solen ned, 
og det blir m"rkt (natt l). (Det 
var dagens naturfag-timel). 

Litt originalt. men mindre 
vell ykket (logoen blir ikke 
særlig vakker med biA 
bakgrunn). 

Musikken er bra. fin flyt i 
melodien. Brukbare .. m ples. 

Alt i .It vil jeg si demoen blir 
noe knapp. med litt for fA 
effekter. Men det <om er. er til 
gjengjeld bra. 

NORSK DATA MAGASIN 

CODlNG: 
THE PLASTIC PRIEST 68% 
GRAFIKK: 
RAINBOW PAiNTER 60"10 
MUSIKK: 
TAM 76% 
TilSAMMEN: 69% 

Ny demo/Ahseneo (Amiga) 
Vi gAT rett p� sak: Demoen 

bes!Ar av en stor scroll med en 
waver (har kun brukt hardware
serollen. ikke teeh-teeh med 
andre ord). en mindre vellykket 
perspektiv-effekt (copper-sten
ger som strømmer mot deg (se 
bildet l» . og en logo med EN 
raster-bar bak. 

Jeg m� nok si at demoen ikke 
er av de beste jeg har sett. En del 
simple effekter (noen heller 
mislykket). 

Allikevel. designet er 
brukbart. 

CODING: 
HEADX 51% 
GRAFIKK: 
CHAMP. W1ZA.'<. 
QUEST 67% 
MUSIKK: 
HEADX 60'?'" 
TILSAMMEN: 60% 

S� litt om et umAtelig 
populært prosjekt fra Crusaders: 

Crusaders Eurochart Top Ten 
(september) (Amiga) 

Som navnet sier. er dette et 
tidsskri ft (p� disk) med ranking 

. lister over forskjellige objekt. 
I delle tilfellet er det over alt 

(vel. nesteni) som mAtte 
interessere data-freaks. Her 
finner dll lister over de mest 
poplliære spillene. demoene. 
filmene. LPene. llrilities og 
endel annet. Og hemmeligheten 
bak suksessen er nok at folk 
over hele verden stemmer rm 
listene. 

GRAFIKK: QO% 
Nydelig bakgrunnsgrafikk 

gjør tidsskriftet en nytelse A lese. 

MUSIKK: 89% 
Musikken er som regel laget 

av Dr. Awsome. og dermed som 
oftest av h"y standard. 
September-nummeret var 
virkelig bra. 

DFSJGN: 92% 
Bruker-vennligbeten er pA 

topp. musvelgingen av lister er 
perfekt. MAten listene skrives ut 
pA er vel gjennomtenkt (sh,rter 
fr. bunnen og g�r oppover. slik 
at f"rsteplassen vises til slutt). 
MAten menyen er bygd opp pA 
er perfekt til  denne typen 
tidsskrift. 

INNHOLD: 87% 
Innholdet kan vel alltid 

forbedres. men sl ik del er n�. er 
det fullt ut tilfredsstillende for 
de Ileste. skulle jeg Iro. med 
mange forskjellige kategorier. 

En dag dumpet det en 
interes..;;ant sak ned pA 
skrivebordet mitt� nemlig: 

TIIE 100 
MOST REMFMBERED 
64 GAME-TUNES (Amiga) 

21 

Den som vil henveode seg til Demo-hjørnet. kan skrive til: 

Bjørn Stensrud 
Fejordet 

2'100 FAGERNES 

HUSKI Merk konvolutten med NDM. 

Som navnet sier har dette noe 

A gjøre med CM' enl To 
dedikerte karer. Per HAkan 
SundelI og Ron Birk. bestemte 
seg en dag for A konvertere 
musikk fra 64�en over til 
Am igaen. etter en ide fra Red 
Seetor. 

De konverterte ikke bare 
musikk. men en god del tillel
bilder fra diverse spill. Til slutt 
endte de altsA opp med 100 (l) 
forskjellige musikk-stykker fra 
forskjellige spill l 

SA hvis du har h,tt en C64 en 
gang (slik som undertegnede). er 
det virkeligmoro A silte og 
mimre over de gode gamle 
dager pA M' enl 

Konverteringene er perfekt 
gjennomført. og alt er emulert 
som pA en CM. De har emulert 
6502 maskinkode. SID soud
ehipen. og koala-bilderl 

DESIGN: 88% 

I slideshowet f.des bildene 
inn og ut. etter hverandre, 
samtidig som C64-versjonen av 

Magnetie Fields (Jarre) kan 
NYTESI 

Bra gjennomført 
musikkshowet bar de en meny 

som er god A bruke. man 
beveger musen opp og ned for A 
velge hvilket spill man vil ""re 
musikken fra. og fr. ""yre til 

venstre for A velge musikk fr. 
Ilere brett osv. Ikke !IOC A klage 
pA her. neil 

KONVERrERING: 95% 

Vel. det var alt for denne 
gang. 

Var. ikke demoen deres med 
denne gangen heller? Nøl i sA 

fan ikkel 
Seod den med eo gang til 

adressen under, sA skal den nok 
kom rn e pA trykk. 

RANKINGLISTE 

1. CRYPTOBURNERS 
�. RAZOR 1911 

,., 
�. CRUSADERS 

4. FRAXION 
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Test av 
Edittrack Il 

Først ute I Midi-hjørnets 
testserie av sequencer er Edit
track Il fra Hybrid Arts Inc. 
Dette er en utbedret og "opp
st ylet" versjon av den gamle 
sliteren Edittrack. 

Programmet er skrevet for 
Atari ST 1040 og Mega ST 
serien, men vil virke på en 520 
om du har utvidet minne. Mas
terdisken er dobbeltsidig, men 
du kan få byttet den i to single 
hvis du har single drive. 

E. T. Il kjØres i medium eller 
high resolution, og jeg vil anbe
fale at du bruker en fargeskjerm 
fordi enkelte symboler skifter 
farge når du aktiviserer dem. 

Manualen som fØlger med er 
på 220 tettskrevne sider, men 
selv om den er stor, er den 
lettlest og oversiktelig. Legg 

... meJj(e t" ar det ligger en "read 
me" fil på disken som inne
holder infonnasjon om div. ting 
som ble oppdaget etter at 
manualen gikk i trykken. 

ET II er ikkjO kopi beskyttet, 
så du kan heldIgvis få tatt en 
sikkerhetskopi av det. Dessverre 

er delte selvfølgelig misbrukt av 
noen sleipe personer, så impor
tøren av programmet har ikke 
fått solgt så mange originaler 
som E.T. Il fortjener. 

Oppstart 
For å starte E.T. fl smekker du 

disken i stasjonen og slår på 
maskiQ3. "The start seleetor" vil 
da loade seg selv, og du vil få 
opp et directory over hva som er 
på disken. 

Der finner du mye rart, bl.a. 
div. demosanger, et program for 
gjenoppretting av slettede 
sangfiler, genpatch (et system 
for å kjøre flere Hybrid Arts 
programmer samtidig) og 
selvfØlgelig hovedprogrammet. 
For å starte showet dobbelt
klikker du på Edit Trk.Prg. 

Hovedskjerm 
Etter noen sekunder starter 

E.T. Il, og som du ser er 
skjermen · delt inn tre 
hoveddeler. 

I) Track display til venstre, 2) 
Control display til høyre og 3) 
Control column i midten. Du har 
tilgang til alle funksjoner fra 
denne skjermen, dette er m.a.o. 
hovedskjermen til E.T. Il. 

NORSK DATA MAGASIN 

Control Display 
Denne delen av, skjermen 

inneholder de samme funksjon
ene som en vanlig analog flcr
spors-opptaker pluss en del mer. 

Her finner du play, pause og 
spolings-knapper, telleverk, 
autolocate, puncll in/out, tempo 
setting, patch change og global 
transponering. (Skal komme til
bake til det meste elter hvert). 

Track Display 
Her har du oversikt over de 60 

sporene du har til rådighet. Du 
ser bare 20 om gangen, men kan 
scrolle deg gjennom de andre 
ved hjelp av musa. Programmet 
kan styres både via mus og via 
tastaturet. 

Her kan du gi hvert spor et 
eget navn, du kan slå spor av og 
på, stille inn midikanaler, 
transponere spor, se hvor mange 
toner hvert spor spiller osv. 

Control Column 
Her kan du ved hjelp av en 

"slider" nederst på skjemlen 
forandrc forskjellige parametre i 
real time (volum, panonering, 
sustain, bender, patch change 
osv . .. ). 120 forskjellige i alt. 

Drop Down menyer 
øverst på hovedskjermen 

ligger det en stripe med såkalte 
"drop down" menyer. Herfra har 
du oversikt over de resterende 
funksjonene E.T. Il kan tilby. 

File 
Her kan du lagre, hente, 

importere, oppdatere og slette 
filer, fonnatere disk og avslutte 
E.T. Il. Her finner du også en 
funksjon som heter ·'Build set". 

Ved hjelp av den kan du lage 
ditt eget oppsett for f.eks. en 
spillejobb. Du bare nummererer 
sangene i den rekkefølge du vil 
ha de spilt, pluss at du kan legge 
inn noen sekunders pause 
mellom sangene hvis du vil det. 

Når du starter settet vil 
maskina automatisk loade inn 
den første sangen og starte 
denne. Når den er ferdig loades 
automatisk sang nr. 2, denne 
startes osv. Dette er en meget 
nyttig funksjon, da det ikke 
alltid er like lett å holde oversikt 
over alle filene når spillejobben 
næmler seg slutten. 

Track 
Herfra kan du velge om du vil 

beskytte innspilte spor mot å bli 
innspilt på nytt. Du kan også få 
informasjon om såkalte shadow 
tracks. 

Edit 
Dette er den suverent største 

drap down menyen, den har hele 
20 undennenyer. Her kan du 
r�tte/omfonne de forskjellige 
sporene på utallige måter. Jeg 
skal komme tilbake til det 
senere, men kan nevne 
funksjoner som f.eks. Copy 
track, Shadow track, Glue in 
sections. Quantize og Transpose. 

Inspect 

DATAMARKEDET 

Med denne funksjonen kan du 
få de forskjellige sporene ut på 
skjermen grafisk eller med tekst. 
Her finner du også oversikt over 
cain, tempo- og metertrack. 

Midi 
Herfra kan du stille inn alle 

midi parametre, filtrere midi 
signaler osv. Du kan også få 
oversikt over forskjellige patch 
change nummer. 

Box 
Brukes ikke av E.T. Il (Brukes 

i S.M.P.T.E. track Il). 

Options 
Her kan du forandre 

programmets grunninnstillinger. 
Du kan forandre hvordan mange 
av edit funksjonene "tenker". 

Safety 
Herfra kan du legge inn 

forskjellige sikkerhetsrutiner, 
slik at du f.eks. ikke sletter et 
spor uten at du er klar over det. 
Du kan ta back up osv. 

Hjelp 
Sier seg vel selv. 
Håper du forsto det meste av 

det som ble omtalt her i denne 
første delen av testen. Neste 
gang skal jeg ta grundigere for 
meg de forskjellige funksjonene, 
og liste opp positive og negative 
sider ved programmet. 

Importøren er PAN lyd studio. 

Den som vil henvende seg 
direkte til MIDI-hjømet 
skri ver til: 
Arild Westad 
St. hansveien 4 
6500 KRISTIANSUND N 

HUSK! Merk konv. :  NDM 

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

0000000000000000000000000000 
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Le serbrev t i l  NON 
Til NDM! 
Gratulerer med et brukbart 

produkt for data-Norge, det var 
på tide at noen fikk ut fingeren 
og kom med litt norsk hjemme
data stoff. 

Et meeeget godt tiltak i bladet 
er AMOS-hjømet. Jeg håper 
virkelig at det blir en suksess! 
Jeg bestilte dette programmet fra 
England så fort som jeg hørte 
om det. Hva sier dere om 405 kr. 
for AMOS ferdig i postkassa 
med ALT betalt? (Hører dere 
norske softwareselgere? Det er 
ikke bare kopiering som 
ødelegger markedet, det er like 
mye HØYE PRISER!) 

Tilbake til AMOS - den er 
fantastisk, alle som ikke har den 
bør skaffe den. (Original, du 

NDM! 
Jeg skriver for å gi dere litt 

konstruktiv kritikk angående 
blekka deres. 

Dere skriver at dere får inn så 
mye stoff at dere ikke trykker alt 
sammen, 

Da vil jeg gjeme spØrre 
hvorfor dere fyller opp halve 
blekka med personlige 
rankinglister, utallige små 
rubrikker- med innskripter som 
"ABONNER pA NDM DU 
OGSÅ", "ANNONSER I 
NDM!", " ABONNER!" m.m, 
m.m. og for ikke å nevne all 
clip-art'en som heller kunne 
vært byttet ut med f.eks. små 
rutiner i assembler. 

A fylle en halv side med en 
blankett til datamarkedet er 
mildt sagt unødvendig! Det ville 
heller ikke skade å samle alle 
spilltipsene på ett sted. Men 
tross alt har NDM blitt bedre og 
bedre for hvert nummer. 

At dere kuttet ut spilltestene i 
nr. 8 var et laaangt skritt i riktig 
retning. (Dessverre kjøper nesten 
mgen originalspill Norge 
lenger). Fortsett slik! 

Siden jeg har ordet vil jeg for 

Hei NDM! 
Jeg tenkte jeg kunne gi dere et 

tips om BGS9 viruset som jeg 
lærte av Phil Jarvis. 

De fleste vet at ikke alle virus 
legger seg i bootblocken, men 
noen legger seg i filer og gir deg 
en "software error". 

Etter å ha puttet en disk med 
viruset på datamaskinen, 
kopierer viruset seg til 
hukommelsen på datamaskinen, 
som alle andre virus gjør. 
Forskjellen på BGS viruset og 
andre virus, er at det kopierer 
den første kommandoen, start
up-sequences, på alle disker som 
blir puttet inn i datamaskinen 
mens viruset fortsatt er 
hukommelsen. 

Den første kommandoen, 
startupen, kan være alt fra ADD 
BUFFERS til et spill. 

klarer deg ikke uten den 
grundige manualen). 

Litt kritikk: Få bort all den 
usakelige cHp-arten deres. Hva 
har snusende bikkjer, 
sjørøverskip og duer med data å 
gjøre? Hvis dere skal myke opp 
sidene med grafikk, så bruk de 
tegningene leserne sender inn. 
Det går også an å utnytte sidene 
MYE bedre, se på dator, de har 
dobbelt så mye stoff på samme 
plassen, til 1/4 av prisen. Det er 
grenser for hvor mye man skal 
ofre for å lese norsk! 

Så rankinglista over gruppene. 
Med mindre fonter ville dere fått 
inn en topp 20-liste på samme 
plassen. Dette ville gitt et mye 
bedre bilde av hvem som er på 
opp- og nedtur i "bransjen", 

ordens skyld kommentere 
artikkelen "Archirnedes vs. 
Amiga" i nr. 8. Herr EH uttalte 
seg om at Amiga bare klarer 
HAM i lo-res. I dag er det fullt 
mulig å digitalisere i HAM med 
en opplØsning på 768*580. 

Takk for ordet! 
HAMlet of DigiView 

Disse små rubrikkene med 
"abonner" ,  etc. er egen reklame 
samt småbiter som vi alltid får 
til overs i bladet. Vi fyller disse 
små tomrommene med disse små 
egenannonsene. Alternativet er 
å gjøre som Svensk Dator 
Magazin av og til gjør: Sette dit 
en svart sirkelflate. Hva synes 
du er best? 

Clip·Art�en var noe vi var 
nødt til å bruke i begynnelsen. 
Som du sikkert har oppdaget er 
det blitt mindre og mindre av 
den. Håpet er å kunne fjerne 
den helt! 

Vi fikk ikke plass til spill
resensjoner i NDM nr. 8. Men vi 
kan ikke la være å ha med del, 
mener vi. Så nå må vi ifØlge deg 
ta et steg (langt) tilbake. I dette 

Så forandrer viruset navnet på 
kommandoen til en helt blank 
linje og flytter den til DEVS 
directoryet. 

Hvis det ikke finnes noen 
DEVS der, så legger det seg 
vanligvis nederst på disken. 

Så forandrer det seg til navnet 
på kommandoen, men "byte" 
tolkeren vil alltid vise 2608. 

F.eks.: Workbench 1.3 disken 
har ADD BUFFERS DFO:IO 
som sin første kommando i 
startupsequencen. Du kan finne 
ADD BUFFERS i C directoryet. 

På en smittet disk vil du finne 
følgende. Du får en software 
feil. 

Slå av datamaskinen og load 
UTILMASTER, CLIMATE 
eller lignende. Sjekk s/start-up
sequence og du vil se at ADD 
BUFFERS er den første 

Spilltips er vel og bra, men 
nesten alle tipsene deres har stått 
på trykk før (I nr. 7 står det et 
tips til Space Harrier. Det sto i 
CU may, og det var ikke i år, 
men i 1989, you see?) 

Dette var mye kritikk, men ris 
er jo bedre enn ros, så lenge det 
fører til forandringer, og dere 
bør bli en bedre avis hvis dere 
har tanker om å finnes om noen 
år. 

Hilsner fra 
COLT of the SHADOWS 
1 501 MOSS 
PS. I nr. 7 var det en som 

spurte etter flere "link-spill" til 
Amiga. F-1 6  Fa1con er en 
UTMERKET flysimulator med 
denne muligheten. 

nummer er de med igjen. 
Fra og med neste nummer av 

NDM blir vi 32 sider (tilsvarer 
64 A4-sidert). Vi håper det skal 
bidra til at du tolerer et par 
sider med spil/tester. Vi skal dog 
ikke ha med massevis av slike 
tester i hven nummer - som ell 
hel del andre magasin gjør . . .  

El/ers takk for dine 
synspunkter. Kontruktiv kritikk 
tar vi gjerne imot. 

Men det må komme fra mer 
enn en person. At en eneste 
skriver (eller ringer) og sier al 
han/hun ikke liker noe i NDM, 
er for lite til å bygge statistikk 
på. 

Dermed blir det også liten 
sannsynlighet for at en endring 
gjøres på det punktet det klages 
på. Men fortsett gjerne å sende 
kommentarer om bladettil oss. 
Men husk at du må være saklig i 
dine kommentarer for al vi skal 
ta deg hØytidelig . Vi fikk ell del 
slihrige, lul/brev fra en tul/ing i 
VÅGLAND. De gikk retl i 
papirkurven . .  

red 

kommandoen. 
Gå til dens directory og du vil 

finne en blank linje med "byte" 
telleren på 876 (det er det i hvert 
fall på min disk). Det er ADD 
BUFFERS kommandoen med 
forandret navn og flyttet fra C: 
til DEVS: 

Gå til C: diren og se på ADD 
BUFFERS. Den vil sette 2608 
på "byte" telleren. Stryk denne 
linjen. Der er viruset og vil alltid 
telle 2608. 

Forandre navnet på den 
blanke linjen og kopier den over 
til DEVS: directoryet. Nå er 
viruset strøket fra disken. Slik 
kan du gjøre på alle de andre 
diskene dine også. 

Hilsen 
Ronny Karaduman 
3700 SKIEN 

23 

Hei! 
Hei NDM! 
Jeg skrev til dere etter hjelp til 

min MPS 1230 printer. Nå er alt 
fixa! 

Eg må nok protestere når de 
seier det ikkje finst harddiskar 
til C64/l28. 

Jeg kom ved en tilfeldighet til 
å se innom DEVS/pRINTERS
biblioteket til en PD-disk! 

Dersom ein vil kjøpe frå 
England, så har FSSL to 
harddiskar: 

Der lå en fil som het 
CBM_MPS-1230! ! 

Nå virker alt ! !  - og til og med 
bedre! 

Jeg kan nå skrive ut bl.a. 
ÆøAøiYiiBdf±xl" - ( [] )  osv . . .  

Printer'n er innstilt på Epson 
, FX80. 

CMD HD 20Mb: f499.95 
CMD HD 80Mb: f699.95 
Adressa er: 
FSSL 
Masons Ryde 
Defford Road, Pershore 
Worcs, WR l O  lAZ 
England 
Tlf: (0386)-553 153 
Med vennleg helsing SKG 

Grafikkutskrift (density 7) blir 
MYE bedre enn før! Ja, al/lid lærer man noe nytt. 

Hilsen 

Geir Haatveit 

Vi har kontaktet firmaet, og har 
jått oversendt lIoe material. Se 
artikkel i dette nummer av 
NDM. 

3750 DRANGEDAL 

ATARI PC 3 
Ypperlig til tekst
behandling, 
IBM PC/XT kompatibel. 
8 MHz 8088-2 prosessor 
5 kortplasser . 
640 Kb hukommelse 
Komplett med EGA 
grafikk og 30 Mb harddisk . 

. ( ; ; � 
.
. . ' 

; . 5 ;
. 

f 
.
. ' i'l I fU. ! . . . ,. I '  / . ' . 

t-r::::7 �L / 
Vår pris: 6.490,- inkl. mv.a. 

ABC Data AlS 
Pilestredet 27 
0164 OSLO 1 

Telefon: 02/360870 Fax:02/360871 

red 
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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 1000 poeng i sin bedømning har vi tillatt oss å divIdere med 10, Hvis noen bruker en skala fra I til 10, så har 

vi multiplisert tallet med 10 for å få et brukbart sammenligningsgrunnlag. S istnevnte poengtall blir dog en smule grovt. 

RA SOFTNARE TYP SOFTWAREHUS M6ASIN UTGA DATAMASKIN 

97 mWINTER ARC RAINBIRD llAP 0060 AMiGA 

97 LHX ATTACK CHOPPER S I M  ELECTRON I C  ARTS COMPUTER I VIDEO 6AHES 0 10.3 PC 

96 KICK OFF 2 FOT ANC a THE uNE 0022 AMI6A 

9S FLOOD ARC ELECTRONiC ARTS COMPUTER & VIDEO GAM ES 0 1 05 AMIGA 

95 UCK OFF 2 FOT ANca SOFTWARE COMPUTER & VIDEO 6AMES 0105 AMIGA 

q5 VENUS THE FLY TRAP ARC GREMLI N  6�:APHICS THE SAMES MACHINE 0033 AMIGA 

94 PIPEHANIA LAB ,MPIRE l ZAP 0060 CBM64 

94 PIPEHANIA LAB EMPIRE liAP OQ60 AM!6A 

94 RAILROAD TYCOON STR M I CROPROSE ACE 0035 PC 

94 TURRICAN ARC RAINBOW ARTS CO�PUTER & VIDEO GAMES 0105 A�I5A 

94 VENUS ARC 5REHL!N COHPUTER & V I �EO 6AMES 0105 ATARi STISTE 

94 VENUS ARC 6REKLI N  COMPUTER � V I DEO GAKES 0105 AMIGA 

94 I NTERNATIONAL 3D TENNIS SPT PALACE COHPUTER & v IDEO bAHES 0103 CBM64 

93 KICK OFF 2 FOT ANca AMIGA ACTION 0 0 1 !  AMIGA 

93 PARADROlD ARe HEWSON COMPUTER � VIDEO 5AMES 0105 AKIGA 

93 INTERNATIONAL 3D TENNIS SP! PALACE COMPUTER � VIDEO GAKES 0104 AMIGA 

93 SHADOW WARRIORS ARe OCEAN COKPUTER � VIDEO SAHES 0103 AHIGA 

Q2 CHA OS STRIKES BACK ADV FTL ST ACTiON \)(122 ATARI SlISTE 

92 CECCOS CGLLECTION ARC HEMSON COMPUTER � vIDEO GAMES 0105 CBH64 

92 FLIMBO ' S  OUEST ARC SYSTEM 3 COMPUTER & VIDEO GA HES 0103 AliIGA 

92 KieK OFF 2 FOT ANeo THE GAKES HACHINE 0033 AMiGA 

9 1  F-19 STEALTH F I GHTER SIM HIR�:OR50FT ACE 0035 PC 
91 TURRICAN ARC RAiNBOW ARTS AeE 0035 AKIGA 

9 1  ess JANE SEYMOUR ARC 6RE�L!N COMPUTER � vIDEO GAMES 010- AMIGA 
91 FLIMBO ' S  GUEST ARC SYSTEM ] COMPUTER & VIDEO GAKES 0103 CBM64 

'i0 CRACKDOwN ARC S Gon I I Af" OQ60 AMIGA 

90 WARHEAD ARC ACTlVISION IlAP 'l060 AMIGA 

90 M I DN I GHT RESISTAHCE ARe OCEAN NORSK DATA MAGASIN (lO<)? AMIGA 

90 THEIR FINEST HOUR FLY LUCASFILM NORSK DATA MAGASiN 0004 AKIGA 

90 TlJRR I CAN ARC RAINBOW ARTS ACE _ 0035 CBH64 

. . .  og DE ALLER VERSTE . . .  
40 BOMB JACK ARC ENCDRE COMPUTER � viDEO GAMES 0105 AMIGA 

39 W INDWALKER ADV ORIG  I N  IlAP ««bO CBH64 

3q W INDWAlKER ADV ORIGIN  lZAP 0060 AMIGA 

31 POWERBOAT USA ARe ACCOLAOE COMPUTER & VIDEO SAHES 0103 CBKb4 

30 SKI OR D I E  SPT ELECTRONIC ARTS NORSK DATA MAGASIN OOOb CBH 64/128 

30 ADIDAS CHAMPIONSHIP FOOTBALL FOT OCEAN SvENSK DATO� HAGAZIN  0012 CBH64 

30 CHRONOgUEST 2 ADV PSYGNOSIS SVENSK DATOR MA6A Z I N  001 2  AMISA 

30 INTERNATIONAL CHAMP. WRESTLIN6 SPT HEWSON SVENSK DATOR �AGAl I N  0012 AMIGA 

26 DR. DOOH ' S  REVENGE ARe EMPIRE lZAP OObO AMIGA 

20 AS TRO MARINE CORPS ARC DINAMIC  SVENSK DATOR MAGA l I N  0011  CBM64 
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T I L  S R L G S  
Public Domain, Shareware og 
Freeware til Amiga selges kr. 1 5  
pr. disk inkl. frakt og porto. 
Ring etter liste! 
061-92682 

Kjøpes! 
Defekt, evt. brukt Okimate 20 
skriver med RS-232, IBM eller 
Cenrronics grensesnitt. 
07-932588 Kjetil B. Thomassen 

Sidecar IBM PC til Amiga 1000 
selges kr. 2000,-. 
32MB harddisk (hardeard) 
kr. 3000,-. 
041-47660 e. kl. 15.00. 

Commodore 128 m/disket
en del 

piinter 
tstasjon, spill og 
nytteprogram pluss 
Seikosha GPIOO, samlet 
kr. 4000. 
Printer Star LC 1 0  color 
kr. 2300. 
Alt samlet kr. 6000,-. 
Forskudd portofritt. 
Tlf: 03-590689 

ARClllMEDES 310 
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Til NDM 
Jeg trenger et tips av dere. I 

ca. måned har jeg stått fast på 
Police Quest I. Når jeg har 
stoppet fylliken på veien, får jeg 
han ikke med til fengselet. Jeg 
har skrevet både "use 
handcuffs" og "cuff him", Men 
uansett så er han uvillig til å 
være med. 

Jeg håper noen kan hjelpe 
meg med dette. 

Hilsen en "Sierra-Digger". 
PS. Jeg synes at NDM er et 

praktfullt blad. Det ville vært 
fint om dere hadde skrevet tipset 
i bladet i nærmeste tida! 

Først og fremst må du avgjøre 
om han er for full til å kjøre. 
Legg merke til oppførselen. 
Kikk så i manualen etter hvilke 

prosedyrer som gjelder for 
fyllekjørere. Lo ham så 
gjennomgå edrueligherstesten. 

Hvis du nå Itar fulgt 
instruksene i din mallllal nøye , 
sett så på ham håndjernene. 
Sørg for at hendene er bak på 
ryggen på ham. Be ham så gå 
bort til patruljebilen, åpne opp 
bakdØren og slipp ham inn. 

KjØr ham gjennom byen, der 
brød, vann og vinkler kan 
finnes. KjØr ham så dit han 
hører hjemme i nåværende 
tilstand. Finn veien til 
kasjotten. Ta ham med til 

fengselet. Det ligger på Mal' 
Seetor D3, på Seventh Street rett 
ovelfor reltsssalen, nær River 
Road. 

Lykke til! 

red 

Hei NOM! 
Her kommer noen spørsmål 

jeg vil ha svar på. 
l .  Kan man bestille bilder og 

demos som blir vist på demos 
and screenshots fra dere? 

2. Når kommer Robocop 2 
som spill? 

3. Hvor finner jeg honeymoon 
suite i Leisure Suit LaTT)', og 
hvordan kommer jeg inn? 

4. Kan man dra andre steder 
når man starter å spille Leisure 
Larry (man begynner jo om 
kvelden) enn Casino Hotel, 
discoen, baren (butikken er åpen 
24 timer)? 

5. Hvem er Lisa i Leisure 
Larry? 

Hilsen abonnent 67 

l .  Inllsenderne har copyright 

på innsendt material. Vi kan 
ikke distribuere bilder og demos 

uten rettighetsinnehavernes 
tillatelse. I NDM vil det fra tid 
til annen finnes en [iSle over 
demo-grupper. Kontakt dem 
direkte. 

2.  FilmelI blir ferdig i disse 
dager. Det kan ta en stund før 

spill�t kommer. Det står ikke 
oppfØrt på OCEAN's release

liste for de neste 8 ukene. 
3. Bak casinoets gamblillg

område finner dit en heis. Ta 
den til fjerde etasje. Der finner 
en dør med el hjerte på. Når du. 
har giftet deg med F awn, kan du 
banke på døre. Hun vil åpne og 
slippe deg il1l1. 

4. Lefty's bar, Disco, Hotel, 
Casino. Taxi til: Casino, Store, 
Chapel. 

5. Vi kan ikke finne henne new 
i det hele tatt. Hun står ikke 
nevnt i lØsningen/ra Sierra. 

red. 
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" Computer Entertainment Show 
GI BUD! 
Telefon: (02) 71 98 45, 
Gudmundur. 

Atari STF 1 040 med farge
monitor SC 1224 og mange pro
gram selges kr 5000,-. 
Tlf: 02-700046. 

Digiview Gold (v 4.0) ønskes 
kjøpt, eventuelt m/kamera. 
Skriv til 
Anders Eklo 
Søbstadvn. 19B 
7080 HEIMDAL 

XT-kort til Antiga"-2000 selges 
kr. 3300,-
Tlf: 03-973894 

CBM64 eiere 
Glimrende god skjønnskriver av 
merke Brother HR-IOC. Selges 
for 490 kr. (Ny over kr 3000). 
Meget godt tekstbeh.prog. følger 
med. 
Ring i dag. Tlf. 072-23859 

3.5" HOST kvalitets-disketter 
MF/2DD kun kr. 6.90 pr. stk! 
(inkl moms). Meget god 
kvalitet. Etiketter og 10 pk. 
esker medf. Passer til AMIGA, 
PC m.m. Kun 2-3 dagers lev. 
tid! 
Tlf 067-8 1627 

Commodore 64 selges. Diskett
drive, Action Replay MK6, 
kassettspiller, 75 disketter og en 
del kassetter m.m. Kr. 4000,. 
Tlf: (089)-10564. 

Søker kontakter for bytte av prg. 
og demos til Atari St. 
Skriv til: 
Bjørn Vervik 
Harevg. 4 
4100 JØRPELAND 

LITE BRUKT sampler for 
AMIGA selges kr. 650,00. 
Mikrofon, programvare og 
svensk manual inngår. Bra 
kvalitet! 
Tlf: 061 -92682, Gard. 

VirgilllMastertrollic Software. 

NDM tok seg en tripp over til 
England for å bivåne 
software/hardware- messen THE 
COMPUTER ENTERTAJN
MENT SHOW. Den var ikke 
like stor i år som tidligere - den 

r 
1 .  

+ 
Commodores "ROMKAPSEL". 

var faktisk redusert med 50%, 
men den var like velbesøkt for 
det. 

Commodore hadde en stor 
flott monter som syntes over 
hele den store hallen. Der hadde 

de stilt ut i glass og ramme den 
nå så omskrevne CDTV. Prøve 
den - eller se den i funksjon -

fikk man ikke (ihverfall ikke 
den dagen NDM var der). Vi 
hadde en liten prat med Richard 

l glass og ramme: eDTV. 

Forts. side 27 

DISKETTER 
3,5" MF2DD, 1 MB disketler 

Japansk kvalitet. 
1 00% errorfree. 

Selges i esker å 50 stk. 

Kr 31 5,- for 50 stk. 

Kun porto og postoppktav ti�ommer. 

Send inn din bestilling til: 

Scandinavian Data Supply 
Postboks 8 1 ,  3801 BØ 

BILLIGST I NORGE! 
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vent r· 

Roberta Williams, kvinnen 
bak den berømte og mest solgte 
King�s Quest serien, har nå laget 
et nytt mesterverk og skapt en 
helt ny type eventyr-spill innen 
Sierra adventures. 

Colonel "s Bequest er en 
kriminalthriller blandet med 
mord-mysterier i be�te kvalitet, 
hvor handlingen utspiller seg 
etter den første verdenskrig i år 
1925 på en plantasje kalt Misry 
Acres. 

Jeg må gjøre oppmerksom på 
at i 1979 ble det skrevet historie 
mnen datamarkedet, da det 
første eventyrspillet ble lansert, 
som var kombinert både med 
tekst og grafikk. Dette 
adventures ble kah Mystery 
House og inneholdt 
mordmysterier, spøkelseshus. 
nedgravde skatter o.l. Dessverre 
ble ikke dette eventyrspillet så 
godt mottatt, og ble fort glemt. 
Colonel'"S' Bequest 'er basert på 
dette eventyrspillet, men er 
forbedret på alle felt, som 

historie, grafikk, logikk osv. 
Men, la meg sette deg inn l 

spillet: 
Din navn er Laura Bow, 

student ved universitetet i New 
Orleans, og dauer av en 
anerkjent detektiv 
politistyrken. 

Din , beste venninne, Lillian 
Prune, ber deg med til øya hvor 
hennes onkel, en rik mann som 
var general 1 den spansk
amerikanske krigen, har kalt 
sammen slektningene til et 
familietreff for å diskutere hans 
testemente og deling av arven 
mellom familiemedlemmene. 

Du føler snart atmosfæren og 
stemningen som ligger i luften, 
slektningene begynner å krangle 
om hvem som fortjener å få ta 
del i arven. Du og Lillian 
trekker dere tilbake til 
soverommet for 
klokken slår syv, 
begynner eventyret. 

kvelden, 
og her 

The Colone!'s Bequest er 
annerledes enn andre 

HINT
seksjonen 

Conquest of Camelot 
Ot Moor: Det er to måter å komme velberget over isen på. 
l .  Ved å bruke hjertet, "USE HEART", kan du gå på isen på 

de plassene hjertet er gull. Da er isen trygg. Men hvis hjertet blir 
fiolett, betyr det at isen er utrygg og du må gå en annen rute. 

Denne metoden er meget tidkrevende og veldig vanskelig. 
2. Ved å si "LOVE IS MY SHIELD" når du står på isen, vil 

en liten sky komme og plassere seg fremfor deg. Den vil lede 
deg sikkert over isen, hvis du holder deg rett bak den og er 
forsiktig. 

Gaza: Vel fremme i Gaza, vil du bli møtt av to personer som 
vil lede deg gjennom ørkenen. Gå med gutten, og han vil ta deg 
med til mesteren sin. Snakk med ham, og gå siden ut i ørkenen 
igjen. 

Her vil du møte Jabir, avslå ham, og gå sør lenger inn i 
ørkenen. Gå øst, sØr og øst. Ikke drikk vannet - det er giftig! Her 
vil Jabir stå i veien til øst, så trekk sverdet og han vil stikke av. 
Gå øst og nord. 

The Colonel's Bequest 
I kjØkkenet finner du et suppebein som du skal gi til hunden. 

Undersøk hundehuset og gi halsbåndet til Celie.AG 

HINTS 

eventyrspilL Det er m�r som et 
spill der handlingen går ut på 11 
snakke med personene i spillet, 
gå rundt og observere og 
overhøre samtaler O.l. 

Hele spillet består av 8 akter, 
hvorav en akt er det samme som 
en klokketime i spillet. Men den 
egentlige forskjellen er at du kan 
gjennomføre hele spillet uten 
egentlig å ha klart noe i det hele 
tatt. 

Tiden går etter hvert som du er 
på rett sted til rett tid, da vil du 
møte personene i spillet, snakke 
med dem og kanskje også 
overhøre en hemmelig samtale 
mellom dem. Men det er også 
mye du kan gjøre for å finne ting 
som vil hjelpe deg til å bevise 
hvem morderen er og hvorfor 
han/hun er morderen. Dette øker 
forståelsen og interessen for 
spillet. 

Den store herskapsboligen er 
iull av hemmelige -rom og
skjulte gjenstander. I 
begynnelsen av spillet er det 
viktig at du går rundt i de 
forskjellige rommene og blir 
kjent med personene i spillet. 

Velg dine venner med omhu, 
vær forsiktig og se ikke for 
mistenkelig ut. Snart vil det 
første morder skje... Hvem er 
morderen?Er det den iskalde 
advokaten, kjøkkenhjelpen som 
praktiserer voodoo ... eller er det 
butleren? Alle er mistenkelige, 
og det er opp til deg, Laura Bow, 
å løse mordmysteriet. 

Kan du klare å forhindre at det 
ikke blir deg som blir morderens 
neste offer, mens du går rundt på 
plantasjen og finner fakta og 
falskheter om generalens 
slektninger? Drama, eventyr, 
mysterier med voodoo og farer 
overalt venter på deg i ditt 
forsøk på å oppklare The 
Colone!'s Bequest! !  

Hvis du liker kriminalromaner 
og mordmysterier er dette 
advent uret midt i blinken for 
deg. Med en meget god historie, 
intriger, kreative løsninger, 
mystikk og spennende 
atmosfære vil TCB gr deg 
mange gode timer fremfor 
skjermen og valuta for pengene. 

Det er ikke vanskelig å løse 
spillet, men for å bli rangert som 
Super Seluth trenger man mer 
tålmodighet og arbeid. 

Det er verdt det! 
Grafikk: 1 0  
Atmosfære: 1 0  
Problem: 9 
Tolk: 8 
Totalt: 94% 

Den som vil henvende seg til eventyrhjørnet, skriver direkte 
til: 

Arild Grebstad 
Hellandshamn 
6270 BRATTV ÅG 

HUSK! Merk konvolutten: NDM 

Hints til eventyrsiden 
Ronald Holde (NDM 7-90) lurer på hvor tidsmaskinen i 

Future Wars er. 
På toalettet er det et lite, rødt flagg. Ta det opp og gå 

inn på komoret (på høyre siden) og sett det fast i et lite 
hull i kartet på veggen. 

Vennlig hilsen 
Magne 0stlyngen 



Vanner som er Development 
Manager på Commodore i 
England, men han hadde ikke 
noe nytt å fortelle. I hverfall 
ikke noe vi ikke visste allerede. 

Man kunne kjøpe det meste i 
de mange standene som var der 
(og alle spilte en dundrende 
disco-musikk). Disketter, mus
matter, datamaskiner, printere, 
virus-killere, tusenvis av 
forskjellige program (både til 
fornøyelse og nytte), diskett
stasjoner - og så videre i det 
uendelige. Og nesten alle hadde 
flere varer på tilbud til spesiell 
messepris. Det var dog mye 
gammel skapmat, for å si det 
som det var. Men noe nytt var 
det jo også. Bl.a. var 
PSYGNOSIS der og viste frem 
sitt nye superspill SHADOW 
OF THE BEAST 2 (resenseres i 
dette nummer av NDM). I deres 
meget lekre monter var det hele 
tiden stor kø av folk som ville 
se - og prøve. Men det var ikke 
så lett. Programmet er en smule 
vanskelig å beherske, så mange 
ga fort opp. Men hva gjorde vel 
det? Køen var allikevel lang til 
sine tider, som sagt.! monteren 
til MANDARlL'\[ SOFTWARE 
fikk vi se den nye versjonen av 
AMOS for Amiga. På annet sted 
i dette nummer kan du lese mer 
om det. ____ 

Noe vi syntes-S"å veldig artlg 
ut var en såkalt VOICE 
MASTER for Pc. Med en 
hodetelefon som var tilkoblet en 

liten mikrofon kunne man 
snakke med sin PC. Det var 
faktisk fasinerende å kunne si til 
datamaskinen "DIR a" og så få 
frem på skjermen katalogen til 
disken i drive a: på PCen. Man 
kunne skape seg egne BATCH
filer som man så kunne få utført 
med et eneste ord. Ikke dårlig, 

Spill, spill, spill ... 

må vi si. Om no�n år er det 
kanskje slik at vi alle sitter og 
snakker med vår datamaskin? 

I en monter viste VIRGIN den 
nye 1 6  biters MEGA DRIVE fra 
SEGA. 

Den hadde over 65000 farger 
og man kunne få prØve spill som 
hadde slike fantastiske farger at 
man ble helt henført. Denne lille 
boksen produserte spill som fikk 
en til å tenke på COIN-OP
maskiner. Foreløpig finnes den 
bare til TV-systemene NTSC 
(USA) og SECAM (bl.a. 
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Frankrike) etter hva vi fikk 
opplyst. 

Dessuten hadde den digital 
stereo lyd. Engelskmennene sa 
som så: "Enough l 6 .Bl1' power 
to test the best and spit out the 
rest! "  Store ord, men denne 
gangen hadde de nok dekning 
for det. Det skal bli spennende å 

se hvordan denne konsollen gjør 
det på markedet om en 
stund. Men SEGA var ikke alene 
om å komme frem med en 
game-konsoll. Digital Entertain
ment kunne vise en nesten like 
god maskin: TURBO GRAFX 
16. Den var også en 1 6-biters 
maskin med enorme grafikk- og 
lyd-muligheter. Og arkade
kvalitet på spillene har vi jo ikke 
noe imot. 

Det eneste aberet med slike 
konsoller er at det ikke finnes å 
få tastatur til dem. Men det 

kanskje kommer senere? Med en 
slik datakraft vil man jo gjeme 
ha muligheten til å programmere 
litt selv. 

Til denne konsollen fanns det 
et lite knippe program 
tilgjengelige på CD. Slikt liker 
vi. Vi tror at flere og flere 
datamaskiner kommer til å 
kunne tilby brukerne en CD
enhet. Det vil som kjent medføre 
helt andre muligheter. Spesielt 
på nyttesiden. Tenk å kunne få 
verdens største leksikon 
Encyclopedia Brittaniea - på 
CD! Og så kommer det en 
oppgradering en gang i året. 
Slutt på leting gjennom 32 (eller 
er det 36?) tjukke bind for å 
finne alt som står i disse bøkene 
om f.eks. vulkaner. Da først tror 
vi at infonnasjonssamfunnet er 
kommet for alvor . . . .  

I monteren til GREMLIN 
GRAPHICS hadde man plassert 
ut en skinnende, italiensk, full
blods spOt1sbil: en LOTUS. Det 
var mange som slo og beundret 
bilen mer enn det racer-spillet 
som gikk på en monitor i 
bakgrunnen (Lotus Esprit Turbo 
Challenge til bl.a. Atari ST og 
AMIGA). 

Det eneste som manglet for at 
man skulle ta det for en 
bilutstilling var den lettkledde 
damen på panseret. Kanskje hun 
bare var til lunsj da NDM var 
der? 

Utenfor messehallen på Earl 
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Court hadde forøvrig Commo
dore satt opp et romskiplignende 
leketøy for de store og de små. 
Da NDM var der, var ikke 
leketøyet igang, men vi lot oss 
fortelle at man selv kunne sitte 
der inne og styre en simulator. 
Hvilken var det dessverre ingen 
som kunne fortelle oss. Vi får 
håpe de hadde det trivelig de 
som fikk prØve den. 

Neste gang vi drar på messe 
blir det til PARIS for å besøke 
den store datamessen COMDEX 
i begynnelsen av oktober. Det er 
premiere for denne amerikanske 
messen i Europa, og vi håper at 
vi skal komme tilbake med mye 
fine artikler derfra. Vel møtt i 
neste nummer av NDM! 

_ Na sertke'r vi-Rrisen�'"med . 34, 5% ! 1 · ·-
- - " 

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%!! 

w..�ess i NORG E, SVERIG E og DANMARK! 
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 
infonnasjonsrike brev, samt 2 disketter med programeksempel. Første disketten dekker BREV I til XI; den andre 
dekker BREV XII - det såkalte "TIPS & TRICKS"-brevet. 

Kurset gir deg all grunnleggende kunnskap for å kunne utnytte AMIGAens grafikk, lyd og hastighet maksimalt. Letl 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 koste r kr. 95,00 + kr. 25,00 i oppkravsgebyr. 
BestilIl 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 

Postgirokonto MC-kurs: 0808 - 4600599 

I Danmark: Ring DATASKOLEN 042-24 96 57 I Sverige: Ring RADOX 0340-53277 

MC kurs 
Oppkrav 

o 
O 

Forskudd O 

Navn 

Adr. 

Postadr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

Tlf.: 
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LEGG DENNE DAGEN PÅ MINNET ! 
N ESTE N U M M E R  AV NORSK DATA MAGAS I N  UTKOMM E R  23. OKTOBER 

N O M  n r .  1 0  ko m m e r  b l . a .  t i l  å i n n e h o l d e :  

Maski nkode 
AMOS-kurs 
Spi l ltester 
Nyheter 
Datamarkedet 
Adventure-hjø rnet 

Leserbrev 
Spø rrespalte 
Artikler 
Annonser 
Programtoppen 
Konkurranse 

Vi forbeholder oss retten til endringer i siste liten. 

Med andre ord: 28 spennende sider! 

N C> R S K  D ATA IVI A <3 AS I N  
Postboks 2.5lJ, 6401 MOJ-D E 

Telefon: 072/1 6 880 Telefax: 072/1 6 890 
Postgironummer 0824 0774241 

Bankgiro: 4056 05 04952 

Mangler du en kelte nummer ' av N OrA? 
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 MAGASIN !  
Endelig har du sjansen til å kunne besti lle et helnorsk blad som tar for seg C64/1 28 ,  AMIGA, ATARI og ARCHI MEDES. 

Få det tilsendt i posten hver tredje uke! 

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

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

Navn: 

Adr.: 

Ny abonnent o 
Har abonnert tidligere O 

I 
I 
I 

Ønsker bladet fra og med nr.: O NORSK DATA MAGASIN 
Poststed : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Postboks 250, 6401 MOLDE - Telefon: 072-1 6 880 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  �� � 



NOSTALGI: 
ZX Spectrum 

Var det 1983, montro? Det går litt i surr i 
av og t i l  når det gjelder milepeler i 
databransjen. Rundt den tiden kom en liten 
datamaskin med taster lagel av viskelær -
slik så de ut i hvert fal l .  

Den var fargeversjonen av Z X  81 - en 
l ike berømt maskin. Men denne nye var 
flere hakk hedre. Den kunne fås i to 
versjoner - 16kB eller 48 kB RAM. Nesten 
hver eneste tast hadde tilknyttet seg 5 (!) 
kommandoer. Det gjorde det lett å 
programmere i "Sinelair Extended 
BASIC", men tastene var elendige når det 
gjaldt tekstbeluindling. "' 

Men det "gøttaste" var al l ikevel fargene. Hele l' i forgrunn og 8 i bakgrunn. I tillegg kom lyd 
(hvis man kan kalle den ene kanalen for lyd) og en oppløsning på 256xl92 punkter. 

Det var artig å lese brosjyren den gang. Vi s iterer: 
" . ..48 kB RAM gjør at maskinen kapasite.ts messig nærmer seg datamaskir.cr som brukes i 

mindre bedrifter." 
Det er t i l  å flire seg forderva av. I dag føler man jo seg nesten mindreverdig hvis man har en 

AMIGA med mi ndre enn 1 MB RAM. Jo, tidene forandrer seg. 
Prisen var relativt saftig for 1983 å være - kun kr. 2250,00 - som del SLO i brosjyren fra 

VIKING MIKROSYSTEMER AS. 
Som tilbehør kunne du få ZX Printer, et skaberakkel av en termo-printer som måtte ha 

papirruller som var dekket med aluminium. Den klarte den astronomiske hastigheten av 50 tegn 
per sekund (l) og kunne skrible ned 32 tegn per linje. Et "M UST" for alle eiere av ZX Speetru m l  
Rullen var 1 0  c m  bred og 20 m lang o g  kostet kr. 57,00 - v i l  jeg minnes. 

Og nå var folk så smått begynt å viske og tiske om det nye tilhehøret til ZX Spectrum: 
Mierodriven. Den berømte (les: beryktede) som senere ble bygget inn i Zinclair QL. 
Speetrum'en var så fenomenal at man kunne koble l' (l) mierodriver ti l  den hvis man ønsket. Hva 
man skulle med så mange microdriver er det vel ingen som vet den dag i dag . . . .  

Men microdrivens data gjorde at mange anså det som absolutt nødvendig å ha minst en - helst 
to. Den kunne lese inn 16 kB per sekund og finne et program på hånd et i løpet av "bare" 3,5 
sekunder. At den kostet en tusenlapp var det ikke så nøye med. Et slikt vidunder måtte man jo 
hal 

Nåvel, man kan !lire av gamle tider, men rett skal være rett: ZX Spectrum var (og er fremdeles 
for mange) en fantastisk maskin. Og den ble utrolig populær. I England kan jeg tenke meg at 
man i en periode solgte flere Speetrum'er enn man solgte brød . . .  

Den dag i dag er det mange som bruker dette vidunderet fra Sinclair, og fremdeles lages det 
program til den. Den har også sitt eget datamagasin - Sinclair User - som fremdeles lever i beste 
velgående. Men rentpraktisk synger den nok ZX Speetrum på siste verset. Men samme hvordan 
den ender sine dager, glemt blir den ikkel 

AF 


