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LEI>ER. 

10. nummer! 32 sider? 
Commodoreblad ? 

I og med dette nummeret av 

NDM feirer vi en liten 

begivenhet. Norges beste og 

største hjemmedatablad er 10 

nummer gammelt! Hører jeg 

noen si gratulerer? 

Tiden har gått fort. og mye har 

skjedd siden det første num

meret kom i april - både når det 
gjelder innhold og layout. Når vi 

ser på premierenummeret, så 
synes vi at vi har forbedret oss 

enormt. Vi tror våre lesere er 
enige. 

Samtidig er vi fullt klar over 

at vi ikke er ferdig utviklet -

ennå gjenstår en hel del før vi er 

fornøyd (hvis det i det hele tatt 
går an å bli det). Og det leder 

meg inn på neste punkt i dette 

nummerets leder: 

Vi lever i en tid med store 

omveltninger - ikke bare ute i 

Europa. men også her hjemme 

på berget. I forrige nummer av 

NDM tok vi sjansen på å 

deklarere oss som blivende rent 

Commodoreblad. Vi tenkte som 

så at de som har PC som 

hobbymaskin kanskje ikke 

hadde noen større glede av å 

kjøpe NDM for våre PC-siders 
skyld. Den samme tankegangen 

brukte vi naturligvis ovenfor_ 

ATARI- og ARCIDMEDES
eiere. 

Siden sist har vi fått en 

mengde henvendelser fra våre 

lesere. Noen ble så opprørt at de 

til og med ringte og sa opp sitt 
abonnement. AMIGA-CBM64-

folk ringte og syntes at vi godt 

kunne ha med stoff om andre 

maskiner. Norges eneste 
hjemmedatablad måtte for all 

del ikke glemme at selv 

hardbarka Commodore-frelste 

dataentusiaster gjeme leste 
nyheter og artikler om andre 

maskiner. 

V åre annonsØrer - som hadde 

produkter til andre datamaskiner 
enn AMIGA og CBM64 - lurte 

på hvor de skulle få annonsert 

sine hjemmedataprodukter hvis 

vi sluttet å omtale og serve 
ATARI. PC og ARCIDMEDES. 

En stund var det ganske livlig 

her på redaksjonen over alle 
henvendelser og synspunkter. 

I tillegg sa vi at neste nummer 

av NDM (det du leser nå) skulle 
utøkes til 32 sider. Vi syntes at 

vi nå fikk inn så mye datastoff 
til hver utgivelse at vi godt 

kunne fylle 4 sider (8 A4-sider) 
til. Og så slo tanken ned i oss 

også - slik som den har gjort for 

Svensk Dator Magazin. Skal vi 

bytte fonnat til A4-størrelse? I 
Sverige viser en undersøkelse at 

9 av 10 lesere av SDM 

foretrekker bladet i A4-fonnat. 
Og vi tror ikke at den norske 

dataentusiasten er konstruert 

anderledes en sine -svenske 

o 

brødre og søstre på den fronten. 

Nåvel. hva leder så alt dette 
til? 

For det første skal vi berolige 

alle opprørte mennesker som 

fryktet at NDM skulle slutte å 
behandle CBM64. AMIGA. 

ARCHIMEDES. ATARI ST og 

PC. Vi bøyer oss for kravet og 

vil fortsette å ta med stoff om 
alle disse maskinene. 

For det andre vil vi fra og med 
neste nummer av NDM (nr. Il 
somkommer ut den 13. 
november) finnes i handelen i 

A4-forrnat. Det vil forenkle våre 

rutiner her på redaksjonen både 

når det gjelder lay-out og desill,? 
av NDM. For våre lesere blir 

også fordelen merkbar. Neste 

nummer av NDM kan f.eks. 
leses på sengen i hvilende 

ryggstilling uten at man blir trøtt 

i armene. 

Som en konsekvens av disse 

endringene, fant vi det 

unødvendig å utøke dette 

nummeret av NDM med 4 sider. 
Så neste gang. kjære leser. blir 

NDM på 64 sider Ga. du leste 

rett!) og i A4-forrnat. Vi håper at 

dere blir glade over dette. og 

ønsker dere vel møtt til neste 

nummer av Norges beste - og 

største - hjemmedatablad! 

Arnfinn Forness 
redaktør 

HVEM VANT VAR ATARI? 
I forbindelse med vår kampanje for å få abonnenter til Norsk Data Magasin satte vi opp en 
en ATARI STE som premie (Sponset av ATARI NORGE - vi takker herved!). 
Vi har nå trukket en vinner blant våre abonnenter og har den glede å gratulere følgende 
person: 

Nils Helseth 
Langelandsåsen 3 
5400 STORD 

Han vil en av de nænneste dagene få sin datamaskin - en flunkende ny ATARI STE -
tilsendt via posten. 

Som trØstepris til to andre abonnenter har vi trukket ut følgende personer: 

Erik Klette 
Vetleflaten 25 
5700 VOSS 

og: 

Johnny Pettersen 
Postboks 12 
2014 BLYSTADLIA 

Hvis disse to siste personene ringer eller skriver inn til oss og sier hvilken datamaskin de 
har. så skal de få tilsendt hvert sitt AMOS (hvis de har AMIGA) - eller et spill hvis de 
heller vil ha det. 

NDM takker for den fine responsen, 
og gratulerer vinnerne enda en gang! 

NDM 
NORSK DATA MAGASIN 

Postadresse: Postboks 250. 6401 MOLDE. Norge 
Besøksadresse: Storgaten 56. 6400 MOLDE. 
Norge 
Telefon: 072-16 880 (Telefontid: 0900-1600) 
Telefax: 072-16 890 

Redaktør og ansvarlig utgiver: 
Arnfinn Forness 

Medarbeidere: 
Turid Hjelvik 
Jo Even Skarstein 
Arild Grebstad 
Tormod Ugelstad 
Bjørn Stensrud 
Henrik Sundt 
Harald Evensen 
Arild Westad 
Roy Dybing 
Jon Lennart Skollenborg 
Finn Arne Gangstad 
Nils Corneliusen 
Ole Andreas Grytdal 
Ola Eldøy 
Finn E. Gundersen 

Abonnement 12 mndr. (15 nummer): kr. 295.00 
Abonnement 6 mndr. ( 8 nummer): kr. 165.00 

Magasinet er satt i tabloid på MACINTOSH ™ 

og QUARKXPRESS ™ 
Trykkeri: DUPLOTRYKK. Postboks 83 Bryn. 
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Ny Archimedes! 
Acom har lansert to nye A rchimedeser, A540 og R260. Sistnevnte 

er en Unix-maskin. Maskinene går på 30 Mhz, mot 8 Mhz i vanlig 
Archimedes, noe som gir gjennomsnittlig 13.3 :MIPS. 

Benchmarkene utkonkurrerer siste skudd på PC-fronten, nemlig 
486. Maskinene har henholdsvis prisene 3000 og 5000 pund. Les mer 
om dem i artikkelen om BBC A com U ser Show i London. 

ARCHIMEDES 
I gamle dager var noe av det artigste man kunne spi11e på sin 

datamaskin "SPACE lNVADERS". Til Archimedes har nå kommet 
enda et slikt program (vi tror det finnes et par enklere versjoner fra 
før). Denne versjonen heter ALIEN INVASION og er utgitt av Alien 
Images. Det skal etter sigende ha over 1000 forkjellige nivåer - som 
for det meste genereres av datamaskinen, 16 farger og digitalisert 
lyd. I tillegg kommer "bonus-frukter" som ramler ned og gir deg 
ekstra poeng. Det skal dog ikke være like bra som YAIG - som også 
er en SPACE INVADERS klone. Vi skal forsøke å få tak i 
programmet for en resensjon. 

ATARI TT  
I disse dager er ATARIs nye datamaskin - ATARI TI - kommet til 

Norge for salg. 
Dette er en maskin med en 68030-prosessor som har fått 

hastigheten 32 MHz - dobbelt så mye som det var meningen at den 
skulle ha. Lyden skal være den samme som i STE med 8 biters 
stereo. 

I skrivende stund kan vi ikke si om den leveres med en 32 MHz 
matte-prosessor. men det finnes i hven fall plass til en. Harddisken er 
på 48 MB, og internminnet er å få i to versjoner - 4 eller 8 MB. Dette 
kan utbygges til maksimalt 26 MB direkte på hovedkortet. Videre har 
ATARI TT 5 12 kB ROM i form av operativsystem TOS 3.01. 

Du kan velge mellom 4096 farger i totalt 6 grafikkmodi: 320x480 
(256 farger), 640x480 (16 farger) og 1280x960 (monokrom) - pluss 
de tre modi du ellers har på en vanlig ATARI STE. Maskinen skal 
nemlig kunne kjøre vanlige ST-program, og det er jo veldig bra. 

Rent prismessig ligger maskinen rundt 36.000 kroner inklusive 
moms, så det blir vel ikke alle forunt å ha en slik maskin. I så måte 
ligger den altså i klasse med AMIGA 3000. 

Norsk Data Magasin har fått tillatelse av ATARI til å teste 
maskinen, og vi kommer tilbake i neste nummer med en mer utfØrlig 
rapport. 

ATARI 
Til ATARI ST har det lenge funnets PC-emulatorer, men nå 

kommer en saftig sak ifra VORTEX. Denne emulatoren består av et 
80286-kort med en Norton Cl-rating på 6.6. Det får plass inne i 
ST 'en og plasseres oppå 68ooo-prosessoren. 

Emulatoren er nå oppe i versjonsnummer lA og kan bruke 1.44 
MB diskettstasjoner_ Dette nye kompatibilitetsnivået gjør også at 
emuleringskortet kan brukes i PC Protected Mode - nødvendig for 
slike program som bLa. Windows 3.0. Prisen på kortet - som forøvrig 
heter ATonce - er rundt GBP 200,00. Noen norsk importør vet vi i 
øyeblikket ikke om. 

Source: ST FORMAT 

ATARI 
NEODESK finnes nå i versjonutgave 3.0. Som kjent er dette et 

program som erstatter GEM og dermed en del irriterende smådetaljer 
som denne desktoppen plager ATARI-brukere med. Til versjon 2.05 
laget man bedre ikoner, forbedret filhåndteringen og formatering av 
disketter og la til en innebygget RAM-disk-funksjon. NEODESK 3.0 
er ytterligere forbedret med bLa. makroer og split windows_ Prisen 
ligger rundt GBP 40,00 og kan bestilles fra GST Software i England. 

Source: ST FORMAT 
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NYI-IETER. 

AMIGA 
Commodore har avslørt at det vil komme en tårnversjon av 

AMIGA 3000. Torlig vil den se dagens lys neste høst. De som mener 
seg ha greie på saker og ting tror at brukere skal kunne få muligheten 
til å. koble til flere monitorer, modemer, emulatorer og harddisker. 
Dette for å gjøre AMIGA 3000 til en enda kraftigere business
maskin. 

Ryktet som har florert om at AMIGA 3000 vil bli å få som en 
bærbar modell, avvises bestem av Commodores talsmann Andrew 
Ball. 

Source: A miga Comp. 

AMIGAMESSE 
Den 8. til 11. november vil det i Køln i Tyskland bli avholdt en 

AMIGA-messe. Den regnes for å være verdens største og heter 
AMIEXPO. Det er andre gangen denne store messen/utstillingen 
forekommer. Vi vet av erfaring at det i messetider er meget vanskelig 

få hotellrom i Køln, så hvis du ikke forter deg (hvis du nå har tenkt 
deg dit), er vi redd for at du får sove ute på gaten - eller i bilen. 
Ønsker du mer informasjon, kan du ringe følgende telefonnummer: 
095-49-8106-34094. 

INFOKRIG 
Den svenske redaktøren i Svensk Dator Magazin og en kollega i 

det danske AMIGA-bladet Oberoende Computer er begge i stadig 
krig med Commodore i respektive land. Årsaken er den etter deres 
mening elendige servicen på infannasjonssiden som Commodore 
yder - eller ikke yder - alt etter som man vil uttrykke seg. 

De hevder at de mer eller mindre blir boikottet av Commodore. En 
stor svensk importør sier (ifølge Oberoende Computer) til og med at 
den største trusselen mot AMIGA i Sverige er den svenske 
produktsjefen ... .. ! 

Vi får håpe at det bli bedre hos søta bror nå når den norske 
Commodore-sjefen, Reidar Ene, har tatt over styringen i Sverige 
også. 

ATARI 
OCEAN er et softwarehus med full fart på alle plugger. Nå har de 

av CAROLCO PICfURES kjØpt rettighetene til å lage program av 
filmen TOTAL RECALL med superkroppsbyggeren A rnold 
Schwarzenegger. Vi har sett filmen, og hvis programmet er like bra, 
så har vi noe å se fram ti1. Programmet annonseres i disse dager, så 
det burde være å få i forretningene allerede. 

ATARI 
Fra PSYGNOSIS har nå SHADOW OF THE BEAST kommet til 

ATARI ST/STE. Dette er et program som har funnets en tid til 
AMIGA (SHADOW OF THE BEAST Il er faktisk kommet også). 
Programmet har fått 6 internasjonale utmerkelser, og er lenge 
etterlengtet. Grafikken er helt ypperlig, for å si det mildt, og vi håper 
de har fått det like "spillebra" som AMIGA -versjonen. 

Vi rakk dessverre ikke å få med en test av programmet til dette 
nummeret av NDM , men vi skal få det med til neste nummer. 

NESTE NUMMER 
avNDM 

blir på utallige oppfordringer i 

A4-forlllat 

IlAT \MARKEIlET 

AMIGAUTSTYR 
Inkl. moms 

Amiga 500 3799,-
Amiga all-io-one 4298,-
Amiga minipakke 4990,-
Phillips monitor 8833 stereo 2845,-
Phillips monitor 8802 2399,-

Monitor 1084 2899,-
Star LC-1O color 2499,-

Maimesmarm MrS1 printer 1399,-
MPS 1500 fargeprinter 2890,-
A-590 harddisk 3899,-
Brother HR-5 printer 695,-
512 KJRAM exp. m/kI. (Com) 989,-
512 KJRAM exp. m/kI. 499,-

Monitor-TV -luner 2299,-
Profcx diskettstasjon 799,-

Minigerf genlock 1799,-
Trans-modem 1399,-
Amiga Action Replay 699,-
Nordic Power 745,-
AlcOiini stereo sound sampler 499,-

Mus for Amiga 339,-

1541·11 diskettstasjon C-64 1899,-

REKVISITA 
inkl. moms 

Diskcltboks 3.5" mjlås (80) 79,50 
Diskettboks 5.25" mjlls (100) 79,50 
Musmaue 39�0 
Joystick com.pro. Soo) 149�0 
Rensediskett m/rcnsevæske 29,50 
Listep"pir 2(xx) ark SOgr.A4 299,50 
Kopipapir SOO ark 80 gr. A4 39,50 

DISKETTER 
inkl. moms 
3.5" DS/DD Nøytrale 59,50 
3S' IlS/DDMaxel! 79�0 
3.5" DS/HD Maxel! 149,50 
5.25" DS/DD NøYll1lle 34,50 
5.25"' DS/DDMaxeli 59�0 
5.25" DS/HD MaxelI tt7,50 

100 stk. 3.5" DS/DD nØyll1lle 499,00 
100 stk. 3.5" DS/H1l M."II 1799,00 
200 Slk. 5.25" DS/DD Maxel! 999,00 
200 stk. 5.25" DS/HD MaxelI 1999,00 

VIDEO 
inkl. moms 

Polaroid 3 timers VHS 49,50 
Maxel! 3 time .. VHS 59,50 

Polaroid 4 timers VHS 69,50 
Maxel! 4 tim", VHS 79,50 

Polaroid PS-30video 79,50 
Ma:w;ell P5-30 video 82,50 

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

Polaroid PS-90 video 99,50 
Max,lI PS-90 video 110,00 

Polaroid EC-30 VHS-C 71,50 

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

Postordre 
Tessa ElectroDies as 

Postboks 32 
2650 KVAM 

Tlf: (062) 94 500 
fax: (062) 94 525 

Ordretelefon apen: 
10 - 21 (14) 

3 
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IT 

Delphin Software har kommet 
med en oppfølger til den 
sensasjonelle Future Wars, som 
overrasket med et originalt 
adventure kombinert med 
vakker grafikk som var suveren 
på Amiga. 

Denne gang er en stor Stealth 
bomber savnet, og ditt oppdrag 
som John Glames, agent i CIA, 
er å finne den og bringe den 
tilbake. 

Denne Stealth er ingen vanlig 
flytype, men et nytt teknologisk 
vidunder som ikke kan 
observeres på radar. Flyet ville 
vært meget farlig i en tilfeldig 
krig, siden den er utstyrt med 2 
atombombe-raketter som kan 
utslette en by på størrelse med 
New York på 10 sekunder. Flyet 
er visstnok blitt observert av 
øyenvitner, i Santa Paragua, 
men det finnes ingen spor. 

CLA har sine mistanker om at 
kanskje' KGB kan være 
innblandet i flykapringen, men 
siden agent DSC 2 har sendt et 
telegram med viktig informasjon 
om Stealth bomberen, blir du 
satt på første fly til Santa 
Paragua for å oppsøke agent 
DSC 2 og få de viktige 
dokumentene fra ham. 

Operation Stealth styres kun 
ved hjelp av mus, og har et 
utvalg av fem verb som du har 
til rådighet gjennom hele 
oppdraget. De er: Examine 
(undersøk), take (ta), use (bruk), 
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operate (operere), Speak 
(snakke), og så har vi Invento[)l 
(inventarliste) som er et 
substantiv.Det første problemet 
du vil møte på når du ankommer 

flyplassen i Santa Paragua, er å 
passere tollvesenet... Snart vil 
du ta første taxi ned til sentrum, 
og her vil ferden føre deg videre 
til havets bunn og senere til 

Generalens Palass. 
Operation Stealth er et meget 

godt adventure, med mange 
håpløse situasjoner hvor du må 
komme deg fri på en eller annen 
måte. KGB er i hælene på deg 
hele tiden, så det er ingen tid å 
miste. 

Likte du Future Wars, vil du 
garantert like Stealth også. 
Grafikken er glatt og kun
stnerisk tegnet, musikken er 
heftig, og du vil stadig finne deg 

selv i trøbbel og fare. 
Eneste minus jeg kunne finne 

ved dette adventuret, er alle de 
håplØse Areade-sekvensene i 
spillet. 

Glem James Bond, her er John 
Glames . . .  

Grafikk: 9 
Atmosfære: 10 
Problem: 8 
Tolk: 8 
Totalt: 92% 

KJøp 

N 
D 
M 

DU OGSÅ! 

Nå senker vi p:.;isen med 34,5%!!,,"," 
Vår formidable suksess med brevkurs i maskinkode for AMIGA har gjort det mulig å senke våre 

prtser! Fra og med 1. august er brevprtsene senket med 34,5%!! 

Suksess i NORGE, SVERIGE 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 
informasjonsrike brev, samt 2 disketter med programeksempe!. Første disketten dekker BREV I til XI; den andre 
dekker BREV XII - det såkalte "TIPS & TRICKS"-brevet. 

Kurset gir deg all grunnleggende kunnskap for å kunne utnytte AMIGAens grafikk, lyd og hastighet maksimalt. Lett og 
ledig innføres du i DMA-KANALER, HEX, BINÆRT, COPPER, BLmER, OVERS CAN, BOBS, SPRITES, 

SCROLLS, INTERLACE, INTERRUPTS, HAM, med mye mer. Du avslutter kurset når du selv ønsker det. 

Hvert brev koster kr. 95,00 + kr. 25,00 i oppkravsgebyr. 
Hver diskett koster kr. 95,00 + kr. 25,00 i oppkravsgebyr. 
Bestilli gjerne alle 1 2  brev + 2 disketter under ett for kr. 1140,- (pluss oppkrav). 
Dette gir en ytterligere reduksjon på 14%!! 

Ved forskuddsbetaling sendes kursmateriellet portofritt. 

Ring eller skriv til: 

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

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

MC kurs 
Oppkrav 

o 
O 

Forskudd O 

Navn 

Adr. 

Postadr. __________________________ _ 

Tlf.: 



I begynnelsen av I 980-tallet 
ble en ny maskin lansert på 
markedet. CBM64 var et 
faktum. Maskinen ble populær, 
og etter hven ble folk interessert 
i programmering. Dette førte til 
at de første demoene begynte å 
se dagens lys. 

Selvfølgelig kan de ikke 
sammenlignes med dagens 
demoer, men tanken var lansert. 
BASIC ble brukt til 
programmeringen, og grafikk 
var det lite av. 

Noe senere begynte enkelte 
programmerere å bli lei 
BASICen. De begynte å utforske 
det indre i maskinen. 
Maskinkode ble etter hvert mer 
populært. Det ble flere og flere 
muligheter for grafikk og 
musikk. 

Tiden gikk, og flere ble 
interessert i demoer. Noen 
begynte å lage musikk, mens 
andre spsialiserte seg på grafikk. 
Dette førte til at de slo seg 
sammen og dannet de første 
demogruppene. 

Blant pionerene var ACE & 
SODAN, 1001 CREW, ECA, 
FLASH, THE JUDGES, 
RAZOR med flere. De utviklet 
nåtidens teknikker. De som har 
fulgt med en del på C64 og 
Amiga, kjenner nok igjen en del 
av disse navnene. (1001 CREW 
driver i dag et eget firma, 
amigaspillet SWORD OF 
SODAN er som navnet henviser 
laget av SODAN). 

Alle disse har laget rutiner 
som har vært revolusjonerende 
innen C64 faget. Den kanskje 

opp 
ELLER NED 

De største produsentene av software til 
hjemmedata markedet begynner så smått å bli lei 
av all kopiering av program. De bruker ofte mer 
enn et år på å utvikle et �odt spilleprogram, og 
ofte 3 til 4 år på utVIkle et mer avansert 
nytteprogram. 

Og bare et par uker etter at 
programmet er kommet ut på 
markedet, så finnes det 
titusenvis av kopier spredt for 
alle vinder. 

Dette koster ikke bare 
utviklerne og softwarehusene 
mye penger i form av tapt 
fortjeneste, men det koster også 
de som kjøper originalprogram 
en slant. De må nemlig betale 
mer for programmene for å 
dekke opp for omsetningstapet 
forårsaket av kopieringen. 

Program til 
spillekonsoller 
Derfor begynner nå flere 

softwarehus å lage program til 
spillekonsoller i steden. Legg 
merke til at vi sier i steden. De 
legger nemlig ned sin 
virksomhet på AMIGA-, 
ARCHIMEDES- og ATARI
fronten. 

Vi kan nevne at Activision nå 
bare skal konsentrere seg om PC 
og Nimendo. "Det kopieres til 
PCer også", sier de, "men ikke i 
samme utstrekning". 

Trekker seg ut 
Infogrames er av samme 

mening. De trekker seg ut og gir 
mer eller mindre blaffen i 
hjemmedatamaskinene. De vil 
dog fortsette å lage spill til Pc. 
Den maskinen er ikke like god, 
men for å komme inn på det 

amerikanske markedet, må de 
lage program til PC. Der finnes 
et enormt stort marked. 

Også Speetrum Holobyte 
synes at det får bli slutt på å lage 
spill til AMIGA og ATARI. 

Rykter 
Her i Norge går det rykter om 

at Scanmax nå bare imponerer 
og selger software til maskiner 
hvor kopieringen er minimal - vi 
tenker på Nintendo og SEGA 
blant annet. 

Den nye spillekonsollen fra 
Commodore (C64GS - omtalt i 
forrige nummer av NDM) 
bruker eartridges. Og det er dit 
man vil komme. Folk skal være 
nødt til å kjøpe et original for å 
få fingrene i et program. 

Ved en skillevei 
Vi er med andre ord ved en 

skillevei. Det kan bli mangel på 
nye og gode spill til våre mest 
populære datamaskiner 
fremtiden. 

Dette kan føre det med seg at 
hjemmedatasalget blir så lavt at 
hjemmedatamaskiner i den form 
vi kjenner dem i dag forsvinner 
helt. 

En ting er sikkert, kopiering 
av software er ikke bare tyveri. 
det er også å sage av den grenen 
man selv sitter på .... 

AF 

NORSK DATA MAGASIN 

CB1\II64/128 

mest brukte rutinen er åpning av 
sideborder. Det var en rutine 
som ble utviklet av 1001 
CREW. 

Med tiden ble mer og mer 
avanserte rutiner (eks. FLD som 
ble utviklet av THE JUDGES) 
laget. 

De første demoene var ganske 
enkle, d. V.s. grafikk, musikk og 
en enkel seroll. Noen mente at 
dette begynte å bli kjedelig i 
lengden. De gikk bort ifra de 
hele grafikkbildene og begynte 
med logoer og mer avanserte og 
plasskrevende rutiner. 

Dette gjorde at det ble større 
variasjon, slik at demoene fikk 
større underholdningsverdi. 
Mange av de gamle "legendene" 
sluttet etter hvert, og nye 
grupper tok over. Grupper som 

UPFRONT, 
BEYOND 
ABNORMAL, 

HORIZON, 
FORCE, 

RAWHEAD 
med flere, var grupper som 
dominerte demoscenen i 
1988/89, og noen av de 
eksisterer fremdeles. 

I denne perioden ble det en 
stor utvikling innen ferdighetene 

Få full effekt av din 

Den som vil henvende seg 
direkte til C64/128 siden 
skriver til: 
Harald Evensen 
Teodor Petersens vei 6 
7040 TRONDHEIM 
HUSK! 
Merk konvolutten: "NDM" 

5 

på alle 
konkurransen 

områder, 
mellom 

og 
de 

forskjellige gruppene var stor. 
Både grafikk og 
pro gram meri n gs-ferdi ghetene 
ble' betydelig bedre. Nye rutiner 
i fleng ble "oppfunnet", og 
C64en var populær som aldri 
før. 

AMIGA! 
Flere forhandlere søkes! Ring 072- I 6025 

Mouse Master 
Hendig koplingsboks for deg 
som stadig bytter ledninger. 

Koples til mus/joystiek-porten. 
Har I utgang for mus og 2 for joystiek. 
Sparer slitasje på porter og ledninger. 

295,-
RAMUTVIDELSE 

DanJoy 
Dansk kvalitets-joystiek. 

Tåler de mest aktive spillere, 
uten å bli ødelagt. 

Laget for røff behandling. 

u/autofire m/autofire 

245,· 295,-

Ramkon for utvidelse av internminnet i din Amiga. Meget enkel å montere. Nåkun 695,-

Cordless mouse (infrarød) 
Meget hendig mus. Alle bevegelser styres infrarødt. 
Stor bevegelsesfrihet og ingen krøllete ledninger. 795,-
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FIGUR 1 

CJ 
Q 
CJ 
Hvert ikon opptar 256 by ter i 

hukommelsen. Den første 
halvdelen av disse bytene er 
selve ikonet. Det er lagret slik at 
hver bit i en byte representerer 
ett skjennpunkt. Det går derfor 
fire by ter på en linje. 

Masken 
Den andre halvdelen av de 

256 bytene er ikonelS "maske". 
Masken viser hvordan ikonet 
skal ta seg ut når det blir plassert 
oppå noe annet (f.eks. desktop 
bakgrunnen). Prøv deg frem for 
å finne ut hvordan dette 
fungerer. 

o 
Arets student-

skrivere fra 
MANNESMANN 

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

MANNESMANN TALL Y 
MT 905: 
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. 
"lie pri�rer1 f�[.1eks. mva. o:; F.O.B. (};Io. 

Ta kontakt med 
din forhandler I dag 
for ytterligere infor

masjon 
Tessa Electronlcs as 

!'r'�I! "b ,y ;li,}) K\ \\1 
1111 .... 1''-'] " 1.,\ I "-'1' q'ih 
O;'hdol,1 11]111 10 '1Ilr'l 

Dislribulør: 
Merkantildata A.S 
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Lag dine egne ikoner 
Atari STs desktop inneholder flere såkalte ikoner. Disse kan etter en stund bli noe 
kjedelige å se på. I denne artikkelen skal jeg vise hvordan vi kan forandre disse 
slik vi ønsker. 

Desktopen gjør bruk av fem forskjellige ikoner. Ikonene er for diskettstasjon, 
bossbøtte, datafil, folder og programfil. Ikonene er vist i figur 1. 

Disse fem forskjellige er innebygget i maskinen, og det er ikke meningen at 
brukeren skal forandre på dem. Det gjør selvfølgelig det hele litt vanskeligere. 

La oss nå se litt på oppbygningen av et ikon. Hvert ikon er 32x32 skjermpunkter 
stort. Ikonene kan kun være to farger, som oftest svart og hvitt. Dette betyr at vi 
bare trenger å angi om et punkt skal være av eller på. Det er ikke nødvendig med 
fargeinformasjon. Maskinen konverterer denne av/på oppbygningen av ikonene 
slik at de kan brukes korrekt i alle oppløsninger. 

finn: 

flJnnet: 

f.' \� \' o l' : 

ndvn: 

bug: 

ok! 

"FI(;"v(l2 

': l \� • l - ( sp ) 

tl�a.p LI 
a.,j,jq.l Lb. sp 
mave . l dO� d3 

,:1\'.1 $4d:: 

inove.l i.$,j<)()j)�.a3 
mave. 1 f.$20000. a.4 
o::mp .1. f. $::::(h)i)t )2t,3, (a3) 

beq funnet: 

':inp .l -=-".0,03,4 
bn e f � nn 

bl�a �i�ro\' 

s:.:.b.1 f..l::;:O -" a3 

.:11' .1" - (sp) 
pea. na.vn<'p':) 

trap E.l 
� . .jdq.l f..B, sp 
mOVI� .�).I ,jt). dl 
bmi el�\�Q\' 

mave .l a'3,-(sp) 
mave .l L1280p-(sp) 
mo...,e "."I ,-jl,-(sp) 
move .w f.63.-(sp) 
t r',ap f.l 
d,d,j.l f.12,sp 
mQVe .I'.� ,jl,-(sp) 

move .w f.62.-(sp) 
tr�.p -ti 
a.,id"' .l f:..4,sp 

pe.:.". ok<.p.:) 
mave .1,1.1 f.9, - (':2p) 
t l�a.p f� l 
a.ddq.1 f..f.:..sp 

.: l r' • : .. : - \ :;p ) 

f;�:�p i.1 

p��. b:.;g (pel 
.0.0",,/2 .1;,: t...�/l-{<=;P' 

tl��P f.l 
a.Jdq.l :t�J>SP 
b!�a. -.3.',;"Sllltt 

: 

·qfl"',t a.V !�Ft1:�;T�iRT .F··h'!:' 
"S+':'�Ti· i�t iilgen ,Ja. �LH)Cli) 

'.� ;; l, 91:13 .1. e t 1 n'lb� .. � .. �;� '."O:.;(},-,(",'i.",j_�_. 
,; .!,,� ,t e! t e.r d  a.,t te " . � ''j,:'(' .;' 

let ' ... 'Idere 
er' VI Lammet !., 1. �,":::()O,.,{,<" 
hViS ikke. lEt vl,jel�e 

hVIS ja, teilbes\.:.jd.j 

gå. t i l ':s t ,;;\. r"t av ikoi"l 

:3.pne fil 

hente n..;� ikone\� 

l ukkE- fli 

� lI'::.'./l; på, f i l 
even ; m"'�d i kQnel� 
d,:�b 1()·13·�Kan Ikke filn,e- ikonel .' .13,lO.(, 
evøn 

;:k, .b 10 .. 13,'l\Iv2 ikor;.;.'\� inst�11e)'t . •  ' pl:3,10 .. (1 
even 

Rent teknisk representerer en 
O bit i masken at bakgrunnen 
skal komme gjennom dersom 
det samme skjemlpunktet er av i 
selve ikonet. Man kan sam
menligne det med en OG 
funksjon. Hvis skjemlpunkt i 
ikon OG skjennpunkt i maske = 
av, så skal bakgrunnen vises 
gjennom. 

1 hukommelsen ligger de fem 
ikonene som perler på en snor. 
Diskettstasjon ikonet kommer 
først. 

Uheldigvis forandres plassen 
ikonene ligger på i 
hukommelsen avhengig av om 
man starter opp med AUTO 
folder eller ikke. På grunn av 
dette må man lete i hukom
melsen til man finner det første 
ikonet. 

Kan forandre 
bare en gang 
For å kunne finne ik,on,et må 

man vite hvordan det ·ser ut, og 
det gjør at progråmnieC bat� kan 
forandre ikonene en:gaog før 
maskinen resenes. 

Etter at ikonenes plass er 
funnet i hukommelsen, er ilet 

-'il;tre;--helfte�l· fra-'mSkett 
med d� nye ik�nene r�tt Inn o�-er 
de gamle. Programmet i figur 2 
er et eksempel på et slikt 
program. 

Programmet kan startes fra 
AUTO folder, slik at du får de 
nye ikonene automatisk når du 
starter maskinen, men må da 
kjøres via STARTGEM eller et 
tilsvarende pregram, -fordi 
ikonene jo hører til GEM. 

Legg merke til at programmet 
gir beskjeden "Kan ikke finne 
ikoner" både når det ikke finner 
ikonene i hukommelsen, og når 
det ikke finner ikonfilen på 
disketten. 

Datafilen med de nye ikonene 
må være 1280 by ter lang (5 
ikoner ganger 256 by ter). Den 
må være bygget opp slik at først 
kommer det første ikonet (128 
by ter), så kommer det første 
ikonets maske (128 by ter), så 
det andre ikonet, så det andre 
ikonets maske osv. 

Datafilen må IKKE bestå av 
ASCn tall. Det vil si at du ikke 
kan dobbeltklikke på filen og så 
se tallene på skjennen med 
SHOW funksjonen i desktopen. 
Filen må inneholde vanlige tall. 

DC.L instruksjoner 
Dette kan man få til ved å lage 

ikonene med DC.L instruksjoner 
i maskinkode. Hver skjemlinje i 
ikonet defineres da med en 
DC.L instruksjon. DC.L 
0/0010101010101010101010101 
01010101 vil således definere en 
linje hvor annet hvert punkt er 
av og annet hvert punkt på. 
Hvert tall utgjør en bit. 32 slike 
linjer vil utgjøre en ikontegning. 
32 linjer til må brukes for å lage 
masken. 

Etter at ikonene er slik man 
vil ha dem, er det bare å 
assemblere hele programmet til 
diskett. 320 DC.L linjer vil da 
bli 1280 by ter. 

FEG 
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DEMO§ 
Denne siden stiller vi til rådighet for alle hackers med kunstneriske anlegg - det være seg i form 
av grafikk eller demos. Kast deg 
SCREENSHOTS, NOM, Postboks 250, 
konvolutt hvis du vil ha "dine saker" 

uti det, og få ditt 
6401 MOLDE. H usk 

i retur. 

kunstverk publisert i NOM! Skriv til: 
å sende med en adressert og frankert 

Disse to bildene er tegnet au brødrene DAN ROGER SILDEN og PER JØRGEN SIWEN, Sildengaten 7, 6700 MÅLØy. Det er Dan som har tegnet Miraculix og Per som 
har tegnet konstabelen. To kunstnere i samme familie er ikke akkurat vanlig. Fortsett slik, gutter. 

Track
Display 

. . -
De av dere som leste del l i 

NDM nummer 8 har 
forhåpentligvis nd forstått 
hvordan track-displayet fungerer 
teoretisk. I denne delen skal vi 
ta oss av de praktiske 
problemene. 

Logikken blir som sagt tatt 
hånd om av NANO porter. To 
kretser av typen 7400 burde 
gjøre susen. Hver krets inne
holder fire porter, og det gir oss 
da totalt 8 NANO porter. 7400 
kretsen er tegnet opp i figur l. 
Som tellere har jeg tenkt å bruke 
to tellere av typen 74192. Dette 

er forholdsvis billige tellere med 
"mente" og «låne" pinner som 
brukes for å kople sammen de to 
tellerne, slik at de tel1er tosifret. 

BCD til 7-segment konver
terne er av typen 7447. Disse 
konverterne inneholder også en 
7-segment tester som lyser opp 
alle lysene i 7-segment displayet 
slik at man kan se om det 
fungerer skikkelig. 7-segmen
tene kan nesten være av en 
hvilken som helst type, så lenge 
de har felles anode (en pluss, 7 
minus). Som jeg nevnte i del l ,  
så er SPOROO (pinne 13) 

-

benyttet for å resette tellerne når 
lese/skrivehodet er over spor O 
på disketten. Et problem er 
imidlertid at den STEP pulsen 
som kommer fra maskinen, 
avsluttes før hodet får beveget 
seg. Det betyr at SPOROO 
signalet ikke slås av før STEP 
pulsen er ferdig. 

For å løse dette probelemet 
har jeg med hjelp av Stig V. 
Hovland satt inn en monostabil 
krets mel10m SPOROO signalet 
og reset pinnen på tellerne. 
Denne kretsen er av typen 
74123 (monostabil multi
vibrator). Siden track-displayet 
hos mange vil gå på batteridrift, 
er det nok lurest å bruke LS 
kretser. LS betyr ganske enkelt 
at ICene blir litt dyrere, men 

F'�.3 

-� , 
·FI<.4 

/" ** 

14 ffiGtst-:3.nde\� 

2 ffiQtst.a.ndel"' 1000 ohm 
1 �Gtstand 150c)O o!1m 
9 kondensatorer 110 nF 

47 .- 100 IJ.F 
.2 BCD dekodere 74LS47 
� BCD Tellere 74LS192 
2 NAND porter 741_S()O 
1 Monostabil 74LS123 
.2 7-segment 

1. IJGlt.�e9l.11-3tG\"' 

bruker mye mindre strøm. En 
7400 av LS typen er 74LSOO. 
Tellerne heter således 74LSl92, 
BCD konverterne 74LS46, og 
den monostabile multivibratoren 
74LS123. 

La oss nå ta for oss det logiske 
kretsdiagrammet. Det står i figur 
2. I tillegg til ICene og 
koplingene mellom dem, finnes 
det noen ekstra komponenter. 

En av dem er tegnet i det øvre 
hØyre hjørnet. Det er en voltre
gulator av typen 7805. Poenget 
med denne er at vi kan kople 
kretsen til mellom 9 og 12 volt, 
og fremdeles får kresten bare 5 
volt. Alle + og - i selve kop
lingsskjemaet skal koples til + 
og - på voltregulatorens utgan
ger (til høyre på tegningen). En 
strømforsyning eller et batteri 
som leverer mellom 9 og 12 volt 
skal koples til voltregulatorens 
innganger (til venstre på 
tegningen). 

Komponentene som ser ut 
som figur 3 er motstander. De 14 
motstandene koplet mellom 
7447 kretsene og 7-segmemene, 
kan være mellom 350 og l 000 
ohm. Høy verdi betyr lav 
lysstyrke og lavt strømforbruk. 
De to motstandene koplet på 

Felles Anode 
7'::::05 

oversiden av 7447 kretsene skal 
være 1000 ohm. 

Motstanden koplet til pinne 7 
av 74123 kretsen skal være 
15000 ohm. Komponentene som 
ser ut som figur 4 er 
kondensatorer. De hjelper til å 
stabilisere strømmen. På hver le 
er det tegnet inn en slik mellom 
strømforsyningspinnene. 

I tillegg til disse er det to ved 
voltregulatoren. og en mellom 
pinne 6 og 7 på 74123 ICen. 
Alle bortsett fra den ved volt
regulatorens inngang (venstre på 
tegningen) skal være Il O 
nanofarad (nF). Den ved 
voltregulatorens inngang (ven
stre på tegningen) skal være 
mellom 47 og 100 mikrofarad 
(mf). Når man monterer track
displayet, må man huske på at 
det er det 7-segmentet som står 
til høyre på tegningen som viser 
tierne. Ved monteringen må 7-
segmentene bytte plass, slik at 
tallet blir korrekt. Helt til slutt 
vil jeg bare si at intet ansvar kan 
bli lagt på NDM eller meg hvis 
noe ikke skulle fungere 
skikkelig, eller utstyr skulle bli 
ødelagt direkte eller indirekte på 
grunn av denne kretsen. 

FEG 
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Som NDMs utsendte medarbeider startet jeg reisen torsdag morgen, sammen med 
endel andre medlemmer av CULT. Først hadde vi en heller uinteressant busstur til 
Oslo, og så gikk det videre med Stavanger-ekspressen til vårt mål Arendal, hvor 
gruppene No Limits og IMP 666 arrangerte Amiga Conferenee 90. 

Partyet foregikk på HiSØy 
ungdomsskole. og startet fredag 
den 5. og sluttet søndag den 7. 
oktober. Etter å ha fått fylt en bil 
med utstyr og sendt av gårde til 
skolen, ble vi fulgt av 2 "guider" 
som skulle vise oss veien til 
skolen. Men istedet fikk vi en 
fin rundtur, opp og ned hver 
eneste vei på øya, på leting etter 
skolen! 

M" <dJfiilIJmilllæIr /IDl�/IDllID 
JJælJllWlll'Ik �Ir\l$ lOOnlIIk 
o 100 stk. alkr 4.90 inkl. mva 
O 200 stk. alkr 4.75 inkl. mva 
O 400 stk. a/k.r 4.45 inkl. mva 
O 600 stk. a/k.r 4.25 inkl. mva 
O 1000 stk. a/kr 3.90 inkl. "mva 

pluss fn\kt. 

Gjør felles Innkjøp med dine 
venner og spar penger 
-

Tessa Electronics as 
Boks 32 - 2li50 KVAM 
-
Postordre-
tlf: 062/94500 

Fax: 
062/94525 

Åpningstider: Lør. - send: Hf'" - 18'1" 
mandag - fredag: 10'"' - 21'"' 

1-2 ukers leveringstid 

Jeg bestiller scxn avkrysset. 

Navn. 

Adr: ............................. . 
Postnr ... . 

Poststed. 

Siden vi ankom på torsdag, 
var ennå ikke partyet i realiteten 
startet, så torsdagen gikk uten 
noen særlig spennende hen
dinger. 

Litt om selve skolen: 
Partyet foregikk i en stor 

gymsal, et stort klasserom og i 
et kjellerrom. På scenen var det 

bilde-

fremviser, 
seriøse og mindre seriøse ting 
ble vist... Et brukbart stereo
anlegg hørte også med. 

Torsdags natt fikk vi oss litt 
søvn, som foregikk i en egen 
sovehall ca. 200 meter unna, i et 
menighetshus. Man kom derfor 
langt vekk fra det støyende 
partyet, og kunne sove i ro og 
mak. 

Ved 10- 1 1  tiden dro vi opp til 
partystedet igjen, og kunne 
observere at flere og flere 
begynte å komme. Utover dagen 
begynte antallet å stige opp mot 
200 party-freaks. Nytt software 
ble utvekslet (etter forskriftene 
var det forbudt å holde på med 
ULOVLIG kopiering på stedet), 
og gamle og nye bekjente 
møttes. Utover kvelden 
strømmet flere og flere på, og på 
kort tid var salen fylt til randen. 
De fleste av de store gruppene i 
landet var til stedet, og mange 
mindre. 

Natt til lørdag ble det blant 

annet arrangert en turnering i 
Twintris, en norskprodusert 
versjon av det velkjente Tetris, 
holdt av programmereren av 
spillet selv (Svein Berge, alias 
SwEinstein/Cult). Senere skulle 
en Stunt Car Racer turnering 
arrangeres, men da var klokken 
halv 4, slik at undertegnede fant 
det for godt å få seg liu søvn, så 
jeg skal ikke si noe sikkert. 

Full rulle 
Lørdag morgen var det full 

rulle igjen, med forberedelser til 
demo- grafikk- og musikkon
kurransen. Noen få nye ankom 
fortsatt, men det virket som om 
de fleste var ankommet på 
fredag. 

Utover lørdag eftenniddag 
begynte stemningen å komme på 
topp, og mange hadde det travelt 
med å få ferdig sine bidrag til 
diverse konkurranser. 

Grafikk- og musikkk-
konkurransene gikk til fastsatt 
tid, mensdemokonkurransen ble 
selvfølgelig utsatt (4 timer! 
Pananoramic Designs og 
Andromeda fikk problemer med 
å holde fristen ... ). Resultatlister 
kan sees et annet sted på siden. 

GrafIkkonkurransen ble vunnet 
med et mirakuløst bilde av 
Chris/Illusion (tidligere vist i 
NDM), etterfulgt av mange 
verdige konkurrenter. 

Musikkkonkurransen ble 
vunnet av Bruno/Gate (han er 
faktisk en finne, så ingen 
NORSK seier med andre ord!), 
med en overmåte bra modul. 
Fengende melodi og perfekte 
rytmer. Han ble etterfulgt av 
Rhesus Minus/Cryptobumers 
(denne gang en nordmann !), som 
kunne presentere en modul av 
skikkelig kvalitet. Mye variasjon 
og supre melodier. 

Utover natten satt de fleste kun 
og ventet på resultatet av 
demokonkurransen, som lot 

Resultatlister 

Demokonkurransen 
l .  Cryptobumers 
2. Andromeda 
3. Razor 1 9 1 1  
4 .  Network 
5. New Wave 
6. Pananoramic Designs 
7. Pure Metal Coders 8. Dope 
9. The Lamers 

10. Motion 

Grafikkonkurransen 
1 .  Illusion 
2. Andromeda 
3. Gate 
4. Shape 
5. Gate 

Musikkonkurransen 
I .  Gate 
2. Cryptobumers 
3. Crusaders 
4. Boisterous Society 
5. - Mangler av en eller annen grunn denne plassen! Beklager! -

vente på seg. For mange tok 
trettheten overhånd, og ble 
liggende på de merkverdigste 
steder i de forunderligste stil
linger. Takket være en del sØvn 
de tidligere netter, klarte 
undertegnede med nØd og neppe 
å holde seg våken. Da klokken 
nærmet seg 7, var endelig 
resultatet klart. 

Cryptobumers vant ganske 
overlegent med sin vektor
demo. Se neste nummer av 
NDM for "reviews" av noen av 
demoene! (Vi fikk dessverre 
ikke tak i dem før vi måtte dra!). 

Søndag morgen begynte de 
fleste å pakke, mens meste
parten av de resterende tok igjen 

noe av den manglende søvnen. 
Etter noe hektisk pakking, var vi 
på veg hjemover igjen. 

Av de inntrykk jeg fikk av 
partyet og av hva jeg hørte av 
meninger, tror jeg partyet kan 
sies å være en suksess. Det var 
noen få utlendinger, men det 
kom vel ikke som noen stor 
overraskelse. Ellers var arran
gementet tilfredsstillende, og 
bråk så jeg ikke noe av. Miljøet 
var helt på topp. Som mange 
kanskje allerede har hØrt, var jo 
også "Radioavisa" (P2) til stede. 
En stor takk til IMP 666 og No 
Limits for et bra party! 

BS 
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Henvend deg direkte til PD-

PD-spalten siden. Skriv til: 
Nils Comeliusen 
Ranviksvingen 7 A 
3200 SANDEFJORD 

At PD-programmerere har 
blitt bedre kvalitetsmessig er 
ikke å fornekte. 

Hvis man ser på f.eks. noen av 
de første Fish-diskene, virker 
programmene der rent 
forhistoriske, mens det på de 
siste er salgskvalitet. Jeg nevnte 
i forrige nummer noen PD
programmer som var av 
MEGET høy kvalitet, og disse 
har jeg tenkt å omtale i dette 
nummerets PD-spalte. 

VirusX 
Først ute er vel VirusX 4.0 l .  

Det er en virusdreper som tar 
ALLE bootblock-virusene, samt 
de fleste linkvirusene, hvis man 
bruker det sammen med pro
grammet Kv. 

VirusX kan bare enkelt og 
greit legges inn i stanup
sequencen, og deretter kan man 
glemme at den er der. Den tar 
nemlig ikke opp mye minne 
eUer prosessonid. 

De falske versjonene 
Et skår i gleden med VirusX 

er alle de falske versjonene som 
har dukket opp. Den første som 
kom var versjon 3.30, og 
fungene som en skikkelig tro
jansk hest. Med andre ord, den 
virussmittet alle diskene som ble 

satt inn! 
Steve Tibbett, den originale 

programmereren, ga da ut ver
sjon 4.00, som skuUe stoppe 
versjon 3.30. Det drøyde 
allikevel ikke lenge før to nye 
falske versjoner dukket opp, 
nemlig 4.40 og 4.50. Her var det 
bare gjon noen mindre 
endringer i teksten. 

Versjon 4.01 

Tibbet ga derfor ut 4.0 I, som 
inneholdt et par nye funksjoner, 
og et par bugs var fjernet. Det 
siste skuddet på stammen er 
5.00, som er en slags blanding 
av 3.20 og 4.40. Vennligst ikke 
bruk den heUer. Bruk 4.01, som 
er den siste offisielle versjonen. 
(PD-klubben #6). 

NComm 1.9 
NComm 1 .9 er et modem

program som er bedre enn de 
fleste kommersieUe sådanne. 
Jeg vil faktisk påstå at f.eks. 
JRComm, ATaik osv. ikke har 
noe større å stille opp med mot 
dette programmet. 

I tillegg er mestepanen av 
programmet laget av nordmenn! 
F.eks. har Torkel Lodberg, sysop 
på Amiga BBS, hatt en finger 
med i spillet. 

NComm kan det meste som er 

HUSK! Merk konv. "NMD" 

nødvendig for et 
modem program; den har eget 
scriptspråk, så man kan auto
matisere på/avlogging, telefon
liste, X-, Y- og Z-modemproto
koller, egen tekstbuffer, pluss at 
det også eksisterer tilleggs
programmer. 

Disse programmene kan f.eks. 
regne ut telefonregningen din på 
grunnlag av en registr_eringsfil 
som NComm lager, la deg skrive 
beskjeder offline m.m. Virkelig 
et bra program� som finnes i 
ethven PD-bibliotek, samt alle 
baser med respekt for seg selv. 

Det bør vel nevnes at pro
grammet benyttes over hele 
verden, bl.a. i Australia, USA og 
Tyskland. Et tysk Amiga-blad 
hadde nylig en 15 siders omtale 
av programmet! (Fish 356). 

MR Backup 4.0 
MRBackup 4.0 er et harddisk

backup program som mange 
synes er bedreenn f.eks. Quar
terback. Grunnen til det er vel 
hovedsakelig at man har mye 
bedre kontroll over hele pro
sessen. 

Alle filer kan f.eks. pakkes 
med Lempel-Ziv metoden fra 
12-16 bits. Med 16-bits pakking 
går det ganske tregt, men 
filstørrelsen blir gjennomsnittlig 
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redusen med 40-50%. Filer kan 
også splittes over flere disker 
hvis de er for lange (> 1756 
blokker). 

Hvis du skulle være så 
uheldig å ødelegge et eUer annet 
på harddisken, kan MRBackup 
plukke ut KUN de ødelagte 
filene fra backupen. Benytter 
man programmet MRMan i 
sammenheng, kan man lese 
tekstfiler som er pakket med 
MRBackup for å spare 
diskplass. MRBackups hoved
fordel er allikevel fil-filtrene. 
Disse velger ut hvilke filer som 
skal kopieres, og hvilke som 
ikke skal. Dette settes ryddig 
opp I egne tekstfiler. 
MRBackup er laget av Mark R. 
Rinfret, et kjent navn i PD
verdenen. (PD-klubben #6). 

PCQ 
Programmerer du i Pascal, 

kan jeg bare anbefale PCQ. 
Den har væn på markedet en 

god stund, men er nå mer 
aktuell en noen sinne, fordi den 
greier ALLE standard Pascal
funksjoner pluss at den har egne 
include-filer. Jeg benytter den 
selv i skolesammenheng, og har 
ennå ikke oppdaget noen større 
feil. 

Med i pakken er det en god 
del eksempeler, pluss 
kildekoden til kompilatoren. 
(Fish 339). 

En glad nyhet 
En glad nyhet til aUe 64-eiere 

har jeg også. 
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Løs n i n g e n  
på  v å rt 
k ry s s o r d  
Her kommer vi med 
løsningen på vårt 
e m i n ente kryssord, for 
al le dere som ikke 
greide å løse det. 

Kanskje noen flere 
føler  seg kal let til å 
lage et datakryss? 

Bare prøv, det  er ikke 
s.å vanskelig som du 
t r o·r . 

Blant de i nnsendte 
løsningene har vi 
tru kket ut tre v i n nere 
som hver har fått 
t i lsendt et s p i l l .  

Disse er: 

Anfinn Berland 
5320 KJERRGARDEN 

Frank Antonsen 
Tomasjordvn. 1 5 5B 
9020 TROMSDALEN 

Ola Eldøy 
Stokken 
541 0  SAGvAG 

Nå er det mulig å få tak i en 
64-emulator som PD! Fra før av 
har det kommet ut to stykker 
kommersielt, "GO 64" og "The 
64-emulator". 

Disse var ikke spesielt raske 
. .  " eUer samarbeldsvilltge. The 

A64-package" er faktisk bedre 
enn begge disse to, pluss at den 
greier multitasking til en viss 
grad. For $25 får man kjøpt en 
kabel som lar deg koble til 64-
diskettstasjoner og printere, 
pluss at man blir registrert 
bruker og får nye versjoner 
automatisk. Billigere og bedre 
kan det vel ikke bli. 

Dette programmet er så nytt at 
det ennå ikke har kommet ut i 
noen større PD-serie, men det 
finnes i hven fall på basen 
Dasan Sandefjord (034-
59530/58377/58662). Har du 
ikke modem, så kontakt et eUer 
annet PD-bibliotek. 

Som nevnt i forrige nummer 
må det komme litt respons på 
spalten for at det i det hele tatt er 
vits å skrive den. Ennå er det 
ingen som har sagt noe, men det 
betyr vel ikke at jeg er helt 
perfekt ... ? 

Send et brev 
Send et brev og fonelI HVA 

du vil ha i PD-spalten. Inntil det 
kommer noen vettuge forslag, 
kommer jeg bare til å fonsette 
med tester av NYE og 
AKTUELLE PD-programmer. 
Husk: 

Jeg tar GLADELIG imot 
spørsmål angående PD! 
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Det folk kanskje først ser 
etter, er prislappen. I Sto
rbritannia kostet maskinen 
mindre enn de fleste, og med 32 
kB, som var relativt mye den 
gang, fikk man ganske mye for 
pengene. Heller ikke i Norge ble 
prisen så altfor avskrekkende -
det gikk ikke lang tid før 
Informasjonssystemer AS solgte 
maskinen for godt under 3000 
kroner. 

En annen positiv side ved 
Dragon er tastaturet. Solide, 
harde taster gjorde nok sitt til at 
noen valgte Dragon fremfor 
Spectrum og Oric. Grafikken 
var heller ikke å forakte. Med 9 
farger og en maksimal opp
lØsning på 256xl92 punkt (dog 
kun i to farger) ble Dragon kun 
nevneverdig distansen av CBM 
64 og BBC B av de maskinene 
som ble nevnt ovenfor, og begge 
disse maskinene kostet mer enn 
Dragon. 

En Dragon har 64 kB minne. 
De første 32 kB er RAM, og de 
neste 16 kB er ROM som 
inneholder BASIC-fortolkeren 
fra Microsoft. Dette er en 
BASIC med kommandoer for 
nesten ethvert formål (knapt en 
eneste PEEK eller POKE er 
nødvendig). For eksempel gir 
Dragons BASIC deg mange 
grafikk-kommandoer, bl.a. circle 
som lar deg tegne sirkler, 
ellipser eller utsnitt av disse, 
paint (fill), get/put som lar deg 
"fotografere" deler av skjermen 
og flytte disse rundt, og draw 
som lar deg styre et punkt rundt 
på skjennen og lage tegninger 
ved sporene som punktet 
enerlater, så man kan trygt si at 
BASICen var av de mest 
grundige for sin tid og 
prisklasse, og dessuten raskere 
enn de fleste konkurrentenes. 

Vel, vi går videre i Dragons 
minne - de neste 16128 bytes er 
ubrukt og kan brukes av ROM
moduler. 

øverst i minnet ligger 256 
bytes som brukes til å 
kontrollere en del brikker. Når 
det gjelder tilkoblings
muligheter, har Dragon utganger 
til TV og monitor, 2 
joystickporter, parallelt interface 
til printeren, 1500 baud kassett
driver og ekspansjonsport for 
tilkobling ay moduler. 

Dragons kanskje største 
mangel var displayet! Det viste 
bare 16 linjer tekst med 32 tegn 
pr. linje, og da kun store 
bokstaver. Dette holder · bare 
ikke for tekstbehandling! 

Men problemet ble løst ved å 
bruke høyoppløsningsskjermen, 
hvor man kunne få opptil 64 
tegn pr. linje, både store og små 
bokstaver og æ,ø og å.En annen 
mangel ved Dragon er at den 
ikke har en egen lydchip, så 
mikroprosessoren må mate en 6-
bits digital-til-analog-omformer 
med lydbølger, punkt for punkt. 
Dette begrenser ikke 
nødvendigvis lydkvaliteten, men 
det stjeler nesten hele 
prosessorens kapasitet og utgjør 
dermed virkelig et problem når 
man skal bevege grafikk 
samtidig som man spiller 
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Sommeren 1982 kom det fra Wales en datamaskin med navnet Dragon 32 og 
Dragon Data Ltd_ meldte seg på i kampen om datamaskinbrukerne, Dragons 
argeste konkurrenter ble Commodore 64, BBC B, Sinclair Spectrum, Atari 

400/800 og til en viss grad Orie l og VIC 20, 
Ville det nystartede aksjeselskapet Dragon Data kunne overleve i kamp mot 

giganter som Atari, Commodore og Sinclair? Når det allerede fantes flere 
gode maskiner på markedet, hvorfor skulle da folk kjøpe Dragon 32? 

musikk - det er derfor ytterst 
sjelden man finner denne 
kombinasjonen utført med hell 
på Dragon. 

Neste høst (1983) kom 
endelig diskettstasjoner til 
Dragon, da Dragon 64 kom på 
markedet. Den er til forveksling 
ganske lik en 32, men den er grå 
i stedet for beige. Dessuten er 
den utstyrt med et RS-232 
interface. Maskinen er - bortsett 
fra utvidet minne, RS-232, 
fargen og et forbedret tastatur -
identisk med sin forgjenger, og 
har eri 32-modus slik at den kan 
bruke alle programmene til 
Dragon 32. 

Den kanskje største 
forskjellen ligger i at man på en 
Dragon 64 som er tilkoblet 
diskettstasjon kan kjøre OS-9. 
Dette er et operativsystem som 
har mye til felles med UNIX. 

Mange har hevdet at OS-9 er 

kompatibelt med UNIX. Dette 
er en overdrivelse, men OS-9 gir 
blant mye annet muligheter for 
flere directoryer i flere nivå� 
flerbrukersystem og 
multitasking. Multitasking betyr 
at maskinen kan utføre flere 
oppgaver på en gang, f.eks: 
Mens du kobler av med et 
adventurespill på maskinen, 
skriver den ut din siste artikkel 
til NDM samtidig som den 
kalkulerer på fire forskjellige 
nøtter fra de kryptiske sidene i 
illustrert Vitenskap. Men 
hvordan kan det ha seg at en 8-
bits maskin med bare 64 kB kan 
kjøre et operativsystem med 
slike spesifikasjoner som man 

ellers bare finner på 16-bits 
maskiner med Oere hundre kB? 

En grunn er at mange 
kommandoer blir lagret på 
disken slik at man bare henter 
inn de kommandoene man 
trenger. Men den viktiste 
årsaken er at OS-9, i motsetning 
til UNIX (som er skrevet i C), er 
skrevet i meget kompakt 6809 
maskinkode. Dragons CPU, 
Motorolas MC6809E, er meget 
god å programmere, med en 
mengde kommandoer og 
registre (deriblant to 1 6-bits 
stakkpekere) - den fungerer 
faktisk halvveis som en 16-bits 
prosessor på grunn av dens 
mange 16-bits instruksjoner. 
f.eks. MUL(tiply) som legger 
produktet av to 8-bits registre i 
et 16-bits register. 

Noe som gjør det lett å 
programmere i 6809 er at 
CPUen lar deg bruke alle de sj u 

adresseringsmodusene på 
enhver instruksjon hvor det har 
mening. En annen minne
besparende side ved 6809 er at 
det er så enkelt å skrive 
posisjons-uavhengige program 
(p.g.a. 6809's 64 kB relative 
adressering). Det som gjør 
multitasking på Dragon mulig er 
de fire interrupt-typene (ethvert 
seriøst kurs i maskinkode for 
16-bits maskiner vil forklare 
deghva interrupts er for noe). På 
grunn av alt dette kan man lage 
meget kompakt kode på Dragon. 

Man kunne (og kan fremdeles) 
programmere i C, Pascal, Roth, 
Basic09 (en virkelig strukturert, 
rask Basic som Motorola 

utviklet. Det var faktisk for å 
kunne utnytte denne Basicen de 
laget OS-9) og Prolog, så for å 
lære seg å programmere var 
Dragon ideell. 

Men hva er vel en maskin 
uten software? 

Det ble ikke produsert så 
mange kvalitetsprogram til 
Dragon den første tiden, men 
Tandy 's Color Computer hadde 
allerede vært på markedet en 
stund, og siden denne maskinen 
er nesten identisk med Dragon, 
kunne Dragonbrukere velge og 
vrake blant mange gode spill og 
nytteprogram fra USA. 

Faktisk er omtrent halvparten 
av de spillene som finnes til 
Dragon tan fra Tandy CoCo. 
Microdeal var det største 
softwarefirrnaet som 'spesiali
serte seg i Dragon, og de baserte 
seg hovedsaklig på å importere 
spill fra USA og utgi disse til 

Dragon, selv om de også 
utviklet en god del program på 
Dragon. Noen av spillene som 
Microdeal siden har oversatt til 
andre maskiner er Time Bandit, 
Airball og Tanglewood. 

Ganske mange firma 
engasjerte seg i utgivelser av 
spill, nytteprogram og hardware 
til Dragon, hjemmedata
alderens første og optimistiske 
år. 

Men etter hvert som en del 
store firma gikk konkurs, ble 
folk forsiktigere med å satse. Så 
da Dragon Data Ltd. begynte å 
få vanskeligheter med økono
mien og til slutt gikk konkurs 
utpå våren 1984, var det mange 

som fikk kalde føtter, sluttet å 
støtte Dragon og heller 
konsentrerte seg om de mer 
sikre maskintypene som 
Spectrum og Commodore 64. 

Likevel var det ganske mange 
som forble lojale mot "dragen", 
for tross alt fantes det ikke så 
rent få Dragoneiere spredt 
omkring. Så gjennom Dragons 
fremste talerør, Dragon User, 
kunne man fram til den siste 
utgaven i januar i fjor lese om 
stadig nye utgivelser. 

De første årene var det 
profesjonelle programvarehus 
som dominerte markedet, men 
etter hvert som markedet 
skrumpet inn, ble det nødvendig 
med en god porsjon idealisme 
for i det hele tatt å gi ut noe som 
helst. 

Mange dyktige programmører 
laget gode program til Dragon, 
f.eks. Wayne Smithson (som i 
disse dager har gitt ut Anarchy), 
Dave Gibbons, Roy Coates og 
Chris Jolly. Også et par 
nordmenn har bidratt med 
utgivelser av kommersielle spill 
til Dmgon. 

I Norge ble det SOlgt noen 
hundre maskiner, kanskje tusen, 
så den ble aldri riktig utbredt når 
man sammenligner med Com
modore 64. Men maskinen har 
hatt flere brukergrupper i Norge. 
Den første og største var 
Dragonklubben i Nesbru som 
hadde over hundre medlemmer, 
Tromsø Dragonrrandy Club, 
Dragon_ Computerklubb og 
Nord-Norge DragonBruker
gruppe. 

Alle disse gruppene ga ut 
medlemsblad, og de fleste hadde 
også en form for pro
grambibliotek (PD) med 
hjemmelagde spill og nytte
program, og fellesbestillinger av 
programvare fra Storbritannia 
ble organisert. 

Dragon Computerklubb arran
gerte også avtaler med engelske 
programvarehus om direkte salg 
av program i Norge. Ingen av 
disse gruppene fungerer aktivt i 
dag, men Dragon Computer
klubb selger fremdeles program
vare og tilbyr fremdeles gratis 
program fra sitt bibliotek. Så en 
Dragoneier må i dag vende seg 
utenfor landets grenser for å 
følge med. Den største 
brukergruppen for Dragon i dag 
er National Dragon Users Group 
i England. 

Selv om jeg nå har anskaffet 
meg en Atari ST, bruker jeg 
Dragonen både tin og ofte. Og 
det er ikke tvil om hvilken 
maskin jeg liker best. Rundt 
denne maskinen har det utviklet 
seg et helt særegent miljØ, og 
selv om det ikke er så mange 
aktive brukere igjen, er "dragen" 
ikke død ennå. Så hvis du har et 
vidunder av en Dragon 32 eUer 
64 stående på loftet, hvorfor 
ikke se hva som har skjedd på 
Dragonfronten de siste årene. 
Hvis du er interessert, kan du 
skrive til Dragon Computer
klubb, Stokken, 5410 
SAGVÅG. 

OE 



Ellers har A540 samme 
operativsystem og fasiliteter 
som en vanlig Archie, men for 
de unix-frelste finnes en unix
versjon av denne boksen, 
nærmere bestemt R260. Den 
leveres med 8 Mb RAM, 
Ethernet, Unix, X-windows, C
kompilator, Fortran, Pascal OSV., 
men er ellers lik A540. Det 
betyr at dersom man har A540, 
kan man installere unix på den, 
om man har tilgang til 
harddisken på en R260. Prislapp 
R260: 5000 pund. En sterk 
konkurrent til SUN! 

Farve-scanner 
Av annet hardware-snacks 

som ble demonstrert på messen 
var en farve-scanner fra Irlam 
Instruments (se bildet). Den kan 
scanne bilder på IOx 1 5  cm, i 24 
bit farver (1 6,7 mill. forskjellige 
farver). Oppløsningen er 200 
dpi, og scanneren kan sende data 
rett til disk, slik at den ikke 
sluker så mye hukommelse. 

Den eneste ulempen er at det 
tar relativt lang tid å scanne et 
bilde, nærmere 1 0  minutter. Til 
gjengjeld ble kvaliteten MEGET 
bra; skyhøyt over hva vi har sett 
fra hvilken som helst annen 
scanner i den prisklassen: 6000 
kronasjer (+ mva). 

Rene bilder 
Bildene er rene med klare og 

sterke farver, og bra kontrast. 
Du ser lite til "uvedkommende" 
prikker. som er vanlig på 
digitaliserte bilder, fordi 
digitizerene prøver å generere 
flere farver ved å "lure" øyet. 

Bildene har kvalitet som om 
de kom fra 5cannere t i  ganger 
dyrere enn denne. Men 
apparater i den prisklassen kan 
gjerne digitalisere bilder i A4 
eller større. Hvis du er ute etter 
noe slikt, finnes scanncre som 
kan kobles til samme interface 
som mange harddisker bruker, 
nemlig SCSI. 

Den nye farvescanner�n. 
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Mange som ikke kjenner Acorn vil nok mumle at "neste år", det betyr vel om et 
par-tre års tid, på bakgrunn av erfaring fra andre firmaer. Men Acorn kommer 
vanligvis med produktene når de lover, hvis de i det hele tatt sier noe om at de har 
et nytt produkt på trappene! Acorn har nemlig en litt uvanlig politikk; de liker å 
komme overraskende pa med produkter, f.eks. visste vi ingenting om AS40 før den 
plutselig kom på messen, klar for salg. (AS40 er omtalt i forrige nummer av NDM). 

Roger Wilson. Designer av Acom Risc Machine, ved A540. 

Kretskort-design 
På softwaresiden så vi også 

endel interessant nytt, og en av 
de mest interessante produktene 
var et kretsskort-design-program 
hvor du også kan prØve ut 
kretskortene før du lager dem. 

Vi vet dessverre ikke så mye 
om programmet, men kan 
forsøke å gjengi det vi så. 
Programmet kjørte selvsagt 
desktop (slik omtrent 
alleapplikasjoner gjør på 
Archie), og hadde et meget 
omfattende bibliotek over bl.a. 
logiske kretser. Du kunne også 
bygge opp dine egne biblioteker. 

Under demonstrasjonen laget 
"demonstranten" et kretskort 
med noen AND og OR-kretser, 
timere, hex-tastatur, og hex
display, for så å koble til et slags 
oscilloskop som viste om de 
ulike lederne var hØye eller lave. 

Mens skopet rullet i et vindu, 
gikk teneren i det andre, og hele 
kretskortet ble simulert i 
software, akkurat slik det vil 
oppføre seg når man bygger det 
i hardware. 

Meget brukervennlig 
Programmet var meget 

brukervennlig, og mer avansert 
enn noe vi har sett på 
Machintosh og IBM PC. Det 
kunne også simulere kort med 
diverse ICer på markedet, eller 
du kunne lage dine egne ICer 
ved å samle en rekke logiske 
kretser i en krets. 

Da vi snakket med mannen 
som solgte programmet etterpå, 
nevnte han at de tenkte på å 
kom bi nere dette med et program 
som genererte kretskort utifra 
skjem-representasjonen av 
kortet. 

Tracker 
Tracker, eller kjent under 

naV.flet SoundTracker, Noise
Tracker eller Octalyzer, er nå 
blitt produsert til Archimedes. 

Fabrice Mercier er fransk
mannen som har laget dette, et 8 
spors musikk-program. 

Det kan lese musikk-filer fra 
Amiga uten problemer, og lagrer 
musikken i samme fonnat. 
Programmet ligner mest på 
NoiseTracker, men er vel noe 
enklere å bruke. Programmet er 
mus-basert, men uten menyer. 

Alt kan velges med mus, men 
selve musikken må man jo taste 
inn. 

Ørten-bands spectrum 
Den har en ørten-bands 

spectrum analyzer (ca. 30), men 
denne virker kun når man spiller 
med 4 eller færre lracks (spor). 

Editeringsmulighetene er 
gode, og programmet har et pent 
ytre, med funksjonell design og 
lettfattelige iconer. Man trenger 
ikke manualen som følger med 
for å bruke det, men for ordens 
skyld ... 

Noen bugs 
Noen bugs er det jo 

(selvfølgelig) i denne første 
versjonen, men Fabrice jobber 
med dem. Da jeg snakket med 
ham, fortalte han at denne første 
salgsversjonen ble ferdig codet 
fredag morgen, og solgt til første 
kunde bare få timer senere. 
Utrolig! !  

Til tross for et par bugs her 
og der (forresten er det ikke 
noen alvorlige bugs), så byr 
dette programmet på et par ting 
som ingen Amiga-Trackere gjør 
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(så vidt jeg vet). 
Muligheten til å stille 

stereoposisjonene for hver kanal 
er jo I}nik, og i tillegg kan man 
sette pattern-lengde for hver 
pattern. 

Denne kan være mellom O og 
64 anslag, nyttig for vriene 
melodier! Vel, nok om det. En 
bug-fri versjon er nå under 
utvikling . . .  

Impression og 
Interdictor l 
Impression-II heter den nye 

versjonen av DTP-programmet 
Impression, og bringer med seg 
et par nye fasiliteter. 

Grafikk, enten det dreier seg 
om objekt-tegninger (draws) 
eller bilder (sprites), kan nå 
foteres inne i sin ramme. Tekst 
roteres derimot ikke, men 
posisjonen roteres. 

I illustrasjoner er dette 
praktisk, men det burde legges 
inn en mulighet til å rotere tekst 
også. 

Videre er font-menyene 
endret, slik at de er mer 
oversiktlig, med Bold og 
Oblique som under-menyer til 
hver font. Dessuten er det 
sikkert en hel del andre 
endringer, som vi ikke fikk med 
oss i farten. 

Impression 2 har ellers alle 
efasilitetene Impression har; 
editering av flere dokumenter 
samtidig, flere forstørrelser av et 
dokument samtidig, meget rask 
tekst-oppdatering osv. 

Interdictor Il ble også lansert 
under messen. Dette er en 
flysimulator, med bra 3D-vektor 
grafikk. 

Den ligner naturligvis på 
Interdietor, men skaperen har 
tatt kritikken til etterretning, og 
lagt til mange flere detaljer enn 
forrige versjon. Dette medfører 
at det går noe tregere, men det er 
fremdeles raskt! 

MultiFS 
MultiFS kan lese IBM, Atari 

ST og BBC disk-formater. 
Hastigheten på filoverføringen 
er ikke imponer:!nde, men 
akseptabel. Det store aberet er at 
programmet er fullt av bugs! Vi 
vil advare mot å kjøpe denne 
versjonen av programmet, vent 
heller til en forbedret utgave 
kommer. Bruk heller PC-Access 
til IBM-disk-Iesning, det 
fungerer skikkelig! 

Konklusjon 
Acom User Show var vel verd 

reisen, ikke bare p.g.a. selve 
nyhetene, men også fordi man 
kunne snakke med mennskene 
bak dem. Hvis muligheten byr 
seg, og lommeboken tillater det, 
vil vi definitivt ta turen neste år. 

HS 
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Vil du skrive til PC-siden, skriv da direkte til: 
Tormod Ugelstad, Nansetveien 92 
4270 NANSET 

Nå kan du med letthet sprenge din PCs lydmur. Fra CREATIVE 
TECHNOLOGY kommer lydkonet SOUND BLASTER, en 24-
stemmers C/MS stereo musikk synthesizer. Det har digitalisene 
kanaler for lyd både ut og inn, og også DMA slik at prosessoren ikke 
heftes for mye. Kortet er videre utstyn med MIDI-interface og 
mikrofonunak med forsterker. Det leveres både på 5.25" og 3.5" 
disketter og er naturligvis kompatibelt med både CGA, MGA, EGA 
og VGA. 

Sierra-On-Line vil snan gi ut sine program på CD til PC. De første 
som blir utsatt for dette ser ut til å være King�s Quest V og Space 
Quest IV (som har 256-fargers VGA-grafikk). Sierra-bossen Ken 
Williams påpeker at "Når du sender ut så mange som opp til 15 
disketter per spill, så forstår man fort at CD blir en logisk løsning på 
et slikt progblem". 

Soree: PC Leisure 

VirginIMastertronic skal gi ut gamle Infocom-spill til Pc. De 
skal selges på lavpris-Iabel og de første titlene vil bli: 
Hitchiker's Guide to the Galaxy, Zork I, Planetfall, 
Wishbringer og Leather Goddesses of Phobos. De kommer til 
å forefinnes både på 3.5" og 5.25" disketter. 

Spillene er, som dere kanskje husker, rene tekstadventures. 
Men mange foretrekker spillene på denne måten. Bilder gjør 
bare spillet langsommere, sier de. Vi er så enige, så enige. Den 
første gangen vi prøvde Zork I ville et bilde på skjermen ha 
ødelagt den flotte senen man hadde konstruert I sm egen 
fantasi. Men smaken er som baken - delt. 

Soree: PC Leisure 

NORSK DATA MAGASIN 

Den hvite esken ble åpnet, og 
ut kom den. Roland LAPC- I !  Et 
full-lengde 8-bit ekspansjons
kort. Og det ER virkelig langt, 
det opptar hele maskinlengden. 
Noe som kanskje ikke er så rart, 
når man tenker på at kortet er 
fylt med hele 37 chips. 

LAPC- l er et " must" for den 
kresne PC-eieren når han/(hun) 
skal utvide maskinens lyd
muligheter. LAPC- l er en 
omkonstruen versjon av 
Rolands CM-32L som igjen 
stammer fra apene ... ehem . . . .  fra 
MT-32. MT-32 burde være kjent 
for de fleste av dere som har 
installen et Sierra-spill. 

Oppe til høyre, eller nede til 
venstre (etter som du ser det), er 
LA32 synthesizer ehip'en 
plassen. Den kan spille 128 
ferdig-programmene lyder. 
Lydene kan selvfølgelig 
forandres. eller man kan lage 
helt nye lyder ved hjelp av 
programvare som f.eks. Ballade 
fra Dynaware. 

Blant lydene er syv 
forskjellige typer piano, fire 
saksofoner og 8 orgel
variasjoner. 

LAPC-l er "Multi Timbral", 
som betyr at den kan "late" som 
om den er flere instrumenter på 
en gang. Den kan spille 8 
forskjellige instrumenter og en 
ryttne og lyd-effekt del på en 
gang. Maksimum tone-antall er 
på 32 samtidige toner. 

Rytme-delen blir tatt hånd om 
av BOSS, som er godt kjent for 

å ta seg av Rolands rytme-side. 
Denne spiller 34 forskjellige 
trommer, og 33 PCM (Pulse 
Code Modulation) lyd-effekter 
som er lagret i en minne-chip. 
Lyd-effektene er en klar 
forbedring fra MT-32, som ikke 
hadde denne fasiliteten. 

LAPC-I bruker LA (Linear 
Arithmetic) i stedet for FM 
(Frequence Modulation) til å 
produsere lydene. LA er helt 
annerledes enn FM, man 
sampler attack og andre deler av 
lyden, mens resten blir laget av 
konet når man avspiller. 

På kortet ligger også en 
versjon av Rolands MPU-401 
som vanligvis blir solgr separat. 
På baksiden av konet er en 15-
pins plugg, som kan kobles til 
MCB-l (midi Connector Box) 
slik at man kan koble til 
keyboard osv. Ved siden av den 
er to phono-jack'er for å koble 
til stereoanlegg. Helt til slutt er 
en 3.5" mini jack utgang 
(walkman). 

Spann ingen var stor da 
maskinen ble åpnet, og kortet 
skulle installeres. Inn skulle det, 
og inn gikk det. Vanskelig var 
det ikke, men med den prisen er 
man gjeme litt forsiktig. 

Så ble maskinen tilkoblet 
igjen, og LAPC- l ble tilkoblet 
stereoanlegget. Tiden var inne 
for å testet kortet. Jeg kikket ned 
i den hvite esken. Der så jeg .. .  
ingen disketter?!? Der var det 
ikke et eneste test-program. Det 
burde det da være, men fattet 

som jeg var, stanet jeg 
Conquests of Camelot. Pipe
lydene fra den interne 
hØyttaleren var nå erstattet med 
MUSIKK som fikk hårene til å 
reise seg på ryggen. 

Forventningene var mer enn 
oppfylt. Før hadde pipe-lydene 
vært til mer irritasjon enn glede, 
men nå ga musikken en 
atmosfære og spillet hevet seg 
mange hakk. 

Alle Sierra spill som er laget i 
SCI (Sierra's Creative 
Interpreter) støtter LAPC- I ,  alle 
nye spill fra Activision og 
"Secret of Monkey Island" + 
"Secret Weapon of the 
Luftwaffe" fra Lucasfilm Garnes 
skal også støtte LAPC- l .  For å 
nevne noen. 

Roland LAPC-l kan du 
sikken bestille hos din nærmeste 
dataforretning, eller hos en 
musikk-forretning som er 
forhandler av Roland (de fleste 
er det). 

Prisen ligger på 5 1 50,- inkl. 
moms. 

Mange steiler kanskje når de 
ser prisen, og mange vil nok 
greie seg fint med Ad-lib, Sound 
Blaster eller lignende, men er du 
ute etter virkelig TOPP lyd, så er 
LAPC-l virkelig verdt pengene. 

Har du spørsmål, kom
mentarer eller hva som helst, 
skriv eller ring til meg: 

Tormod Ugelstad 
Nansetveien 92 
3270 NANSET 
Tlf: 034-15051 

PC-PROGRAMMER 
ALICE PASCAL 
Turbo Pascal program for dere som ønsker 
å utvikle deres egen programmer. kun 
Mange muligheter. 

ALICE EDUCATOR 
Lær Turbo Pascal! 
For deg som ønsker å lære dette 
mye brukte programmeringsspråket. 

kun 

295 , · 
1 95,-

DA-FAKT-LETT-FLAP 
Meget avansert faktura og kundeprogram. 
Ordre-Faktu ra-Purring-Renter-Kreditnoa m .v. 
Kraftige oppdelings- og sorteringsmuligheter både for 
varer, leverandører og kunder. 
Meget enkelt å bruke. Kjøres under DataEase. 995,. 
FONTASY 
Sra og rimelig OTP 
program med mange 
fonter. 

1 95,. 
Meget godt begynnerprogram. 

PATHMINDER 
Uti lit Y og "shell" program. 
Hendig å ha som redskap. 
Meget enkel installasjon. 

98,-
Data-Assist AS 

Postbok 1 0 ,  6401 MOLDE - Tlf: 072-1 6025 

" 
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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 1 0. Hvis noen bruker en skala fra I til 10, så har 
vi multiplisert tallet med 1 0  for å få et brukbart sammenligningsgrunnlag. Sistnevnte poengtall blir dog en smule grovt. 

PROGR SOFTWARE TYP SOFTWAREHUS KAGAs IN 

0015B FL!KBOS gUEST ARe SYSTE� 3 NORSK DATOR MAGA!IN 

00018 KIDNINTER ARC RAINBIRD IIAP 

00001 KICK OFf 2 fOT ANcn THE ONE 

00145 FLoon ARe ELECTRONIC ARTS COKPUTER L VIDEO GAKES 

00147 KICK OFF 2 fOT ANCO SOFTWARE COMPUTER & VIDEO GAKES 

00212 VENUS THE FLY TRAP ARC GREMLlN GRilPHIC5 THE GAKES KACHINE 

00008 PIPEKANIA LAB EMPIRE lIAP 

00009 PIPEKANIA LAB EMPIRE ZlAP 

00156 TURRICAN ARC RAINBOW ARTS COKPUTER � VIDEO GAKEs 

00159 VENUS ARC GREML!H COMPUTER L VIOEO bAMES 

vlllBB INTERNATIONAL 3D TENNIS SPT PALACE COMPUTER L VIDEO GAMES 

00249 SIHULCRA fLY MICROSTYlE ACE 

00250 NIDWINTER ARC RAINBIRD ACE 

00065 KICK OFF 2 FOT ANCO AMIGA ACTION 

00144 PARADROlD IlRC HENSON COMPUTER � YIDEO 6A�ES 

00I7B INTERNATIONAL 3D TENNIS SPT PALACE COHPUTER L YIDEO GANES 

00185 SHADOW WARRIORS ARC OCEAN COMPUTER • VIDEO GANES 

00038 OAKOCLES FL y NOYAGEN AKIGA fORNAT 

00154 cmos COLLECTION ARC HENSON COMPUTER � YIDEO 5ANES 
00161 fLIMBOS OUEST ARe SYSTEM 3 SVENSK DATOR KAGAIIN 

00200 fLIKBO'S OUEST ARC SYSTEM 3 COMPUTER � viDEO 6AMES 

00215 KlCK OFF 2 fOT ANCO THE 6AHES MACHINE 

00031 CHAHP IONS OF KRYNN WAR SSIiUS GOLD AH I GA COMPUT ING 

00078 TURRICAN ARC RAINBOW ARTS IlCE 

00228 BATTLE COMMAND WAR OCEAN IERO 

00167 BSS JANE SEVKOUR ARC 6REHl l N  COMPUTER �' YIDEQ GANES 

00201 fLIHBO'S OUEST ARC SYSTEM 3 COMPUTER L VIDEO GAMES 

. . .  og DE ALLER VERSTE . . .  
00016 W INDWALKER ADV OR!6IN 
00073 WILDLIFE ARC HD PRODUCTlON 
00198 POWERBOAT USA ARC ACCOLADE 
00085 SKI OR DIE SPT ELECTRONIC  ARTS 
00227 ADIDAS CHAMP. fOOTBALL FOT OCEAN 
00126 ADIDAS CHAKPIONSHIP FOOTBALL FOT OCEAN 
00!3! CHRONOOUEST 2 ADV PSYGNOSIS 
00138 INTERNATIONAL CHANP, WRESTL ING SPT HENSON 
00011 OR. DOOK'S REVENGE ARe EKPIRE 
')0 1 1 0  ASTRO KARINE CORPS ARC DINAKIC 

ZZAP 

AMIGA FORNAT 

CONPUTER � ViDEO GANES 

NORSK DATA HAGASIN 
SVENSK DATOR M5Al l N  
SVENSK DATOR MAGAZlN 
SVENSK DATOR MAGAIIN 
SVENSK DATOR NAGAZ!N  

ZZAf 

SVENSK DATOR NAGAliN 

RA DATAMASKIN 

99 AK!611 

97 AKIGA 

96 AKIGA 

95 AKIGIl 

95 AMIGA 

95 AMIGA 

94 C8Mb4 

94 AMIGA 

94 AmA 

94 AMIGA 

94 CBKb4 
94 ATARI SliSTE 

94 PC 

93 AMIGA 

93 AMIGA 

93 AMIGA 

93 AMIGA 

92 AMIGA 

92 C8N64 

92 CBN64 

92 ANIGIl 

92 AMIGA 

91 AHIGA 

91 AmA 

91 ATARI ST/STE 

91 AHIGA 

91 C9M64 

39 A�IGA 

3! AMIGA 

31 CBM64 

30 eBM 64/128 

30 C9Mb4 

30 CBM64 

30 AMIGA 

30 AMIGA 

26 A!'!IGA 
20 CBM6i 

KRØNSJER.#N Spesiallaget for NDM av Odd Kenneth Oden 
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SPILLTESTE:R. 

"Magic Ry" er navnet på det 
nyeste kampromskipet som er bygd. 
Ved hjelp av det skal du ødelegge et 
undergrunnskompleks på en planet. 
På denne planeten lever dine største 
fiender, som prøver å bygge et nytt 
kampskip. 

I spillet vises alt som vektorer på 
skjermen. Veggene vises enten som 
fylte vektorer eller linjevektorer - det 
er valgfritt. Det beste var å se 
veggene som linjevektorer, for da ble 
det enklere å oppdage fiendeskipene. 

Om bord på skipet ditt har du et 
begrenset utvalg med- våpen. Det er 
tre forskjellige lasere, forskjellene på 
de er styrken på hven enkelt skudd. 

Du har også tre forskjellige ra!<ett
typer, to selv søkende og en som går 
rett frem. Du må fyne opp våpnene 
på en base. Slike baser finnes flere 
plasser rundt om i labyrinten. 

Skipet ditt har en viss mengde 
energi. Hvis du ikke bruker våpen i 
det hele tatt, holder den i 20 minutter. 
Det vil imidlenid bli brukt litt energi 

Maskin: Atari ST 
Grafikk: 8 
Lyd: 6 
Spillbarhet: 8 
Totalt: 81% 

hver gang du avfyrer et våpen, det 
være seg laser eller rakett. Når 
energien blir O, så eksploderer skipet 
ditt for å unngå at det skal komme i 
fiendenes hender. 

Fiendeskipene vises som sagt i fylt 
vektor. Det er ganske bra vektorrutine 
som er brukt i dette spillet, figurene 
hakker lite og de er ganske komplekse. 
Spillet var også av den typen som 
holder interessen oppe selv om man 
har spilt det mange ganger før. 

Styringen av skipet foregikk med en 
blanding av mus- og tastaturstyring. 
Den fungene meget bra. 

Om bord på skipet har du en 
database over skip, som fylles opp etter 
hven som du scanner andre skip. Til å 
begynne med er det bare ditt eget skip 
som er i denne databasen. Den er 
veldig grei å ha, for du kan se hvordan 
du best mulig kan angripe andre skip, 
om det er noen vits i det, og hvor gode 
våpen og skjold de har. 

FAG 

Magic Fly var et ganske positivt bekjentskap. Nydelige fylte 
vektorer bidro til realismen, og skipets forskjellige innebygde 
funksjoner gjorde spillet artig å spille. Det gikk også an å lagre spillet 
sitt underveis, noe som er meget bra. Det var også en del strategi med 
i spillet, med problem somskulle løses. Alt i alt var det et spill som jeg 
kan anbefale at du kjøper! 

Dette er en blanding av adventure og 
action. Det ligner lin på f.eks. Dragon 
Lance, men det hele foregår i isometrisk 
perspektiv. 

Læremesteren din, trollmannen 
Mordamir, er blitt fanget langt nede i et 
hulekompleks. Din oppgave er å finne 
og redde ham, men på veien lurer mange 
farer. Det finnes forskjellige feller, 
stygge monstre osv. 

For å slåss kan du enten bruke "spells" 
eller kjempe med sverd. Når du bruker 
sverdet, er det viktig å parere 
motstanderens slag og slå når han er 
uforberedt. Magi kan derimot brukes på 
avstand. Fireballs er et utmerket 
eksempel, den eneste ulempen er måten 
den brukes på. 

For å sende av gårde fireballs, må du 
velge fireballspellet fra sekken din (du 
må finne arket som fireball-spellet står 
på først!). Du får bare tre fireballs første 
gangen, og det som er lite gjennomtenkt, 
er at du sender ut en fireball hver gang 

du trykker på skyteknappen. Hvis du 
kommer borti den ved et uhell, er du så 
godt som ferdig, fordi det sendes ut en 
fireball som du trenger senere. 

Det følger med en spilleveiledning 
på 52 sider, som går grundig gjennom 
de viktigste tingene ved spillet. Bak 
midten er det også tips om hvordan du 
skal nå de forskjellige nivåene. 

Til sammen er det sju nivåer, som 
blir vanskeligere med økende nummer. 
Etter at du har gjon deg ferdig med et 
nivå, får du en nøkkel til det neste. 
Dermed slipper du å begynne helt fra 
begynnelsen igjen, hvis du skal spille 
en gang til. 

På veien mot å redde Mordarnir 
treffer du på Dunric, som også skulle 
prØve å redde Mordamir. Han VM 
imidlenid ikke så heldig, og ble nesten 
drept helt i begynnelsen. Dette var ikke 
så veldig oppmuntrende, men det gikk 
greit likevel. 

FAG 

Maskin Abri ST 
Grafikk: 8 
Lyd: 5 
Spillbarhet: 8 
Totalt: 78% 

78% 
Dette er et spill som er ideelt for dem som liker spill hvor man må 

bruke hjernen litt, selv om det ikke er et renspikket eventyrspill. 
Spillet har god grafikk og spillbarhet. Styringen er god, og kontrollen 
under kampene er utmerket. Kartene som finnes rundt om i spillet er 
ikke alltid like presise, men aIt i alt var det et godt spill. Det var bra 
gjennomtenkt, ogselv om musikken ikke var i toppklasse, var det 
morsom! å spille. Spillet var en heldig blanding av action, strategi og 
eventyr. 
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SPILLTESTER. 

Ports of Call 
For noen år siden satt jeg og hamret 

på en gammel APPLE Il. På den 
grønne skjem1en foran meg bredte et 
spill ved navn TAl-PAN ut seg med sin 
grove grafikk og sine orient-inspirerte 
bokstaver. Det hele gikk ut på å drive 
en frakteskute på østen. Gjeme smugle 
varer, frakte og selge både våpen og 
heroin, bomull og matvarer, 

Til PC har vi fått tak på et lignende 
spill. Det er det velkjente PORTS OF 
CALL - som bygger på samme ideer 
som det ovenfor nevnte TAl-PAN. Nå 
er man en moderne reder som skal gå i 
trampfart mellom ulike havner over 
hele verden. Fraktene er ofte dårlig 
betalt og bunkring, taubåter, stonm og 
reparasjoner tærer hardt på surt 
opptjente penger. I tillegg opplever 
man at mens man er borte ifra kontoret, 
så er det en eller annen tulling som 
lenser kassa på tjukke bunter med 
dollar. 

Skal vi fOl1elle litt om opplegget, 
kanskje? Du starter med en liten bunke 
penger som du må_ bruke til å skaffe 
deg ei skute med. Og det er mange 

typer å velge mellom. Fra de helt 
moderne superskutene til de 
synkeferdige kistene man heller burde 
ha sendt til opphogging. 

Men i disse tider kan man ikke være 
kresen. Vi valgte Marseille i Frankrike 
som hjemmehavn, og kjØpte en gammel 
holk som ikke engang sjømanns
misjonen hadde turt å gå ombord i. Etter 
en bunkring (utgift nr. 1)- som forøvrig 
sendte likviditeten i bunnen - påtok vi 
oss å frakte maskindeler til Tokyo. Vi 
lot oss taue ut av havna (utgift nr, 2) og 
satte kursen mot Suez-kanalen (utgift 
nr. 3). Vel igjennom der sattes kursen 
mot det indiske hav hvor vi ble ille 
ramponert i en storm. Underveis for
synte noen seg av kassa på kontoret 
(utgift nr. 4 - vi burde ha satt pengene i 
banken). Vel framme i Japan måtte vi 
bruke taubåt inn til "kai (utgift nr. Sl og 
deretter reparere skadene fra stormen 
(utgift nr. 6) og så bunkre igjen (utgift 
nr. 7). Det var ikke mye vi hadde igjen 
av de pengene vi fikk i betaling for 
fraklen. 

AF 

Maskin: PC 
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870/0 
Vi synes at dette programmet - som de fleste kanskje har spilt før på AMIGA - er 

veldig bra. Det er fengende og man har vanskeligheter med å slite seg fra spillet når 

man først er kommet igang med å tjene penger (middagen måtte varmes opp to 

ganger!). I tillegg er alle variable tekster oversatt til norsk. Det er bare den faste 

grafikken som fremdeles er engelsk (f_eks. ELAPSED TIME, START ACTION, 

OFFICE O.s. v. Helt har man dog ikke lykkes. Det står f.eks. ØNSKET 

VANSKEGRAD, og at reisen tar 12 "jOUI'S" (fransk). Man ser fort at det er en 

utlending som har ført inn de norske tekstene. Men det har liten betydning for 

spillet som helhet. Vi anbefaler dette spillet med god samvittighet. Meget fengende, 

synes vi. 

I Gremlins 2 styrer du Billy Peltzer, 
og målet ditt er å utrydde alle 
gremliner en gang for alle. Til rådighet 
har du som vanlig en del forskjellige 
våpen, alt fra tomater (!) til boome
ranger. 

Det som var litt trist med spillet, var 
at det minte meg om noen av de første 
spillene som kom ut på Amiga. Føttene 
dine går dobbelt så raskt der du går 
bortover underlaget, og det er altfor 
enkelt å dø. 

Hvis du kommer borti en bitteliten 
flik ytterst på øret av en gremlin - da 
dør du. En annen idiotisk ting er at det 
ikke går an å skyte når du bøyer deg 
ned. 

Hvis det er eri gremlin over deg, må 
du bØye deg ned, og hvis det kommer 
en annen gremlin tuslende mot deg, så 
er du ferdig. Du kan ikke reise deg opp, 
og du kan heller ikke skyte den 
nyankomne. 

A snu seg rundt tar et halvt år, og 
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innen den tid har gremlinen du 
oppdaget bak deg forlengst kommet 
borti deg og tatt livet av deg. En positiv 
ting er at du fortsetter på den skjermen 
du døde hvis du har flere liv igjen. 

På veien mot den totale utslettelse av 
aUe gremliner, er det også andre ting 
enn våpen som kan plukkes opp. Det er 
blant annet ekstra liv, ekstra poeng, 
ekstra tid (det er en tidsbegrensning på 
hvert nivå) og "Rambo Gizmo". Den 
siste gjør at vennen din, Gizmo, dukker 
opp med fullt ramboutstyr i fallskjerm. 
Det vil si maskingevær og diverse 
andre effekter. Han tar effektivt livet av 
alle gremliner han ser. 

Spillet var litt kjedelig, fordi jeg døde 
av at styringen var dårlig i stedet for 
manglende dyktighet. 

Det er også ganske ensformig, og det 
vil sannsynligvis bli ganske kjedelig 
hvis du spiller det mange ganger. 

FAG 

Etter å ha sett filmen, tenkte jeg at det måtte gå an å lage ct bra 
spill av den. Etter å ha prøvd spillet, er jeg ikke sikker lengre_ 
Hovedfiguren beveger seg merkelig, og han har altfor lett for å dø_ 
Styringen er ganske sen, og det gjør at du får en del unødvendige 
misser_ Spillet minner alt i alt litt om en hastverksproduksjon, 
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SPILLTESTER. 

"Don't eaU me chicken". 
Mary McFly er tilbake i Back to the 

Future Il. 
For et års tid siden kom filmen, 

skuffende synes mange, og det samme 
kan vel sies om deler av spillet. 

Spillet er delt opp i 5 deler, basert på 
episoder fra filmen. 

I første brett er Marty i år 2015. Han 
svever rundt på siu svevende rullebrett 
(svevebrett; et nytt norsk ord?). 

Her må han unngå innbyggerne eller 
slå de ut av veien, samt andre 
gjenstander som dukker opp midt i 
veien. Underveis kan en plukke opp 
ekstra tid, energi og andre nyttige ting. 

Etter dette kommer den enkleste delen 

ved hele spillet. I denne sekvensen skal 
du hjelpe Jenny ut av huset uten at hun 
treffer sine framtidige slektninger. En ser 
huset ovenfra, og man kan åpne to av 
åtte forskjellige dører. 

De som er i rommet vil gå til de forn 
som ble åpnet. 

Maskin: C64 
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Det kreves litt tenking, men det er 

egentlig enkelt (jeg kJarte det på første 
forsøk, ehem). 

Med Jenny reddet ut av huset er det 
tilbake til et alternativt 1985, der Marty 
må slåss med et ukjent antall skurker. 

Dette er det vanskeligste brettet av 
alle. Unngå kuler og svevende tønner 
(?!), og man er tilbake i 1955 og et godt 
gammeldags puslespill. 

Et animert bilde er delt opp i 4x5 
brikker, med en tom plass. 

En må flytte brikkene rundt ved hjelp 
av denne tomme plassen. Det er MYE 
vanskeligere enn det høres ut til. Til 
slutt er det tilbake til år 2015 og 
svevebrettet. Dette brettet er nesten helt 

likt brett l ,  men mye vanskeligere. 
Når man endelig har kJart hele spillet, 

får man den samme dårlige slutt som i 
filmen. "To be concluded in Back to the 
Future part ill". 

DAG 

Åpningssekvensen er ganske pen, litt dårlig animasjon av bilen bare. 
Spritene på brett l, 3 og 5 er ganske blokkete (ekspanderte), ellers er 
det bra bakgrunnsgrafikk. Musikken er den samme som i filmen, og 
en plystrer med. Et minus er at noen senere brett er lettere enn de 
foregående, ingen stigende vanskelighetsgrad. Dette er 5 minispill i et 
spill. Nå er det bare å vente til juletider, for da kommer Back to the 
Future part 1Il. 

P R O J E C T Y L E  
Til aUe dere som trodde Kick Off Il 

var høyden i to-spiller spill, tro om 
Igjen. Projectyle er et virkelig 
underholdende "Vetkor Ball" (husker 
dere Vektor Ball??) spill, men endel 
anderledes. 

For det første er det åtte "klaner" 
(lag) som spiller i en liga. 3 klaner spil
ler mot hverandre på en og samme tid! 

Banen er delt opp i 5 like store deler. 
En i midten, og 4 på hver side. Hvert 
lag har hver sin bane rundt midten, 
disse går på omgang. I 1 .  omgang kan 
du f.eks. ha den banen helt til høyre, 2. 
omgang den helt øverst, og i tredje 
omgang den helt til venstre. Den 
nederste banen er litt spesiell, mer om 
den senere. 

Det som gjør spillet vanskelig, er å 

kontrollere f**nskapet! Det er brukt en 
"glide"-effekt, slik at spilleren din har 
stor treghet, som det heter i naturlovene. 
Det er omtrent som å gå på skØyter, 
bare at du har ikke muligheten til å 
stoppe opp ved å sette deg (frivillig?) 
brått ned . . .  

Kick Off' et går på den midterste 

banen. Da er det med en gang om å 
gjøre at du får ballen inn på en av 
motstanderens baner, ikke din egen! 
Der kan du, og den motstanderen som 
ikke har målet sitt på denne banen, 
"samarbeide" mot den tredje part, som 
følgelig vil prøve å forsvare sitt mål, 
og få ballen ut av hans bane så fort 
som mulig. Dette er ganske morsomt 
ettersom det i midtbanen alltid er alle 
mot alle, på din bane er det deg mot de 
to motstanderne, og på en av 
motstandernes baner er det deg og en 
motstander mot den tredje. 

Den nederste banen heter "Frantic". 
Noe som betyr "hektisk" eller noe 
slikt. Her har alle tre et mål hver. Og 
det gjelder både å holde ballen ute av 
ditt mål, samtidig som du (helst) skal 

score hos en motstander. 
Det morsomste er når du spiller 2 

(opptil 8) personer. Det ene øyeblikket 
er dere på lag mot det svinet (les: 
datamaskinen), og det neste 
øyeblikket er dere bitre fiender når 
dere er inne på hverandres målområde. 

RD 
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9 1% 
Hvis du liker Kick Off, vil du elske dette. Hvis du ikke liker Kick 

Off, vil du allikevel elske dette spillet. Lyden er ikke så god, men det 
er heller ikke det viktigste i dette spillet. Grafikken er effektfull, og 
fullfører sin oppgave med glans. Dessuten er den lynrask! Spillegleden 
er def ikke noe å klage på, særlig ikke hvis man er to spillere eller 
mer. Jeg vil ikke anbefale deg å skaffe det, jeg vil kommandere deg til 
å skaffe det! 
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SPILLTESTER. 

Psygnosis har gjort det igjen, og 
denne gangen er det et nesten 
renspikket actionspill; ''The Killing 
Game Show". Tittelen høres kanskje 
litt dramatisk ut, men det hele går ut på 
å overleve. 

Spillet er satt noen hundre år inn i 
framtiden, og du er ufrivillig blitt med 
i et TV-show. 

Nå er ikke dette noe normalt TV
show. Du er plassert inne i en 
plattformlabyrint - det ligner ganske 
mye på Flood - og skal prØve å komme 
deg opp og til neste nivå. 

Nivået fylles sakte med en 

grønnaktig væske som dreper deg 
momentant ved den minste kontakt. 

I tillegg finnes det drøssevis med 
andre stygge dyr som setter alt inn på å 
ta livet av deg. 

Du har diverse våpen til å hjelpe deg 

Maskin: Amiga 
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ut av kinkige situasjoner. Du har et 
standardvåpen som du har uendelig 
med skudd av, og i tillegg kan du 
plukke opp flere på veien. Disse 
våpnene er begrenset til ca. 50 skudd. 

Etter hver level har du sjansen til å 
kjøpe et nytt standardvåpen, forutsatt at 
du har greid å samle opp nok penger. 
Dem får du når du dreper noen av 

dyrene. 
Psygnosis har greid å få 

vanskelighetsgraden akkurat riktig -

hver gang du dør får du lyst til å prøve 
en gang til, og for hver gang kommer 
du litt lengre. 

Det er lagt inn litt strategi i spillet 
også, du må blant annet hente en del 
nøkler i riktig rekkefølge, og passe på å 
spare på våpnene. 

FAG 

Psygnosis har Igjen laget et toppspill, både grafikk, lyd og 
spillbarhet er helt i toppklasse! Animasjonene er gode, styringen er 
presis, i det hele tatt - et skikkelig spill! 

Spillet har også den riktige vanskeligbetsgraden - den øker akkurat 
så mye at det hele tiden blir nye utfordringer. Du trenger heller ikke å 
begynne helt på nytt hvis du skal spille en gang til, du kan fortsette på 
det nivået du døde sist. Dette gjør at ''The Killing Game Show" er et 
spill enhver bør ha i samlingen sin. 

Dette spillet er laget av filmen med 
samme navn, og historien er den 
samme. 

Du spiller den mordmistenkte Aaron 
Boone. 

I stedet for å bli uskyldig fengslet, 

rØmmer han når han hører om et skjult 
sted hvor noen ovemaKIrlige vesener 

holder til. 
Målet hans er å kunne bli en av dem, 

men det viser seg å være vanskeligere 
enn han først hadde trodd. 

Den overnaturlige rasen har før vært 
ukjent for menneskene, men nå har 
Aaron ledet politiet til dem. 
Menneskene har det med fl utrydde 
avvikere, så det ser svart ut for disse 
overnaturlige vesnene. 

Spørsmålet er: Kan du redde dem? 
Du ledet menneskeheten til dem, nå 
må du få dem vekk igjen. 

Spillet tar utgangspunkt enktelte 

scener fra filmen, for eksempel når du 
skal prøve å springe fra en kannibalsk 
"breeder" på kirkegården. Du må arbeide 
deg gjennom mange forskjellige 
sekvenser, noen ganger kan det være 
rene action-scener, andre ganger må du 

tenke litt. 
Det som trakk liu ned, var at det var 

enkelt å gjøre feil som gjorde at du døde. 
Når du står utenfor gravgården nesten 
helt i begynnelsen av spillet, blir du gitt 
tre valg. 

Bare ett av dem fører til at du ikke dør, 
de to andre er sikre dødsfeller. 

Det finnes ikke noe logisk i at de to 
andre valgene ikke skulle kunne gå an fl 
gjennomføre, og det inspirerer ikke 
akkurat til videre spilling, spesielt når 
man er nødt til fl begynne helt fra starten 
av igjen. 

FAG. 
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66% 
Det er få som har vært heldige med spill som baserer seg på filmer, 

og heUer ikke i dette tilfellet har det blitt helt bra. SpiUet er oppdelt i 
forskjellige deler som har lite med hverandre å gjøre. Noen av dem er 
ganske diskutable, spesielt de to første. Da skal du først kjøre rundt 
og unngå veisperringer, og så prøve å springe fra en sulten "breeder". 
Grafikken var brukbar, men heller ikke så mye mer. Det var smått 
med musikk i enkelte scener, og spillbarheten var ikke alltid 
tilfredsstillende 
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IIINTS &: TIPS 

Hvordan jukse i spill 
De fleste blad har i dag en 

egen tipsspalte der det står 
såkalte POKE's. Mange lurer på 
hva POKE's er, hva de gjør og 
hvordan de finner de. 

Vi i NDM skal vise noen av 
de teknikkene som brukes for å 
lage uendelig liv, tid, skudd osv. 
på din 64. Det som er en meget 
stor fordel er en cartridge. der en 
kan stoppe spillet, forandre min
net i en maskinkodemonitor og 
så starte spillet igjen. 

I dag er alle spill skrevet i 
maskinkode. Maskinkoden kan 
ligge i hele 64'ns minne, så et 
maskinkode program kan være 
på ca. 65000 tegn. En instruk
sjon i maskinkode kan oppta alt 
fra en til tre adresser, og det er 
disse adressene vi kan forandre 
på med funksjonen POKE. 

De fleste har sikkert hørt om 
kjempe-kommoden med 65000 
skuffer, der vi kan åpne en skuff 

og forandre innholdet. Vi må 
forandre programkoden slik at 
livene ikke minker osv. Man kan 
sel vsagt ikke begynne å lete på 
måfå, men litt tenking kreves. 

Evig liv 
De fleste spill har tre liv. 

Kommandoen for å legge tallet 
tre i minnet er LDA #$03 eller i 
op-koder A9 03. Opkoder er ren 
maskinkode (hexadesimale tall 
overasatt fra O og I 'ere). 

LDA #$03 er assemblerens 
(maskinkode monitorens) over
settelse av A9 03. Denne koden 
blir så lagret ved hjelp av 8D 
XX YY/STA. $YYXXX er 
adressen i hexadesimal. Når en 
så har funnet dette, må en lete 
etter noe som minsker denne 
adressen DEC$YYXX; CE XX 
YY: Hvis en finner dette, erstatt 
CE med AD (gir LDA $YYXX) 
og en har evig liv. 

NDM 
Sender d e re et kart som vi l  gjøre l ivet lettere i 
Kings Quest 1 .  
H e r  e r  sym bolforklari n g e n e :  
H > Hus/Hytte 
S >  Skog 
V >  Vann 
E > Elv 
B > Bro 
A >  Aker 

• > • i sammen med en bokstav vil si at det er  
noe speisielt der. 

Hilsen S O N N Y  of BLUE FORCE 

H S S S S B S 
* * 

S V S V V S V 
* 

S S S A A S S 
* * * * * 
V V s Slott V V 

H H S E B B 
* 

V S S E E S B 
* * 

Til oppslagstavlen 

S 

S 
* 
S 
* 
S 

V 

S 

Blue Force har fått et nytt medlem. Han kaller seg for M.C.M. og 
lager musikk og koder. 
Blue Force gir snart ut: 
- ZZTop presentasjonsdemo. 
- M. B. Megademo. 
- Aceed Megademo. 
- Horrordemo (med bl.a. Aids-Roger, Syse og andre Atarifreaks ... ). 
SONNY of BLUE FORCE 

Defenders of the Earth er her 
valgt som eksempel. Man går 
inn i monitor og skriver H 0000 
FFFF A9 03 8D. Dette gjør at 
maskinen leter gjennom hele 
minnet etter maskinkoden som 
legger tallet tre på en adresse. 

Man får en mengde for
skjellige adresser som man må 
undersøke. Blant tallene er 
$IBC5. Skriv D IBC5. Listin
gen vil se slik ut: LDA #$03, 
STA $IBD7. 

Tallet tre blir lagt på adressen 
$I BD7. Skriv ned adressen 
tallet blir lagret på (husk å 
sjekke alle de andre adressene 
som maskinen fant). 

Skriv nå H 0000 FFFF CD D7 
lB. Maskinen vil nå lete etter en 
rutine som DECreaser (minker) 
adressen $ I B D7. NB: I Op
koder er adressen skrevet 
omvendt IBD7 er D7 IB. 

Maskinen finner $ I C70 <>g 

Her er et program for de som 
har diskett originalen til Back to 
the Furure n. 

Det gir adgang til alle brettene 
og gir uendelig med tid og 
energi der dette trengs. Man kan 
starte programmet direkte, men 
når en har klart brettet, må en 
skru av. 

For å unngå dette må man 
lade inn hovedprogrammet først. 
Skift ut linje 1 10 med det brett 
du vil starte på. 

Sorry, 
Piraya Inc. 

I vår store iver etter å gi 
våre lesere skikkelig 
service når det gjelder 
demogrupper, kom vi i 
skade for å la med Piraya 
Inc. Delle er el firma, og 
ikke en demogruppe. 

Gard Tore Eriksrud ble 
navngitt som kontaktper
son. Vi håper dette ikke 
har gill ham alt for mye 
bry. 

Vi beklager. 
Red 

$3E64. D I C70, forandre tallet 
CE til AD. Gjør det samme med 
adressen $3E64. Voila, man har 
uendelig med liv ! ! !  

Let alltid gjennom hele 
minnet og prøv alle de adressene 
som tallet tre blir lagret i. De 
som har en Action Replay med 
Pokefinder kan også bruke 
denne. 

En annen måte (som ikke 
engang Action Replay klarer) er 
der livet blirtrukket fra med en, 
SBC. #$01 kommandoen. Igjen 
må vi finne adressen der tallet 
tre blir lagret. 

Jeg vil se på spillet Turrican 
som et eksempel. 
. Leter etter A9 03 8D. Mulige 
adresser er: FFFD, 036D, 
CB55... Vi prØver med DEC 
trikset, men finner ingen 
kommandoer som gjør dette. Da 
vet vi at maskinen bruker SBC 
#$0 1 .  

Måten maskinen minsker liv 
er LDA $YYXX, SEC, SBC 
#$0 1 ,  STA $YYXX, der YYXX 
er adressen. I op-koder er dette 
AD XX YY 38. E9 01. Prøver 
med FFFD. H 0000 FFFF AD 

V ær obs på at Ievel 2, 4, 5 og 
endscreen ligger på baksiden av 
disketten. 

For de som har kassett
originalen. 

PrØv disse POKE'ene. Vi har 
ikke prØvd de, men hvis 
programkoden er den 'samme, 
burde den virke. 

Dette gjelder bare de med 
cartridge som man kan endre 
minnet med og så gå tilbake til 
spillet. 

FD FF 38 E9 O l .  Adressen 3F43 
kommer opp. 

Vi går inn på denne adressen 
og forandrer SBC #$01 til 
SBC#$OO og dermed får vi evig 
liv. 

Dette er ofte en tidkrevende 
prosess. En enklere måte er 
PIST-metoden. Finn-Innsett
Start-Test. Vi leter etter alle 
SBC #$01 .  H 0000 FFFF E9 O l ,  
normalt kommer ikke mer enn 
10 adresser opp. Forandrer en av 

disse adressene og ser om dette 
virker. 

Andre tips er at maskinen kan 
bruke x- og y-registeret til å 
legge tall i minnet. LDX og 
LDY. Op-kodene er da A2 03 8E 
ener AO 03 8C. 

I neste nummer vil jeg ta for 
meg mer avanserte metoder, 
som innebærer at leseren har litt 
mer kjennskap til maskinkode. 
Da vil jeg vise hvordan jukse på 
energibarer, tid osv. 

Hvis det er noen spørsmål e.l. 
som du har til dette emnet, skriv 
gjerne og jeg vil besvare disse. 

Level l :  
POKE 15892,0 
POKE 17372,0 
Level 2: 
PO KE 1083 1 ,0 
Level 3: 
POKE 1 1429,0 
POKE 1 1525,0 
Level 4: 
POKE 1 1067,0 
Levei S: 
POKE 1 3530,0 
POKE 1501 0,0. 

OAG 

Noen tips: 
Indy ill: Når Colonel Vogel spør etter The Grail Diary, gi ham den 

virkelige, så vil du og faren din bli bundet sammen til to stoler. Bruk 
Pull chairs bort til rustningen og innstill stolene med pull og push helt 
til du tror at du ikke kommer til å treffe deg eller faren din. 

Her vil det være lurt å save spillet. 
Velg push suit of armour. Når du har gjort det, og forhåpentligvis 

ikke truffet faren din eller deg selv, velg push statue (den øverste 
statuen på peisen) og gå ut. Gå til motorsykkelen og velg use 
motorcyckle. 

Når du kommer til Berlin, vil nesten alt gå som cutscene. Du 
behøver bare å snakke med Hiler (gulp!), velge offer a item og gi ham 
passet du fant på Vogels kontor. 

Han undertegner og går. Når du har greid Zeppelinen og har krasjet 
med flyet, stjeler du den blå bilen og drar. Når du kommer til 
veibommene, vis passet og de åpner med en gang. 

Hilsen Jan Magnus 
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Præcisions fremstillet med trykt kredsløb 

5 stk. udskiftelige micro-switches 

Superstærk plast- og stå lkonstruktion 

Designet for både venstre og højre hånd 

Specielt designet håndtag 

Speciel ledningseflastning 

Ekstra lang ledning på 1 50 cm. 

DanJoy kan kjøpes 
hos følgende forhandlere: 

DAHL · LIBRIS, MOLDE - SUND · LIBRIS, HAUGESUND - CENTRO DATA, HAUGESUND - COMPUTER 
SERVICE, KRISTIANSAND - MI KRODATA, KRISTIANSUND - HALVORSEN • LIBRIS, SARPSBORG -
HI LLESLAND BOKHANDEL, KOPERVIK - HOBBYSENTERET, MOSJØEN - C P WINTERSBORG, KRISTIANSAND 
- MOX-NÆSS • LIBRIS,  TRON D H E I M  - ALFARHEIM • LIBRIS, ELVERUM - IQ COMPUTER & HOBBY, 
BERGEN - SUNDEM • LIBRIS, BODØ - AKTIV AS, FØRDE - BRØNNØYSUND AVIS & BOK, BRØNNØYSUND 
LAN D MARK • LIBRIS, GJØVIK - LEKNES BOKHANDEL, LEKNES - NARVI K ·  LIBRIS, NARVIK - PAPYRUS · 
LIBRIS, OSLO - DYRING AS, PORSGRUNN - J M HANSEN, TROMSØ - KITEK INDUSTRI DATA, ALTA 
LEVANG E R · LIBRIS, LEVANGER - SVE RDRUp · LIBRIS, KRISTIANSUND - ASKER · LIBRIS, ASKER 
SOLLlE • LIBRIS, HORTEN - ROLF OLSEN, MOSS - SLiNNING MOA, ÅLESUND - DATA ASS1ST AS, MOLDE 
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Har du noen gang ringt 0180 

for å få tak på telefonnummeret 
til noen? Har du opplevd å stå i 
kø i lange tider før du kom frem 
til sentralbordet? Nå kan du 
(hvis du har råd) skaffe deg 
tilgang til disse opplysningene 
selv .hvis du ønsker deg denne 
muligheten. 

Ved å koble deg opp mot 
televerkets TELEDATA, kan du 
få tilgang til de samme 
opplysningene som personalet 
på O fso benytter - for både de 
hvite og de gule sidene. 

Hvis du søker etter en person 
hvis etternavn du ikke vet 
hvordan skrives, så kan du 
benytte deg av fonetisk søkning. 
På denne måten finner du lett 
den du søker selv om etternavnet 
skrives med Ch (som i Chri
stiansen) og du søker på K (som 
i Kristiansen). Hvis du ikke vet 
om personen du søker heter 
Persen eller Person, kan du søke 
på deler av navnet, f.eks. "Pers", 

Det fine med denne tjensten er 
at man har ferske opplysninger 
om folks og firmaers telefon
nummer. En tredjedel av aUe 
oppføringene i Norges telefon
kataloger endres hvert år, Det 
betyr at det gjøres nesten 5000 

endringer hver dag, Og dette blir 
vel fremtidens melodi. Man 
kommer til å ha en datamaskin 
hjemme hvor du kan foreta 
ovetføringer fra din egen 
bankkonto til andre (dessverre 
ikke andre veien ... ), handle mat 
og hvite-varer via datamaskinen, 
se hva som går på kino på det 
stedet du bor - eUer et annet sted, 
O.S.v, 

I øyeblikket er ikke systemet 
så langt utbygget, men du kan 
allerede nå benytte deg av 
Kredittkassens K-Link og betale 
dine regninger når som helst på 
døgnet, syv dager i uken. 

Vil du ha finansnyheter 
tilgjengelig når som helst på 
døgnet, så kan også dette ønsket 
tilfredsstilles gjennom TELE
DATA. Både Dagens Nærings
livs nyhetsbyrå (DNX) og 
nyhetsbyrået TD-finans gir deg 
denne tjenesten, 

En mulighet som burde være 
midt i blinken for aksjespe
kulanter (børshaier?) er mulig
heten til å kontakte Oslo Børs og 
få utviklingen på markedet rett 
inn i din egen stue. Du kan 
faktisk følge børsutviklingen 
sekund for sekund på denne 
måten. Det er nok med en 
vanlig PC, AMIGA, ATARI ST 
eUer en ARCHIMEDES. Hos 
TELEDATA får du for tiden kun 
kommunikasjonprogram til PC. 

Inngangsprisen er - foruten 
utstyret du trenger - kr. 90,00 
pluss kr. 10,00 per måned. 
Dessuten påløper en viss kostnad 
for den informasjon du vil se 
(kjøpe). Børsinformasjonen 
koster f.eks. 1 krone per minutt. 
Men for den som trenger det, 
kan det være vel anvendte 
penger. 

AF 
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Progranune 
Hei. alle lesere av NDM. Jeg 

har mottatt oppgaven med å 
holde enda et programmerings
kurs for Amiga. Jeg kommer til 
å prØve å vise dere all min 
kunnskap innen tips"'n triks, men 
før den tid. så må vi lære 
grunninstruksjonene Arnas 
basic. 

Som et lite "pluss" har jeg 
laget en liten copperliste som 
kjØrer på interrupt (uavhengig 
av resten av ditt program). 

Musfunksjoner 
I forrige "hele" artikkel så 

slunet Arnfinn Fomess av med 
en liten musrutine. Jeg tenkte at 
vi da kunne fonsette med 
forklaring på de gjenstående 
instruksjoner som er tilgjenge
lige for musen. 

(tab. 1 )  

Bonus Source: 

hopper over den l 

Instruksjon 
[X mouse/Y mouse] 
Denne er en fin enl Man kan 

faktisk stille på mus-pointeren 
xly koordinat. her har du et 
eksempel: 

Eks: a=200 
b=50 
x mouse=a 
y mouse=b 
wait key 
end 

screen apen 0.320.200,4.10wres 
flash off 
eurs off 
els O 
channel O to rainbow O 
set rainbow 0.0.4096 .

.. ( 1 . 1 . 15)(1.-1.15) 
..

.
.
..

...
. .. 

rainbow 0.0.40.256 
amal O."S:FRO=OT32;LX)RO;NRO;JS" 
amal on O 
wait key 
edit 
(Alt dette vil dere forstå etter å ha lest noen fler nummer av 

NDM). 

Det kan virkelig lønne seg å 
slå opp på sidene som forklarer 
de samme funksjonene, to lærer 
bort bedre enn en! 

Funksjon 
[mousekey] 
Denne er noe spesiell. her har 

man muligheten til å avlese 
selve maskinkoden for 
musknappenes status. 

Eks: 
do 
tst=mousekey 
print bin$(tst.8) 
loop 

Amos skriver her ut alle 
komrollbitene for musen, vi 
skriver kun ut de 8 første bitene. 

Bit O er den lengst mot hØyre. 
Bit [O] representerer venstre 

musknapp. Denne biten et l hvis 
du trykker eller O hvis du ikke 
trykker. 

Bit [l] representerer høyre 
musknapp (med samme 
utførelse som bit [O]). 

Bit [2] representerer tredje 
musknapp (l) (hvis du bruker 
PC musl). Denne er også utført 
med samme system som de to 
første. 

Det finnes en instruksjon til 
som heter mouse-click, men den 
er helt identisk med denne 
(omtrent). Den instruksjonen 
utføres meget sjeldent. så vi 

Her setter vi mus-pointeren 
200 pixels ut på linje 50. denne 
kan jo bli ganske brukbar i 
eventuelle brukerprogram m.m. 

Man kan også lese av musen 
ved bruken av nesten samme 
utførelse. 

Eks: 
a==x mouse 
b=y mouse 
print a.b 
end 

Instruksjon 
[change mouse] 
Amos har en del innebygde 

muspointere som vi kan bruke. 
Disse har man faktisk tilg�ng til 
å forandre ved hjelp av sprite
editoren. Pointerne har nummer 
1-3.  

Pointer nummer 1 == Den 
klumpete Amos pointeren. 

Pointer nummer 2 == En 
korsfonnet pointer. 

Pointer nummer 3 = Et 
timeglass. 

Funksjon 
[limit mouse] 
Denne er en drøm for folk 

som lager tekstbehandlings
programmer. Her kan man 
bestemme hvilke områder 
musen kan være synlig på. Disse 
virker kanskje ikke så "flotte" 
for demo-programmerere, men 

man vet aldri hva man kan finne 
på å lagel (Jeg bruker denne i en 
S-tracker ripper jeg har laget). 

Eks: 
[l] limit mouse 0.0 to 320.200 
[2] limit mouse 100.0 to 

200.190 
[ l ] :  Her er musen synlig over 

hele skjermen. 
[2]: Her er musen synlig kun 

100 pixel ut fra venstre. og 200 
pixel ut fra hØyre. Musen blir 
heller ikke synlig under y
koordinaten 190. 

Da er vi ferdig med de 
viktigste musfunksjonene som 
Amos har å by på. Jeg kommer 
til å dele denne kurssiden opp i 
to, en del til nybegynneren og en 
del til den som allerede 
kontrollerer basic. Her avslutter 
jeg første del. 

Del 2 
Arnas har noe som ikke noen 

eksisterende basic har, man kan 
inkludere datafiler i samme fil 
som sourcen (l).  Man må heUer 
ikke skrive noe spesielt mye for 
å få det til. Jeg har her laget en 
prosedyre som alle kan bruke i 
sine programmer: 

proc_incbin["filename" .bank. 
bytes) 

procedure_incbin[nam$.ba.byt] 
reserve as work ba.byt 
bload nam$.start(ba) 
end proc 
Denne behøver kun å bli 

startet en gang. Kall den opp 
helt i begynnelsen på sourcen 
din. deretter så kan du bare 
legge til "rem" helt . l 

begynnelsen av linjen. 
Eks: 
proc_incbin ["filenarne ",bank, 

bytes] 
Ener å ha startet programmet 

en gang skriver man .. . 
rem proc_incbin .... osv ... osv 
Bank 01 -04 skal helst ikke 

brukes (er lagt av til musikk. 
sprites. bobs. osv .. . ). 

Bank 05- 15 er best til bruken 
av include filer. 

Man kan se hvilke banker som 
er i bruk ved å skrive "listbank". 

(tab. l )  
Jeg har en viktig melding til 

dere som nå sitter og lurer på 
om Amos er virkelig så bra som 
vi sier. Den er detl Jeg er utrolig 
kresen på de språkene jeg 
velger, og Amos er som en 
drøm. Man kan lage alt. Jeg har 
planer om ålage en ny assembler 
(som er lettl). 

Tenk over det folkens. Ser 
dere i neste nummer! 

JLS 

Det er vel mange som har 
prøvd å dobbeltklikke på DESK
TOP.lNF fila og ikke forstått 
bæra når den ble lista ut på 
skjermen. Og jeg er enig. den er 
ganske kryptisk. Og så vidt jeg 
vet eksisterer det ingen ofisiell 
dokumentasjon over denne fila. 
Men med en del svette. tårer. 
prØving og feiling (og tips fra 
andre. ikke minst) har jeg funnet 
ut av iallfall noen av mulig
hetene. Og dem er det en del av. 
Hvis man kjenner til hvordan 
DESKTOP.INF-fila er oppbygd. 
kan man ha det ganske morsomt 
med andre (de skjØnner ingen 
ting når de booter med den). og 
man kan gjøre en del praktiske 
forandringer. 

Hvis du studerer eksempel-fila 
vil du se at alle verdier er angitt i 
hexadesimal form. Du må altså 
ha litt kjennskap til dette tall
systemet hvis du f.eks. vil 
forandre koordinatene til ikonene 
eUer vinduene. La oss hoppe i det 
og begynne å studere fila: 

Linja som begynner med #C 
inneholder fargepaletten. så her 
kan du forandre fargene hvis du 
det ønsker. Tre siffer for hver 
farge. RGB. 

Linjene som begynner med #W 
inneholder informasjon for hvert 
av de fire vinduene. Skjerm
koordinater er vel ikke så inte
ressant å forandre på. det gjøres 
jo mye enklere i desktop. men du 
kan forandre på filteret. d.v.s. den 
strengen som forteller hvilke filer 
på disken som skal listes i vin
duet. Et eksempel: Hvis du har 
en disk med veldig mange filer 
på. f.eks. Degas Elite. så er du 
som oftest interessert i å bare se 
fila DEGELITE.PRG. Man kan 
selvfølgelig ordne dette i desk
top, men en mye mer elegant 
måte å fikse dette på. er å 
forandre strengen *. * til DEG
ELITE.PRG. Da vil kun fila 
DEGELlTE.PRG vises i det 
aktuelle vinduet. Eller hvis man 
vil se alle PRG-filene: '.PRG. 

Desktopen kan jo ha fire 
vinduer åpne samtidig. så man 
kan ha et vindu som viser alle 
PRG-filene. et som viser alle PI?
filene og et som viser aUe PC?
filene. Da har man straks mer 
oversikt. og det hele ser mer 
"prafft" ut. Hvis man vil se aUe 
filene i et av de vinduene, trenger 
man bare å stenge det og deretter 
åpne det igjen. Da vil 
filterstrengen igjen bestå av *". * .  

Når vi kommer til linjene som 
begynner på #M. blir det 
morsomt. Disse linjene innehol
der nemlig informasjon om de 
forskjellige partitionene. Plasse
ring, ikonnummer og navn. 

De to første sifferparene inne
holder koordinatene. Det tredje 
sifferparet er veldig interessant. 
Det inneholder ikonnummeret! 
Lista over de forskjellige ikonene 
ser slik ur: 

00 Partition .... 
01 Mappe/direetory02 Trashcan 
03 Programfil 
04 Annen fil. 
Man kan altså forandre 

ikonene! Hva med en partition 
som ser ut som en trashcan? 

Linja som begynner med #T 
inneholder tilsvarende informa
sjon om trashcan'en. Ved å 
legge til en linje som ligner 
(andre koordinater. selvsagt) får 
man to trashcans! OK, vi 
forandrer ikonene til partition
ikoner, og hva får vi da? Jo, to 
trashcans som ser ut som 
partitioner. og en partition som 
ser ut som en trashcan! Det er 
nok til å få de fleste til å sette fyr 
på disketten i ren frustrasjon. 

Selvsagt kan man forandre 
navnet på både partitionene og 
trashean'en. Skifte navn på 
partitionene kan man gjøre i 
desktop. men den enste måten å 
forandre navnet på trashcan'en 
er å gjøre det i DESKTOP.INF
fila. Hva med å kalle den for 
"Amiga"? (Unnskyld ... ). Bare 
pass på at navnet ikke er lenger 
enn 12 bokstaver. 

Linjene som begynner på #F 
og #D inneholder info om 
hvordan filer og mapper skal 
vises. Det andre sifferparet angir 
ikonnummeret. 

Linjene som begynner på #0 
bestemmer hvilke programsuffix 
(Standard er .APP og .PRG) som 
er kjørbare under GEM. Det er 
ingenting i veien for å bytte ut 
f.eks. ·.PRG med '.JES (ego. 
egal l l). GEM vil da betrakte alle 
filer som ender på .JES som 
kjørbare under GEM. 

Tilsvarende med linjene som 
ender med #F og #p. men det 
gjelder program som ikke bruker 
GEM-anrop. På de siste linjene 
havner de program man har 
installert. Installering er en fin 
ting. men dessverre tillater ikke 
TOS at man installerer program 
som ikke ligger i rota. (Den nye 
TOS 1.6 gjør det). Det kan man 
fikse her. ved å skrive inn 
directoryen manuelt. 

De fire første linjene forstår 
jeg ikke skikkelig. Jeg tror de 
har noe å gjøre med printer- og 
modeminstalleringene. men 
akkurat hvordan de virker får du 
prøve å finne ut selv. Ja. det er 
det som jeg vet, men det er 
sikkert flere ting å finne ut. Den 
beste metoden er å prøve selv. 
Ved å studere andres modifiserte 
DESKTOP.INF-filer kan man 
også plukke opp en ting eller to. 

OBSI Det kan hende at den 
nye STE 'en med TOS 1.6 har 
andre fasiliteter i DESK
TOP.INF-fila. Hvis noen som 
har en STE finner ut av dene. 
skriv gjeme til NDM og forteUI l 

GOD PÅSKE l (GOD JUL er 
jo sagt for lenge sideni) 

JES 

• 
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Hall�fa11e··demofrelste! 

Den som vil henvende seg til Demo-hjørnet, kan skrive til: 

Bjørn Stensrud 
Fejordet 

2900 FAGERNES 

HUSK! Merk konvolutten med NDM. 

Vi begynner rett på sak med 

noen nye demoreviews: 

Tabaseo demo/Crusaders 
Denne demoen er av samme 

stil som danske Rebels 
"COMA" og Budbrains 
"KAOS". Bortsett fra at denne 

gangen er musikken ikke 
acid/techno-musikk, men mer 

under genren rock/pop med en 
mer melodiøs gitarstemme. 

Ellers er demoen bygd opp 

med farge-effekter som går med 
musikken, en tom scene med 

flash-lights som lyser opp deler 
av scenen i takt med musikken 

og noe vektorgrafikk. 
Musikken vil jeg karakterisere 

som meget bra, selv om jeg ikke 

likte den helt p.g.a. at jeg liker 

en noe annen type musikk. Men 
det skal jo selvfØlgelig ikke 

Crusaders straffes for ! Grunnen 

til at den ikke har fått helt på 
topp, er nok at jeg følte at det 

manglet litt før den skulle fått 
maks uttelling . . .  

GrafIkken er rimelig bra, selv 
om det gjeme kunne vært mer 

av den. Demoen blir litt kjedelig 

siden noen få effekter går opp 
igjen hele tiden Ueg ble nesten 

hypnotisert av å se på disse 

farge-effektene hele tiden!). 

Programmeringen er bra gjen

nomført, men det er rett og slett 
laget for lite effekter her også. 

Men det må sies at det som er, er 

fullt ut brukbart. Musikken er jo 

det viktigste i en slik demo, og 

poengsummen rettes derfor noe 

deretter. 

Cading: El Cubo 75% 
Musikk: Dr. Awsome 89% 
Grafikk: P. Man og 

Bustman 82% 

Tilsammen: 85% 

Ny demo/PMC 
Fra gruppen Pure Metal 

Coders har jeg mortatt en ny 

demo, som egentlig er laget av 

gruppen Cartel, men med denne 

demoen slår de seg sammen 

med PMC. 

Demoen åpner med en vanlig 

seroll og en bra Canel-Iogo. 

Etter hvert fjernes Cartel-Iogoen 

i en fin effekt, ved at hver 

bokstav brettes/rives løs fra 

skjenmen og går ut til siden 

(effekten kan sammenlignes 

med at du klistrer et ark løst til 

veggen, tar tak i den ene siden, 

og drarlbretter det forsiktig av. 
Håper du forstår!). En original 

og fint gjennomfØrt effekt. 
Så fades det fram en meget 

bra PMC-logo, og scrollen blir 
til en dobbel-sinus serall (to 

sinus-patterns som integreres i 

hverandre). Bak denne kjøres en 
PMC logo pixels rundt 

omkring som snur og vender på 

seg ettersom den treffer 
sidekantene. 

En rimelig bra gjennomført 

demo, med bra musikk og 
grafikk. Noe simpel og uoriginal 

programmering (bortsett fra 

åpningseffekten) var det nok. 

Coding: Aehmed B 75% 
Musikk: Zapper 80% 
Grafikk: The Jack, Antiehrist 

og Ramjet 79% 

Tilsammen: 78% 

Så har vi to nye demoer fra 
Abnonmal: 

Little Twister/ Abnormal 
Demoen er ganske simpel, 

med en bra tegnet, men noe 

enkel logo som beveges frem og 

tilbake på toppen av skjermen, 

et horisontalt star-field, en tekst 

som byttes linje for linje nederst 

på skjemlen, og sist men ikke 

minst, en "twist"-scroll på mid

ten. Den er laget på samme må

ten som Crypt's rock and dots, 
men har noe mer detaljrike 

bokstaver, med flere punkter. 

Generelt bra musikk og 

grafikk, selv om det er litt lite av 

den, og programmeringen er bra 

gjennomført, men som vanlig er 

på demoer, noe uoriginal. 

Coding: Monzo 75% 
Musikk: Hugo 76% 
Grafikk: Izzy 71 % 

Tilsammen: 74% 

Little demo/ Abnormal 
Igjen har vi en logo som 

kjøres frem og tilbake, denne 

gangen nederst på skjenmen. På 

toppen har de fire beatometere 
(beatometer = et instrument som 

slår i takt med musikken), som 

består i at to kvadrat roteres hver 

sin vei, det ene innenfor det 
andre. Når en tone kommer i 

den respektive kanal, lyser 

objektet opp. 
På midten har de en sirkel

seroll (uten rotene bokstaver) og 
noen linjer som kjøres over 

skjermen i forskjellige forma

sjoner. l to av hjØrnene gikk det 
en seroll diagonalt. Som du 

skjønner, nok av effekter, men 

ikke så mange nye. Men bra 

gjennomført er de, bra design i 

alt "rotet". 

Musikken er middelmådig, 

med bra melodi men dårlige 

instrumenter (etter min men

ing!). Grafikk er det ikke så mye 

av, men en brukbar logo og bra 
fonter har de. 

Coding: Andy 78% 
Musikk: Eclipse 69% 
Grafikk: Andy 72% 

Tilsammen: 75% 

Det var alle reviews for 

denne gang. Jeg beklager at 

jeg ikke fikk reviewet noen 

demoer fra partyet i Arendal, 

men vi måtte begynne hjem

reisen rett etter at resultatene 

kom, og fikk ikke mulighet til 

å få med oss demoene. 

I neste nummer skal jeg ta 

for meg de fleste av demoene 

som var med i konkurransen 

og si litt om grafikken og 

musikken som deltok i de 

respektive konkurransene. 

Fra nå av har jeg tenkt å sette 
opp en rankingliste med 10 
grupper, for å få et litt større 

perspektiv av hva som skjer. Så 

send din rankingliste over de 10 
gruppene du mener er best her i 

landet, så samordner jeg alle 

rankinglistene til en felles. 

Men hvis dette skal bli 

rettferdig, MÅ MANGE 

STEMME! Så nøl ikke, du har 

intet å tape. Send din liste i dag! 

BS 

RANKINGLISTE 
. �. 
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Nå endelig er vi kommet inn 
på dette med demo-programmer 
på Amiga. Men før vi hopper 
inn på scrollers, bobs, sprites 
osv. så har jeg tenkt noe på dette 
med programmerings-språk. 

Jeg har nå i lengre tid nevnt 
dette med AMOS, så for den 
personen som nå sitter og leser 
dette må jeg si; kjøp den! For 
695 norske kroner får du et 
programmeringsspråk som ler 
av alle maskinkode-program
merere! 

(tab. 1)  

kopiere data ifra minnet til 
skjemlen. 

Amigabasic/Hisoftbasic er 
kun basert på Amigaens ROM
funksjoner, inne igraphics libra
ry ligger det en del av disse 
object_codes, eller objekt koder. 
Ved bruken a v disse kan man 
skape en "sørgelig" etterJigning 
av de "virkelige" blitter objek
tene (AMOS bruker ekte). 

(Se tab. 2) 
Dette er de mest brukte 

NORSK DATA MAGASIN 

Henvend deg direkte til AMIGA-siden. Skriv til: 

Jon Lennart Skollenborg 
Åsly 
3240 ANDEBU 

HUSK! Merk konv. "NDM" 

(tab 3) 

rem $option y+ 
start: seTeen 1 ,640,200,2,2 

window 1 .. ,0, l 

HISOFT BASIC/AMIGABASIC DEMO STRUKTUR 
1 :  Sette opp en fullscreen. 

open "dfO:basicdemos/ball" for input as #1 
object.shape I, input $(1of(l), l )  
close #1 

2: Definere copperliste/palette 
3: Definere BOBS/SPRlTES. 
4: Sette opp en scrolltekst. 
5 :  Blitter linjer definering. 

object.x 1 , 1 0  
object.y 1,30 
object.on I 

6: Hovedloop som kontrollerer eventuelle tellere m.m. 
7: Returnere til eventuell start (m.m.). a=IO 

value=1 

Vi venter nå bare på at 
compilataren skal komme ut på 
markedet, da kommer jeg til å ta 
for meg en grundig A3-ark test 
på dette produktet. Jeg kan love 
deg at det blir saker! 

Tenk deg alt dere kan gjøre! 
Inkludere bobs, sprites, musikk, 
bilder og alt annet dere behøver 
i en stor datafil, når man da 
kompilerer blir det en stor fil (en 
basic coder's drøm). 

Jeg har snakket med 
MANDARIN SOFTWARE om 
de forskjellige mulighetene de 
kompilerte filene har, man kan 
bl.a. (hvis man passer på hvilke 
funksjoner man bruker) legge 
noen filer direkte på boot
blokken (track loading). (Kun 
ved bruken av relativ code). 

Så tenk over dette. Jeg 
kommer til å ta over AMOS 
siden nå, da kommer jeg til å 
fullføre opplæringen fra begyn
nelsen. Deretter kommer vi til 
dette med TIPS'n TRICKS i 
AMOS Basic (sinus-scrol
lers/bigscrollers osv.). 

(Se tab. l )  
Det kan lønne seg å ikke 

bruke bitplane source'n dere 
leste om i forrige' utgave, da 
man må overføre ganske mye 
data via stacken (kan føre til 
guru!). 

Blitter Objects [BOBS) 
Jeg tar forbehold om at dere 

kopierer bob-filen "ball" på 
extras disketten over på den 
disketten dere bruker! 

Du husker kanskje at vi 
diskuterte dette med blitteren? 
Vel, her har du ennå et blitter 
fenomen, det er kanskje ikke 
egentlig en "ekte" funksjon, da 
det egentlig bare består av å 

instruksjonene via blitter objek
ter. Husk at dere som ikke 
bruker Hisoft/devpac basic må 
forandre verdiene noe, da denne 
typen basic behandler kun 
hardware koordinatene til 
objektene. 

Dette bob eksempelet bruker 
ikke 'object.vx/y' da disse lager 
en "stygg" bevegelse, her bruker 
man de gode gamle tellerne i 
stedet. 

Kun hisoft basic (kan lett opp
dateres til Amigabasic!). Her må 
man ha extras disketten i dfO: 

(Se tab 3) 
Ganske flott hva? (Blæææh!). 

do 

loop 

if value=1 then 
a=a+1 
if a=600 then value=2 
end if 

if value=2 then 
a=a-l 
if a=16 then value=1 
end if 

object.x l ,a 
if mouse(O)<>O then 
st=mouse(2) 
object.y I,st 
end if 

end 

Vel, jeg sa ikke at demo
programmering i basic var noe 
spesielt pent, men det virker jo. 

Prøv å holde venstre mus
knapp nede og beveg musen 
opp/ned - brukbart? 

Jeg gir dere heretter oppgaven 
til å sette sammen en demo selv, 
da min source er på 700 linjer 
alt i alt (for stor for denne 
spalten). 

Dere husker kanskje scroll
tekst rutinen i min første spalte? 
Den var lame den! Men prØv å 
fikse litt på den til neste spalte, 
så ser vi hvem som lager den 
beste! Jeg har en 200% bedre 
verSjon som kommer i neste 
utgave. 

bastard rutinen i hoved-loopen, 
og se forskjellen! 

Send gjeme flere leserbrev, 
jeg har laget en demo i AMOS 
som viser det meste som er 
mulig (sin-cos scroller -
animasjon - bobs - sprites -
equalizers osv. osv. (virker ifra 
cli, du trenger ikke AMOS). PS: 

Bruk gjeme "wait.raster" 

(tab. 2) 

Instruksjonsliste for blitter objekter: 
object.shape [num,segrnentlist] 
object.x [num,x cord) 
object.y [num,y cord] 
object.vx [num,pixels] 
object.vy [num,pixels] 
object.on [num] 
object.start [num] 
object.clip [(x l-yl )-(x2,y2) 

object.close 
object.hit 
object.off 
object.priority 
object.stop 

[num] 
[num,mask,hitmask) 
[num] 
[num,num2] 
[num, [num]] 

; definerer objekt fonn. 
; definerer x-cordinat. 
; definerer y-cordinat. 
; definerer bevegelse på x-cordinat. 
; definerer bevegelse på y-cordinat. 
; put objekt på skjemlen. 
; aktiver bevegelser som er defmert. 
; definerer område hvor boben skal 
; være synlig (en fin sak!) 
; sletter bob num ifra minnet/skjermen. 
; definer en kollisjon via interupt. 
; sletter et objekt ifra skjennen. 
; hvilken bob som er synlig over andre bobs. 
; stopper et objekt på skjermen. 

JLS 

AMIGA/ATARI ST 
James Bond is back! Snart 

kommer spillet THE SPY WHO 
LOVED ME til en dataskjerm 
nær deg. 

The Kremlin har programmert 
dette spillet etter den kjente 
James Bond-filmen med Roger 
Moore i hovedrollen. 

Det gjelder å redde verden fra 
den maktsyke Karl Stromberg 
(en utflyttet svenske?). 

Dere husker vel alle den tøffe 
LOTUSEN som kjørte utfor kaia 
og rett i sjøen hvor James Bond 
med noen tastetrykk forvandlet 
sportsbilen til en undervannsbåt. 
DOMARK - som gir ut dette . 
spillet - lover at det er det beste 
James Bond-programmet til dags 
dato. 

AMIGA 

Vi har sagt det før, men det 
tåler å bli gjentatt. 

Nå kommer PC/XT-kortet til 
AMIGA 500. Når du leser disse 
linjene, burde det allerede være å 
få hos BATAVIA (hollandsk 
import). 

Nå har også Bitcon Devices 
kommet med et eget kon. Det 
støtter Hercules og CGA (4 og 8 
farger). 

Det bruker den interne 
diskettstasjonen som drev A: og 

Kan utvenoig bru e enaa en 3".5" 
stasjon - eller en 5.25" hvis du 
ønsker det. 

Med i pakken følger MS DOS 
4.01 og GW BASIC. 

Man garanterer ikke at 
absolutt alle PC-program kan 
kjøres på kortet, men de mener 
at alle nyere program uten 
unntak fungerer alldeles 
utmerket. 

NDM vil komme tilbake med 
en test. 

AMIGA 

CORTEX har kommet med et 
minnesexspansjonskort som 
kobles til AMIGA 500/1000 på 
utsiden. 

Det leveres med 2 MB, og kan 
utvides til 8 MB. 

CORTEX uttrykker seg slik: 
"En gang for lenge siden i en 
galakse langt borte ble det 
bestemt at den rette måten å 
ekspandere en AMIGA 500 til 
mer enn l MB var å åpne 
maskinen og plassere hukom
melsen innvendig. 

Slik ødela man garantien, 
overbelastet strømboksen og 
fikk problemer med kompati
biliteten. 

Men så kom minnes-
ekspansjonen fra CORTEX". 

Kortet autokonfigureres og 
samarbeider også 1 00% med 
andre autokonfigurerende 
enheter - som f.eks. harddisken 
A590. 
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Siden tidenes begynnelse, har 
mennsket strebet elter materielle 
goder og forståelse av livets 
hemmeligheter. Dyktige og fag
læne arbeidere gikk sammen for 
å utvikle sine kunnskaper i 

felleskap, og snan oppsto det 
flere profesjons-grupper som tok 
vare på sine forfedres arbeid og 
hemmeligheter. Det var fem 
slike grupper som eksisterte: 
Smedene, Gjeterne, Glassmak-

I · 

1·-

HINT
seksjonen 

-r-------------���------------------� 
Hint 
King' s Ques! n 
Hvor er nøkkelen til den magiske døra? 
Gå til butikken, den er nå åpen. Bytt oljelampa mot 

nattergalen i bur. Gå ut av butikken og gni på oljelampa. 
Sett deg på det Ilyvende teppet og du vil bli ført til et fjell. 
Får du Ilere problemer, så gni på lampa igjen. Nøkkelen 
flnner du i grotten. 

Police Quest Il 
Hvordan treffer jeg Bains? 
Tren inne i politihuset med å skyte på blink. Husk å 

"Adjust gun" for å stille inn siktet til du treffer det du sikter 
på. Nå kan du treffe Bains ved å stille deg på samme 
skjermlinje som han, og "Shoot Bains" . 

Colonel's Bequest 
Hva kan jeg gjøre inne i kapellet? 
Be foran alteret sammen med Celie, og bruk kubeinet 

(Crowbar) til å bende opp treplankene for å finne Bibelen. 

Hvir du har klart noe i et eventyrspill som du tror andre 
sitter fast med, skriv inn til meg og kom med tips/løsninger 
på problemet. Jeg vet at delfinnes mange eventyr
interesserte her i dette ganske land, og jeg prøver så godt 
jeg kan å hjelpe til med hinls og tips. 

Men en mann alene trenger hjelp, så bli med du også og 
støtt denne siden med dine bidrag og ønsker. Skriv gjerne 
inn og kom med spørsmål eller kommenter hva dere liker og 
hva dere vil ha mer av. 

I stedet for å sitte alene med et problem som kanskje Ilere 
med deg har ... Skriv inn og spør, og jeg skal prøve å hjelpe. 
Men til nå har jeg fått dårlig respons på eventyr-siden, eller 
kanskje dere synes den er dårlig? Skriv inn og kom med 
konstruktiv kritikk, for il få denne siden så god som mulig. 
Vi sees neste gang ... 

HINTS 

·ørnet 

erne, Prestene, og sist men ikke 
minst, Veverne. 

Veverne fikk kontroll over 
verdens og tidens vev, og de 
uvitende ble redde og kalte dette 
trolldom. Mange av veverne ble 
forfulgt, og noen få ble drept og 
hengt. 

For å beskytte seg selv og den 
dyrebare arven sin, kjøpte de en 
øde øy hvor de skulle holde til i 
ensomhet og utarbeide sine 
kunstferdigheter. 

Snart glemte omverdenen at 
veverne eksisterte, og mens 
veverne var isolerte på denne 
øya, raste krig og sult blant de 
andre gruppene. 

Veverne lærer mer om 
utvikling av veven etter hvert 
som årene går, men snart 
begynner tidsveven å svikte . . .  
Slutten for veverne er nær, og 
bare en person kan redde sitt 
folk og reparere veven igjen. 

Du spiller rollen som Bobbin 
Threadbare, en ung gutt som 
vokser opp i en fantasi-verden 
som er på randen til 
selvutslettelse. 

Ved bruk av magisk kunnskap 
vil du reise over vakre landskap 
og hav, med farer og spenning, 
løse mysterier og vokse i 
erfaring og krefter i din ferd mot 
din egen skjebne. 

Loom er et nytt og meget 
originalt adventure fra Lucas
film, hvor du ikke trenger å 

Den som vil henvende seg til eventyrhjØrnet, skriver direkte 
til: 

Arild Grebstad 
Hellandshamn 
6270 BRAITV ÅG 

HUSK! Merk konvolutten: NDM 

skrive et eneste ord for å operere 
i spillet. Alt du trenger å gjøre er 
å ta i bruk en magisk stokk som 
forfedrene dine har vevet og 
laget mange år før deg. 

Denne stokken inneholder 
krefter som du kan bruke ved å 
spinne de rette tonene. Dette 
danner formler til å gjøre ting 
usynlig, åpne og lukke ting, og 
mye, mye mer. 

Historien er dessuten skrevet 
av Brian Moriarty, en tidligere 
Infocom forfatter, og da skulle 
det vel være unØdvendig å si at 
Loom er et meget godt 
"kvalitets"-adventure som vil gi 
deg stor glede å løse. 

Før du starter spillet skal du 
velge mellom tre forskjellige 
vanskelighetsgrader. Practice 
Mode er for nybegynnere, og 
her vil du se alt på skjennen 
som du trenger å vite. Expert 
Mode krever at du har et godt 
lyd-gehør, og du må bokstavelig 
talt spille med ørene. Dette gir 
en ekstra bonus-animert scene 
på slutten av spillet. 

Eventyret er fantastisk, men 
kanskje litt for enkelt å løse. Det 
vil aldri oppstå en situasjon der 
du sitter helt fast, og du kan ikke 
bli drept eller dø i spillet.Dette 
er bra for nybegynnere som 
trenger litt tid og mye arbeid for 
å bli kjent med eventyr-spillet 

og engasjere seg i det. 
Spillet er laget for å bli 

fullført, og problemene varierer 
fra meget enkle til mer logisk 
vanskelige, så hvis du ønsker å 
kjØpe et adventure for å få 
hjemebry og lang 
underholdning, er nok ikke dette 
det rette for deg. 

I pakningen vil det også følge 
med en kassett med drama og 
musikk til Loom. Denne bør 
høres før du spiller adventuret, 
for å få full forståelse for 
handlingen og for å få vite litt 
bakgrunnstoff om hvordan de 
forskjellige gruppene oppsto. 

Jeg anbefaler dette adventuret 
på det vanneste, for Loom er en 
ny og meget godt utført type 
eventyrspill som har en god 
historie og mange gode 
momenter. 

Humor mangler heller ikke, så 
for nybegynnere og al1e 
adventure-entusiaster er dette et 
godt kjøp som vil finne sin rette 
plass blant favoritt-adventurene 
i samlingen din. 

Hva mer kan man ønske seg 
av et eventyr-spill? 

Grafikk: 9 
Atmosfære: 10 
Problem: 6 
Tolk: 9 
Totalt: 90% 
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Jeg har siden sist fått en del 
henvendelser angående valg av 
maskin til musikk bruk. 

Denne gangen skal jeg derfor 
se litt på de forskjellige maskin
alternativ, priser osv. Del to av 
testen som begynte i forrige 
nummer kommer neste gang. 

Intet fasitsvar 
Det finnes dess verre ikke noe 

fasitsvar ved valg av data
maskin. Samme hvilket behov 
du har er det mange forskjellige 
typer som er bortimot identiske. 
Når du kommer til databutikken 
for å blakke deg totalt, må du 
være kritisk og ikke la deg bli 
blendet av ekspeditørens store 
ord om maskinas internminne, 
klokkefrekvens osv. 

De aller fleste ekspeditører 
innen data har liten peiling når 
det gjelder de mulighetene MIDI 
har, selv om de later som de er 
spesialister på akkurat det feltet. 

Det finnes selvfølgelig en del 
spesialforretninger i de største 
byene med ansatte som har 
skikkelig peiling. OppsØk heller 
disse enn å gå i en vanlig 
databutikk. Be om å få oversikt 
over mulig programvare og 
utbyggingsmuligheter samt pri
ser på dette. Sett deg så ned og 
gå igjennom de forskjellige 
alternativene og prøv å finne ut 
hva som passer for akkurat deg. 

Før du kommer så langt, må 
du spØrre deg hva du egentlig 
trenger, m.a.o. hva skal maskina 
brukes til. Skal du bruke den 

** Postordre �*  
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bare til musikk (sequen
c erel  s a m  p l e rel n o t a  sj o n s 
program), eller skal du også 
bruke den til andre ting, som 
f.eks. tekstbehandling, regneark, 
spill, egen programmering osv. 

Andre behov 
Har du behov for harddisk, 

fargeskjerm, printer osv. er også 
spørsmål du må ta stilling til. 
Ikke helt lett, hva? Tenker du 
først og fremst på å bruke den til 
musikk-program, er det vik
tigste: Hvor stort er internminne 
(bør være minst 1 Mb) og sist 
men ikke mist, hvilken 
programvare finnes til maskina. 
Det er jo liten vits i å sitte med 
den kjempernaskina hvis det 
ikke finnes programmer som du 
har nytte av til den. 

Amiga 
Commodore har alltid vært to 

skritt bak markedsleder Atari 
når det gjelder maskiner til 
musikkbruk. CCN (Commodore 
Computers Norge) hevdet 
tidligere i år at de ved hjelp av 
bedre markedsføring, opplæring 
osv. skulle bli størst innen data 
og musikk i Norge. 

Kompaniskap 
Dette har ikke jeg sett så 

forferdelig mye til, men som 
mange vet har CCN gån i 
"kompaniskap" med noen kjente 
musikere, og prøver altså å 
komme seg inn på markedet den 
veien. 

Amiga maskina fra 
Commodore kommer flere 
varianter, der den minste heter 
Amiga SOO (A5OO). Denne 
maskina er som kjent den mest 
utbredte hjemme-computeren 
p.g.a. bra lyd og grafikk. ASoo's 
"hovedmotor" er en Motorola 
68000 prosessor og den har en 
klokkefrekvens på 7 . 16  Mhz. 
Klokkefrekvensen kan sam
menlignes med turtallet til en 
bil, altså hvor mange 
operasjoner den kan utføre i 
løpet av ett sekund; m.a.O. hvor 
rask den er. 

Den har også tre 
"hjelpemotorer", såkalte copro
sessorer, som tar seg av grafikk, 
video og lyd. 

ASoo leveres med "bare" S12 
kB RAM, noe som er i minste 
laget når den skal brukes til 
musikk. Dette er egentlig ikke 

MIDI 
hjørnet 

noe problem, da du kan utvide 
den med l Mb internt og 8 Mb 
eksternt. 

Dette er forøvrig den eneste 
interne kortplassen maskina har. 
Den kommer med en 3.5" 880 
kB diskenstasjon, og kan kobles 
til 2 eksterne stasjoner pluss 
harddisk. 

Amiga familien har dessverre 
ikke innebygd MIDI interface, 
men for en tusenlapp får du det. 

Det er ikke på langt nær like 
mye musikk-software til Ami
gaen som det er til Atarien, selv 
om det nå begynner å komme en 
del. 

Størst utvalg 
av spill og nytteprogrammer 
Derimot er det Amigaen som 

har størst utvalg innen spill og 
nyneprogrammer. Tenker du litt 
videoproduksjon i tillegg til 
musikken, kanskje en musikk
video, har du enorme muligheter 
med 

'
en Amiga (det ryktes at 

Wait Disney Studios benytter 
seg av Amiga til film
produksjon). 

Er Amiga 500 
i minste laget? 
Vil du absolutt ha en Amiga, 

men synes A500 er i minste 
laget, skal du ta en titt på Amiga 
2000, 2500 eller 3000. 

A2000 er svært lik ASoo rent 
hardware messig. A2oo0 er i 
motsetning til A500 bygd som 
en PC med separat systemenhet 
og tastatur. 

Den leveres med Mb 
internminne, men kan bygges ut 
til 9 Mb internt. Den kan også 
bygges ut med intern harddisk, 
samt at den har flere interne 
kortplasser og dermed større 
utbyggingsmuligheter enn ASoo. 
Du kan kjøpe kort som gjør at 
A2000 kan kjøre MS-DOS og på 
den måten være IBM
kompatibel. 

A2500 har en annen 
hovedmotor enn A500 og 
A2000, nemlig en Motorola 
68020 prosessor. Den har også 
en ekstra prosessor, en såkalt 
matteprosessor, noe som gjør 
den kjappere enn de foregående 
maskinene. 

A2S00 leveres med 3 Mb og 
har en 40 Mb harddisk som 
standard. Ellers er den lik ASoo 
og A2000. 

A3000 er så vidt jeg husker 

testet i et tidligere nummer av 
NDM, så dere får se der hvis 
dere er interessert i den. Kjapt 
fortalt er den utstyrt med en 
68030 prosessor og 16/25 Mhz 
klokkefrekvens. 

Atari 
Atari ST serien hevdes å være 

europeisk 
musikk. 

standard innen 

Dette ' kan vel kanskje 
diskuteres, men at den brukes 
mye rundt omkring i studioer er 
det ingen tvil om. 

Den minste Atari ST maskina 
er A520 ST (AS20 STE), men 
den er lin for liten for seriøs 
musikk-produksjon, og brukes 
nok mest til spill og enkle 
nytteprogrammer. 

Prisforskjellen mellom Atari 
S20 og Atari 1040 er dessuten 
såpass liten at de fleste med litt 
mere enn spill i tankene vil 
velge 1040. 

Atari har akkurat oppdatert 
ST-serien og kaller den nå for 
STE serien. 

De største 
forandringene 
De største forandringene 

ligger i lyden og i farvene du 
kan benytte. 4096 farver og 
stereo lydutgang med 3-stemmig 
8-bits lyd (Amiga serien har 
også stereolyd). STE serien har 
også fått en blitter-chip, noe som 
gjør maskin a raskere, gir bedre 
grafikk osv. (Amiga og Mega 
ST serien har også blitter chip). 
Den er også blitt utstyrt med 
genlock-tilslutning, slik at du 
kan bruke den sammen med 
videoutstyr. 

Atari 1040 ST har l Mb 
internminne og benytter den 
samme hovedprosessoren som 
Amiga SOO, nemlig en Motorola 
68000. Den har en 
klokkefrekvens på 8 Mhz og har 
en 3.5" diskettstasjon som 
rommer 720 kB. 

Synes du dette er litt for lite, 
skal du ta en titt på Atari Mega 
2ST og Atari Mega 4ST. Alle 
ST maskiner har innebygd MIDI 
interface. 

Stacy er en ny maskin fra 
Atari som er spesiallaget for 
musikere som er ofte på farten. 
Stacy er nemlig bærbar, men 
kan skryte av de samme 
spesifikasjonene som ST-serien 
har. 

Den som vil henvende seg 
direkte til MIDl-hj�rnet 
skriver til: 
Arild Westad 
St. hansveien 4 
6SOO KRISTIANSUND N 

HUSK! Merk konv.: NDM 

LCD-skjerm 
Maskina leveres med LCD

skjerm, men disse er ikke like 
gode som vanlige monitorer. Du 
kan få den forskjellige 
versjoner med forskjellig 
internminne, plass på harddisk 
osv. 

Trackball 
i stedet for mus 
I stedet for musen som 

benyttes av Amiga og Atari ST 
serien, bruker Stacy en trackilall� 
Dette er en "mus" som er snudd 
på hodet, slik at du styrer 
maskinen ved å rulle på kulen. 

Amiga og Atari ST (STE) er 
selvfølgelig ikke de eneste 
maskinene som kan benyttes til 
musikkproduksjonen. Det kan 
alle maskiner, mer eller mindre i 
hvert fall. 

I USA benyttes mye 
Macintosh, noe som er naturlig 
siden Mae er et amerikansk 
merke. 

Bruk av 
vanlige PCer 
Videre er det også en del som 

bruker vanlige PCer til 
musikkproduksjon. Fordelen 
med å bruke PC er jo at da har 
du også tilgang på titusenvis av 
programmer laget for IBM
kompatible maskiner. 

Hvilken skjerm du bør kjØpe 
er også et vanskelig spørsmål, 
men de aller fleste maskiner i 
dag bør du ha en skikkelig 
farveskjerm til for å kunne 
utnytte mulighetene deres mest 
mulig. 

Dessuten er det triveligere å 
jobbe på en farveskjerm enn en 
monoskjenn. 

Fordelene med monoskjerm er 
at dufår et klarere bilde i forhold 
til fargeskjermen. 

Skal du ha printer, holder det 
ofte med en billig 
matriseskriver. 

Men skal du skrive ut avansert 
grafikk og har krav til kvalitet, 
bør du se litt på laserskrivere. 
Disse er en del dyrere, men til 
gjengjeld får du en kjempebra 
utskrift. 

Lykke til med valg av maskin! 

AW 



NORSK DATA MAGASIN 

Leserbre"V" 

Commodore-blad????? 
Aaaaaarrgghhl l l l l 
Jeg kom ikke lenger enn til 

lederen i siste NDM før jeg ble 
skikkelig forbannal For hva er 
det jeg leser? Jo, NDM skal bli 
et rent Commodore-blad ! ! !  Hva 
i svarte he****te er dette for noe 
l?l?l  Har den gode hr. Fomess 
gått fra vett og forstand? 

Husker han et blad ved navn 
Norsk Dator Magazin? Det var 
jo også et Commodore-blad 
(CUN for Commodorel), og alle 
vet jo hvordan det gikkl Nå har 
jeg gått igjennom et par NDM, 
jeg har ikke tid til å gå igjennom 
alle, og har funnet ut at ca. 70% 
av alle artikler og notiser 
handler CUN om Commodore. 
For å ikke snakke om 
spilltestene. Ca. 70% av de testa 
spilla er enten Amiga el. C64. 
Og likevel vil dere ha enda mer 
Commodore. 

Det er jo nettopp bredden som 
har gjort NDM til et bra blad. 
De siste utgavene har vært 
veldig bra. Stoffet er bra fordelt, 
og selv syns jeg at det er 
interessant å lese om andre 
datamaskiner enn akkUrat min 
egen. OK; noen nekter å godta 
noe annet enn at det bare finnes 
en maskin, og at den maskinen 
heter Commodore Amiga, men 
jeg tror ikke at disse er i flertall. 

Jeg tror de fleste liker å følge 
med - {fet - som skjer i 

dataverdenen, og den består ikke 
bare av CBM. CBM dominerer 
markedet, og det er bare riktig at 
Commodores maskiner skal 
være best representert i NDM. 
Men siden det er solgt mange 
flere 64'er enn Amigaer, hvorfor 

Hallo NDMl 
Jeg ser i NDM nr. 8 at den 

store skrifttypen deres er 
forsvunnet, men nå er det noe 
annet jeg vil klage på. 

At dere annonserer i deres 
eget blad er selvfølgelig bra, 
men det finnes vel en annen 
måte å gjøre det på. Jeg mener at 

måten dere gjør det på er både 
kjedelig og teit. 

Se f.eks. på news siden, der er 
det en hånd som holder en 
merkelapp og på den 
merkelappen står det "NEWS". 
Er det ikke nok at det står i 
innholdsfortegnelsen at side 3 er 
news-siden? Denne handa tar jo 
en hel news rubrikk. 

Samme er det jo med denne 
Vinn en Atari-siden, som 
forøvrig er over l .  oktober. 

Hadde det ikke vært nok å ha 
denne opplysningen på 
rubrikken "Abonner på NDM"? 

Vinn en Atari-siden ble jo 
dominert at et bilde av en Atari 
STE, som om noen ikke hadde 
sett Atarien førl 

"Legg denne dagen på 
minnet" har ikke blitt forandret 
siden nr. 3. Det var da rart, for i 
hvert nr. presenterer dere noe 
nytt. 

Hvorfor ikke ha en 
undersøkelse om hva leserne vil 
ha mer av, vil kvitte seg med 

er da 95% av Commodorestoffet 
om Amiga? 

De som bare vil lese om 
Commodore kjøper nok heller et 
utenlandsk Commodoreblad. De 
er jo tross alt bedre enn NDM, 
og alle leser engelsk, eller 
iallfall svensk, uten store 
problemer. 

Jeg har en ATARI. Hvorfor 
kjøper jeg da ikke ATARI ST 
User, ST Format eller 
ATARISTen? De inneholder jo 
mye mer om ATARI enn NDM. 
Jo, grunnen er at jeg også vil 
lese om hva Commodore driver 
med, hvor rask den nye Archien 
er, og hva PC-folket er opptatt 
av. 

Det tror jeg de fleste andre 
også vil. Nei, hvis dere vil ha 
mer Commodore, så utnytt 
plassen bedre (det er mye hvitt, 
for store overskrifter, "Vi vil 
intervjue deg" er kjempestor 
osv.) i stedet for å kutte ut de 
andre merkene. 

La meg gå over til noe annet, 
nemlig noen sitater: 

NDM nr. 2: "Men de få 
reaksjonene vi har fått, har til 
stor del vært meget positive" . 

NDM nr. 4: "Vi har mottatt 
hauger av responser ... ". "Den 
responsen vi har fått har vært 
veldig positiv". 

NDM nr. 5: "Vi har ved de to 
siste utgivelsene opplevd å ha så 

meget stoff at vi er nødt til å 
utelate en del av det".NDM nr. 
7: "Og våre lesere synes vi blir 
bedre og bedre for hvert 
nummer som går". "For tiden er 
vi inne i det noe bittersøte 
problemet med at vi ikke kan få 

eller ønsker dere skal skrive om 
i bladet deres. 

Hilsen en som digger NDM, 
men som vil ha bladet enda 
bedre. 

Hm, klager du nå igjen? 
Nåvel, du kommer jo med 
konstruktiv kritikk, så vi tar den 
med (selv om den er anonym). 
News·hånden er som du ser 
fjernet i dette nummeret. Den 
var litt nØdvendig før vi gikk 
over til den svarte stripen øverst 
på siden som forteller hva de 
respektive sidene NDM 
behandler. 

"Vinn en ATARI" var en 
kampanje vi kjørte for å skaffe 
abonnemer. 

Vi får jo nye lesere hele tiden, 
så vi mente at vi burde ha den 
med mer eller mindre 
uforandret i hvert nummer. Nå 
er den bortel Og vinneren ble . . .  
Nåja, det kan du lese o m  et 
annet sted i dette nummeret. 

Siste siden inneholder en 
forregnelse av mer eller mindre 
faste spalter i NDM. Når vi i 
neste nummer går over til A4-
format, vil denne tornen for ditt 
øye bli helt anderledes. 

Takk, for dine synspunkterl 
red. 

med alt vi gjeme skulle ville". 
Nå, har alle de som likte 

bladet og som sendte inn brev 
og artikler plutselig ombestemt 
seg? Liker de det ikke lenger? 
Eller er det bare noe dere tror, 
det at Commodorefolket ikke 
liker å lese om noe annet enn 
akkurat Commodore? Jeg tror 
ikke at leserskaren har forandret 
mening. Jeg tror at de aller fleste 
liker bladet slik det er nå, med 
hovedtyngden på CBM og en 
del artikler om andre 
maskintyper og miljøer. Hvis 
dere går over til å bare skrive 
om CBM, vil dere miste en god 
del lesere. Jeg sier igjen: Se hva 
som skjedde med Norsk 
Datonnagazin ! !  

Til slutt vil jeg komme med en 
oppfordring: Alle dere som ikke 
vil lese bare om CBM, men også 
om andre ting, skriv til NDM og 
uttrykk deres vrede! Sammen er 
vi sterkel Ikke bokott NDM, for 
da kan deres første tabbe bli den 
siste, og de vil ikke få sjansen til 
å rette den opp igjen. Men hvis 
NDM fortsatt skriver CUN om 
Commodore, DA må dere 
boikotte, og NDM vil fort 
oppdage hva leserne vil ha! 

Hilsen 
Jo Even Skarstein 
6870 Olden 

Rem praktisk, min gode lE. 
Skarstein, så er vi klar over at 
vi har for lite stoff om CBM64. 
Vi arbeider med saken, og det 
skal bli bedre , mye bedre. 

Svar på dill andre kritikk 
finner du i lederelI på side 2.  

red. 

Kjære NDM! 

Er det noen a v dere som vet 
noe om Atlantis? Jeg meldte 

meg inn i klubben i juni, fikk ett 
blad, og har siden ikke hørt noe 
mer. 

I tillegg har jeg skrevet dit og 
bestilt en bok, og også etterlyst 
medlemsbladet, men ingen 

respons. 
Ellers vil jeg få takke for et 

godt blad som jeg gleder meg til 
å lese hver gang. 

Eneste feil ved bladet er at 
jeg syns ofte at dere bruker litt 
vanskelige ord. 

Husk at enkelte av oss er 
nybegynnere! 

Med hilsen 
Sigmund 

Vi har vært i kontakt med 
ATLANTIS (vi tillot oss å lese 
opp ditt brev til dem). 

De beklaget at du ikke hadde 
fått noen respons og lovte 
samtidig å komakte deg. 

Det håper vi at de har gjort 
når du leser dette. 

red. 
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T i l N D M  
Rankinglisten deres 

demohjørnet er helt ubrukelig. 
Hva er vitsen med en liste som 
er lik hele tiden??? 

Aere andre grupper (f.eks. 
Wizzcats og snart oss) fortjener 
å stå i den, men samtidig bør de 
som står der nå (eliten) være 
med. 

Ved å utvide den til 10 eller 
flere plasser blir den mer 
interessant. Hvis ikke bør dere 
fjerne den helt. 

SONNY ofBLUE FORCE 

Hei! 

Har dere hørt siste nytt på 
Amstrad-fronten? 

Vel, egentlig er det vel 
gammelt nytt nå, men jeg tviler 
på at det er så mange som vet 
det: AMSTRAD har utgitt nye 
maskiner i CPC-serien! !  De to 
nye vidundrene heter Amstrad 
CPC 464+ og Amstrad CPC 
6128+. 

Oet har lenge vært spådd at 
CPC-serien skulle bli tatt ut av 
produksjon, men endelig har 
Amstrad-selskapet gitt lyd fra 
seg igjen. 

De nye maskinene er basert på 
den gamle CPC-teknologien, 
men med en rekke forbedringer. 
Maskinene har endret design 
betraktelig. Nå ligner de mer på 
en Amiga 500 enn på de 
opprinnelige CPC-maskinene. 

Dette er uten tvil et salgstriks fra 
Amstrad-selskapet. 

Maskinene har også fått en 
Canridge-port, der man kan 
utnytte fullt ut de nye gtafikk
og lydmulighetene: 32 farger av 
4096 (fritt valg), 4 
stereolydkanaler (konkurrerbare 
med Amiga?), innebygget 
sprilefunksjoner osv. 

Maskinene er forøvrig 
kompatible med den gamle 
CPC-serien og kan kjØre de 
fleste progtam til disse. 
Unntakene er de programmene 
som bruker udokumenterte rOffi
rutiner. 

Jeg tror jeg med sikkerhet kan 
si at CPC+ serien slår C64'en 
ned i støvlene til gangs. Nå får 
vi bare håpe at en norsk 
importør våger å satse på disse 
nye maskinene, slik at vi får litt 
"futt" innenfor Amstrad-miljøet 
også. 

En liten ulempe med de nye 
maskinene som kan nevnes i 

Hei NDM ! ! ! !  
Jeg er en PC-bruker som 

ønsker å komme i kontakt med 
andre PC-fans. 

Jeg har kun 5.25" disketter. 
Om noen er interessert i 

adventurespill, spesielt Sierra 
spill, eller programmering i 
Turbo-C, eller begge deler, send 
meg noen ord. 

N 

Helt rett, Sonny of Blue 
Forcel Det blir liksom litt for 
liten bevegelse i lisren når hare 
fem grupper får plass. I dette 
nummeret er listen igjen den 
samme som sist, men neste gang 
vil den bli "tØket til 10 grupper. 
Vi håper at mange sender sine 
demoer til vår demo-mann, slik 
at han får bedre mulighet til å 
lage en nyansert liste. Altså: 
Send" inn demoene deres til 
NDM's demo-hjØrnell 

red. 

denne sammenheng, er prisen. 
En Amstrad CPC+ koster f429, 
men da får man også en 14" 
fargemonitor med på kjøpet. Jeg 
antar at den norske prisen vil bli 
rundt regnet 6500 kr. 

Utvikling av spill som utnytter 
de ekstra mulighetene er 
allerede i gang. Spill-selskaper 
som US Gold, Oomark, 
Gremlin, Ocean og TilUS har 
hengt seg på karusellen og vil ha 
sin del av kaken. 

Nå må man ikke få det 
inntrykket at CPC-maskinene 
bare er spillemaskiner. Det er 
utviklet supre 
tekst behandli ngsprogrammer 
(protext, Brunword, Tasword) 
og mange andre 
nytteprogrammer, bl.a. 
l a g e  r f  ø r i n g s  p ro g r a  m m e r, 
databaser, regneark og 
kommunikasjonsprogrammer. 

Jeg vil si at jeg er 
kjempefornøyd med min gamle 
CPC 6128, og kan ikke tenke 
meg å bytte til noen annen 
maskin (unntatt en CPC 6128+ 
dal). Det gjenstår bare å håpe på 
at Amstrad CPC-serien igjen 
kan bli supportert av en norsk 
importør, slik at også norske 
datablad (Bl.a. NDM) tør skriv 
om Amstradene. 

Hilsen Bjørnar Sætemes 

7924 AUSTAFJORDla, det 
hørtes jo unektelig imeressant 
ut. Vi skal undersøke saken 
nærmere og komme tilbake til 
saken. 

Hvis AMSTRAD aller blir 
importert til Norge, så skal vi 
skrive litt om disse maskinene 
også. Mell det er dyrt å starte 
opp et slikt foretag, så jeg 
frykter det verste . . .  

red. 

Jeg er også interessert i å 
komme i kontakt med 
klubber/demogrupper. 

Skriv til: 

Ole Jakob Skjelten 
6240 SJØHOLT 

PS: NDM er bra, men det 
hadde ikke tatt skade av litt mer 
PC-stoff. 
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NDM! 
Jeg må få lov til å gratulere 

NDM for å ha fått i stand ei 
lovende blekke. Men enda har 
den nok noen mangler, som jeg 
tror dere kan rette på. 

A3 format er lite praktisk, gå 
så snart som mulig over til A4 
slik som Dator har gjort. Dette 
tror jeg flertallet av leserne er 
enige med meg i. Logoen betyr 
lite for bladets kvalitet. 

Når det gjelder forholdet 
mellom spill og annet stoff, syns 
jeg dere avpasset det bra i nr. 9.  
3-4 sider er passe. 

Prisen er for hØy, 
sammenlignet med f.eks. Dator. 

Hei NDM! 
Først må jeg si at jeg er glad 

for at noen endelig har satt igang 
et norsk data-magas in. Selv om 
jeg til min skuffelse må 
innrømme at jeg gjerne skulle 
hatt litt mer PC-stoff, men slik 
tenker vel de fleste om sin 
maskin. 

Det var flott at dere bestemte 
dere for å ha en side reservert 
oss PC-brukere. En side er 
kanskje lite, men det gjør bladet 
verdt å kjøpe. Dere skrev i 
oktoberutgaven at dere var åpne 
for synspunkter fra leserne, så 
her er mitt bidrag: 

Først synes jeg at dere burde 
se litt på andre store data
magasiner. Zero. et engelsk 
magasin for Amiga, Atari ST, og 
PC brukere, er el prakteksempel 
på hvordan det kan gjøres. Nå 
mener ikke jeg at dere skal 
imitere Zero, men det er manges 
mening at det er Nord-Europas 
beste magasin, så det burde være 
verd en titt. Nå fåes det ikke for 
salg i kiosker o.l. (i  alle fall ikke 
i Ålesund), men det er verd litt 
ekstra bry. 

Til Norsk Data Magasin!! 
Jeg vil gjerne ha svar på et 

spørsmål om min nye ekstra
minne til Amiga SOO! Ekstra
minnet er på S I2k, det er med 
klokke/kalender og av/på knapp. 

Etter å ha brukt minnet i ca. 2 
måneder, virker ikke klokka/ka
lenderen. Når jeg lader inn f.eks. 
Workbench, står det "clock not 
found", akkurat som om klokka 
ikke var der. KAN DET V ÆRE 
VIRUS????? 

Hvordan skal jeg få tilbake 
klokka? 

Minnet virker ellers akkurat 
som det skal. 

Hvis jeg sender en tom
diskett, kan jeg da få kopiert 
KDV ill? 

Amiga hilsen fra ... P Høye ! !  
PS. NDM er et kjempebra 

blad! Fonsett fremgangen fra de 
seneste bladene! !  

Nei, det er IU)k ikke virus. 
Kanskje batteriet som sitter på 
korleI - og som laddes opp av 
AMIGA - ikke virker lenger. Du 
har vel garanti på det? Lever 
det inn der du kjøp le del. 

Ja, hvis du også sender med 
en adressert og frankert 
konvolutt (kr. 5,40). 

Takk,for posiliv omlale' 
red. 

Hadde Dator foreligget på 
norsk, ville jeg ha foretrukket 
det bladet. 

Men dette er ting dere kan 
fikse, så jeg tror dere med tiden 
vil bli et sterkt blad. 

M. Skånvik 

Jeg synes vi blir slerkere og 
sterkere hele iiden. og det gjør 
vel du også? Prisen kan vi 
dessverre ikke gjøre noe med 
forelØbig. 

Angående formaleI ber jeg 
deg lese lederen på side 2 (hvis 
du ikke allerede har gjorl del). 

red. 

Det andre dere kunne prøve er 
å la det følge med disketter, eller 
eventuelt si at folk kunne sende 
en diskett med returporto, og så 
kunne man få en kopi. Jeg har 
selv et par gode Public Domain
programmer. Både seriøs 
programvare og spill. Dersom 
dere er interessert, si fra, og jeg 
vil sende en diskett eller to. 

Ellers tror jeg at noen 
konkurranser med spill i premie 
(valgfritt format, selvsagt), ville 
slått godt an. 

Til slutt vil jeg bare få 
understreke at NDM er et 
fremragende magasin, og jeg 
håper det vil forbli slik. 

Vennlig hilsen 
Ole Jakob Skjelten 
6240 Sjøholt 

Det er ikke ofte vi tar med /O 
innlegg fra en og samme person 
i el og samme nummer av NDM. 
Kjenn deg hedretl Dine ideer er 
tatt ad notam. Har du noe 
konkurranse forslag ? 

red. 

Til NDM 
Jeg vurderer å- kjØpe 

Superspråket AMOS, men lurer 
på en del ting angående det. 

I .  Fins det et "verktøy" som 
ordner et AMOS program slik at 
man kan starte det direkte, uten 
først å måtte ta inn AMOS??? 

2. Jeg har hørt at noe man 
kaller Kompilator kan være et 
slikt verktøy, stemmer det? Og i 
så fall, hvordan virker dette 
programmet? 

3. Kan dere eventuelt antyde 
pris? 

4. En leser skrev i et leserbrev 
i nr. 9 at man fikk kjøpt AMOS 
for 405,- inkludert alt. Har dere 
en adresse til en slik selger? 

l. Ja, del gjør del. Del inngår 
i pakken når du kjØper AMOS. 

2. En kompilator er el 
program som tar for seg ditt 
program og gjØr om del til 
maskinkode (ikke perfekt, men 
bra nok). Programmel vil da 
utfØres fortere. Kommer i løpet 
av hØslen liI AMOS. 

3. Priser er ikke faslsart når 
dette skrives. 

4. Han har kjøpl det på 
postordre fra England. Adresser 
finner du i engelske datablad. 

red. 

NORSK DATA MAGASIN 

Le se rbre"V" 

Norsk Data Magasin = 

Norsk Commodore Magasin? 
I april i år kunne endelig 

norske databrukere glede seg 
over sin eget tidsskrift: Da kom 
det første nummeret av Norsk 
Data Magasin ut. Dette bladet 
skulle være et "datamagasin for 
hjemmedatamarkedet", "et 
norsk HOBBYDATABLAD på 
det norske markedet" (sitert fra 
lederen i NDM nr. l). 

Er det ikke akkurat det vi vil 
ha, da? Ikke så rent få vil være 
enig med meg i at Norsk Data 
Magasin er noe av det beste som 
har hendt innen den norsk 
dataverdenen det siste 
hundreåret. 

Men akk, hvor lenge var 
Adam paradiset? I siste 
nummer leser jeg illevarslende 
uttalelser fra Arnfinn Redaktør: 
"Vi kommer . . . .  til å rette oss mer 
mot Commodores maskiner 
(Commodore i denne teksten 
betyr Amiga/CBM64) enn vi har 
gjort til nå.... hovedsaklig blir 
NDM fra og med neste nummer 
for et rent Commodore-blad å 
regne". 

Argumentasjonen er: Den 
kompakte majoritet av Norges 
hjemmedatamarked består av 
Commodore-eiere, og siden 
disse synes at artikler om andre 
maskiner er uinteressante, 
dårlige, nedbrytende for 
moralen, usaklige og 
forkastelige, bør ikke Norsk 
Data Magasin gi dem 
anstøtsgrunn ved å bruke opp 
dyrebar spalteplass på å skri ve 
om andre maskiner enn 
Commodores. 

Riktignok er dette en litt ufin 
måte av meg å si det på, men 

Jeg mener at 64/128 kan måle 
seg med maskinene deres: 

I :  Grafikk: Med BASIC 8 kan 
man få 640x 192 på 80-skjennen 
i 128 made. Og det med 16 
farger samtidig! 

2: Musikk: Med en cartridge 
som heter SID-stereo-chip eller 
noe lignende, får filn stereolyd. 

3: Fart: 128 har en Z80 på 4 
Mhz, så hvis dere trodde at den 
KUN går på I Mhz, tar dere 
HEELT feil! 

4: Programutvalg: INGEN 
maskin har tilgang til så mange 
gode programmer som l28! Med 
CP/M made har man tilgang til 
ørten tusen applikasjoner av 
forskjellig grad. 

Dessuten finnes det program 
til 128 som heter Vizawrite, 
Vizastar, Fontmasler 128 og 
GEOS. Det er noe av det beste 
man kan få tak i uansett 

som den Atari-eier jeg må 
innrømme at jeg er, synes jeg det 
ville være synd om NDM skulle 
bli utelukkende et Commodore
blad, for dem finnes det ganske 
mange av allerede. Blad for det 
norske hobbymarkedet derimot 
ser ut til å bli mangelvare etter 
hvert (så sant de dystre 
spådommene i forrige leder slår 
til). Men la oss ta en titt på hva 
som egentlig står i Norsk Data 
Magasin (dette er en nøyaktig 
oversikt over innholdet i NDM 
nr. 9): 

3,27 sider redaksjonsstoff, 
reklame for NDM, kuponer O.l. 

3,61 sider reklame. 
9,5 sider med nyheter, 

reportasjer, leserbrev, nostalgi, 
hints & tips, eventyr, MIDI, etc. 

3,00 sider med spill tester (2 
sider Amiga, I side Atari St - når 
det gjelder omtale av spill, har 
det som regel ikke så fryktelig 
mye å si hvilken maskin man 
tester for, for spillet-er i stor grad 
det samme uansett 
maskinversjon. Selvsagt varierer 
ting som grafikk og lyd, men 
stort sett er spillet det samme). 

Som du ser, kan man lese 2 
tredjedeler av NDM uten å måtte 
lese artikler beregnet spesielt på 
en spesiell type datamaskin! 
Selv synes jeg det i stor grad er 
dette som er interessant: Artikler 
om data generelt. 

Når det gjelder resten av 
bladet, har vi denne oversikten: 

3,80 sider diverse for 
Amiga.2,31 sider diverse for 
Commodore 64. 

1,00 side for PC. 
1 ,00 side assemblerkurs for 

maskintype. I tillegg har man 64 
mode og alt det medfølger. 

Er det noen som 
programmerer/ har programmert 
på 128, så ta kontakt! 

Ellers ønsker jeg respons på 
mine meninger. 

Adressa mi er: Brenne, 5890 
Lærdal. Kort og godt. 

Ønsker også kontakt med 
demoswappere på 64. IKKE 
PIRATKOPIER! Send ditt 
nyeste til meg! 

Takk for et bra blad. 

Hilsen 
Are-Harald Brenne 
Of ta 2 
5890 LÆRDAL 
Tlf. : (056)66443 
LONG LIVE THE 128 AND 

64! ! ! ! ! ! ! !  

Archirnedes. 
0,47 sider med en 

hardwarekobling til Atari ST. 
N år Commodore-eiere nå 

klager over at de må lese om 
andre maskiner og at dette er 
uinteressant, så bør man være 
klar over at disse artiklene utgjør 
under en tidel av NDM! (Dette 
er jo bare et enkelt tilfelle, 
nemlig NDM nr. 9, men jeg tror 
så absolutt det er representativt). 

Man kan kanskje frykte at de 
som ikke har Commodore vil 
føle seg tilsidesatt i NDM. (Det 
sto for eksempel nesten ingen 
ting om Atari ST siste 
nummer). Jeg tror faktisk ikke 
det er tilfellet. Vi er klar over at 
Commodore dominerer 
hjemmedatamarkedet, og det får 
vi bare finne oss i. Men når vi 
vet at Norsk Data Magasin vil 
være åpent som et forum for alle 
hobbydata-entusiaster også 
andre enn Commodore-eiere - så 
vil det være grunn god nok til å 
lese NDM, også for folk med 
Arclite, PC og ST! 

Jeg håper at mine tanker kan 
nå NDMs redaksjon og at de vil 
ta til fornuft og ikke gjøre Norsk 
Data Magasin til enda ei 
Commodore-blekke! Comm� 
re har tross alt ennå iKke 
monopol på hjemmedatamar
kedet... 

Leser av Norges siste 
hjemmedatablad, ennå' 

Ola EldØY 

Kommentar unødvendig ... 
Takk, for dine synspunkler! 

red. 

Spilltips 
Rok'n Roll: 
Skriv COUN1Y i 

stedet for navnet ditt, 
da får du høre alle 
låtene i spillet. 

Zak MC Cracken: 
Hvis marsmannen 

tar fra deg blue 
crystal, så sett på deg 
noseglasses og gå inn 
i secret room (i huset 
der du betaler phone
bill) . 

Der er det et skap. 
Åpne skape, så har 
du fått igjen blue 
crystal. 



,� 

selges 

Molecular flerbrukeranl. m/4 
terminaler 40 MB HD, I stk_ 8" 
floppy, CP/M selges kL 1 500,-. 

Tlf. 033-82180 

ARCHIMEDES 3 1 0  
med I MB RAM og 880 kB 3,5" 
diskenstasjon. 
GI BUD! 
Telefon: (02) 71 98 45, 
Gudmundur. 

I CD Edition. CD-adapter 
med 1 0  spill på CD til CBM 64 
selges for kr. 300,- el. byttes mot 
"Pirates" til Atari ST. 

Tlf: 07-881434 etter kl. 1 6.00. 

Archimedes 440 4 MB RAM, 
20 MB harddisk, Riscos PC 
Emulator og farge monitor kr. 
25000,-. 

nf: 04-529639 e. kl. 1 7.00. 

Amiga B2000 med PC/XT
kort, 40 MB harddisk, 2 stk. 
monitorer, disketter etc. Kun kr. 
1 5000,-. 

Ring 084-3403 1 .  Jørn 

Sources (Seka) og Introer 
selges relativt rimelig! Saurcene 
er selvprogrammert og -er 
maksifha.lt hurtige. Kan nesten 
alt, inkl. vektorer i alle typer. 
Pris på introene varierer etter 
arbeidsmengde. 

Kontakt Kurt Natvig. 
Kirkevn. 45, 8200 Fauske. 
Tlf: 081-44845. 

Commodore 128 m/diskett
stasjon, kassettspiller, printer 
(Brother HR-10), joystick, 
bruksanvisning, diskettboks og 
flere spill m.m. til salgs. 

Pris: ca. kr. 3700 
(kan diskuteres). 
Tlf: 057-1 0549 

Søker kontakt for bytte av 
prog. + demos og spel til Amiga. 

Skriv til: 
Odd Einar Bjelland 
Legemyrv. 12 
5400 STORD 

Selger en 1530 datasette 
(kassettspiller) som passer til 
bl.a. C64/128. Selger også en 
del C64 og Amiga spill. C64 
spill fra kr. 50,-. Amiga spill fra 
kr. 175,-. Kassettspiller kr. 200,-. 

Tlf: 084/63537. 

kjøp e s  

Harddisk til Amiga 2000 
ønskes kjøpt. Skriv til: 

Kent Gran 
Wesselsvei 2 
2000 Lillestrøm 

Digiview Gold (v 4.0) ønskes 
kjøpt, eventuelt m/kamera. 

Skriv til 
Anders Eklo 
Søbstadvn. 19B 
7080 HEIMDAL 

Til NDM. 
Takk for et supert blad. 
Beklager, men jeg har noe å 

klage på. 
l .  Mere farger! 
2. Dere må også ha flere 

konkurranser. 
3. Jeg synes at de som 

abonnerer på bladet burde få en 
disk med prog/spill eller demoer 
som passer til den maskinen de 
har. (Dette burde belønnes med 
et spill???) 

4. Jeg må også si til Jan 
Myrvang (innlegg i NDM nr. 6) 
at hvis det skulle vært en disk 
med bladet, hvilken maskin 
skulle den ha vært til? Det 

Norsk Data Magasin 
1 .  Veit dere om nokon Amiga 

BBS i Ålesund? 
2. Finst det nokon Amiga 

BBS, eller en BBS som har 
noko Amiga stoff, som er 
tilknytta Televerket sm 
Datapak? 

3. Veit dere om nokon Pascal 
til Amigaen som har alle 
standardfunksjoner. Eg skal 
bruke den i studier, så det hadde 
vare fint om den var kompatibel 
med Borland Turbo Pascal. 

4. Er det noko godt Midi-

Hallo! 
Jeg leste i siste m. av NDM 

om en disk basert avis som heter 
4th Dimension, og det 
interesserer meg svært. Jeg lurer 
derfor på om du har en adresse 
det går an å kontakte utgiverne 
på_ 

Jeg lurer også på om du kan gi 
meg adressen til et godt PD
bibliotek i Norge. 

Med hilsen 
Jan-Ivar Hansen-Bergli 

Adressen til 4th dimension 
har vi desverre ikke. Kan noen 
av våre lesere hjelpe til? 

PD-bibliotek: Norsk PD
bibliotek ANS, Ranviksvingen 7 
A, 3200 SANDEFJORD. 

red. 

HEI, HEI! 

Jeg har et par spørsmål jeg 
håper dere kan hjelpe meg med. 

Først og fremst lurer jeg på 
om dere kjenner til noen 
programmer til AMIGA for 
utfylling av tippekuponger, 
gjeme PD. 

Dernest lurer jeg på om 
Inforcom's The Hitch Hikers 
Guide to the Galaxy er å få tak i 
til AMIGA. 

Jeg har lest bøkene til Douglas 
Adams. og jeg kunne virkelig 
tenke meg å prøve spillet. 

NORSK DATA MAGASIN 

Spørrespa.lte _ 

kunne ikke ha vært en disk til 
PC, Amiga, CBM64 og en til 
Atari! 

5. Hva skal jeg gjøre i Police 
Quest Il i parken, jeg blir bare 
skutt hver &#%fi% gang. 

6. MERE STOFF OF PC! ! ! ! ' !  
7 .  Hva med en side med 

hints/tips for adventurespill? 
8. Finnes det et 

kommunikasjonsprogram for å 
kunne kommunisere mellom en 
CBM64/128 og en PC? 

Dette var alt for denne gang, 

Hilsen 
Helge Hannisdal 
5034 Y. LAKSEVÅG 

program å få hos noko PD
bibliotek? 

Helsing 
Bjørn,Kåre Flister 

l. lkke i skrivende stund. Men 
kanskje en Ålesunder kan hjelpe 
oss? 

2. Det tviler vi på, men 
ingenting forundrer oss lengre . . .  

3. Snakk med BJ Electronics 
(09-932565). 

4. Kontakt vår mann på PD
siden. 

red. 

NDM 
Takk for tipsene til Indy Ill. 
Jeg har kommet til "The three 

tests", og jeg greier ikke den 
tredje. I The Grail Diary står det 
at "only in the leap from the 
lions head will he prove his 
worth". 

Jeg ser tre løvehoder bak meg 
og går opp til en og en og stiller 
meg foran og går ut i lufta og 
detter ned. Kan du eller noen 
andre hjelpe meg? 

PLEASE! 

Vz' har viderebefordret ditt 
nødrop til vår mann på 
eventyrhjørnet. Du vil få svar i 
neste nummer (Vi har ikke 
lØsningen her på redaksjonen til 
Illdy 1II). 

Med vennlig hilsen 
Jan-Ivar Hansen-Bergli 

red. 

Kontakt Norsk PD-bibliotek, 
Ranviksvingen 7 A, 3200 
SANDEFJORD. 

Det har funnets til AMIGA 
(hvis jeg husker rett), men å få 
tak på det i dag kan være 
vanskelig. 

Kanskje en av våre lesere har 
et eksemplar å selge deg? 

red. 

1 .  Farger er svindyrt, for å si 
det mildt. Men vi prØver så godt 
vi kan. 

2 .  Konkurranser kommer. 
3. Vi vil senere tilby 

potensielle abonnenter en T
skjorte med NDM 's emblem 
(logo) på. 

4. Fornuftig argument, men vi 
skal se om vi ikke kan lage et 
lite NDM,bibliotek med 
programdisketter for ulike 
maskiner. Vi trenger l den 
forbindelse program fra våre 
lesere. Send inn! 

5. Hvis det er "mugger �n" i 
Steelton Park du mener, så kan 
du komme deg forbi ham ved å 

Til NDM 
l. Hvis man har en Amiga 

Action Replay, og samtidig har 
en harddisk. Hva skal man da 
gjøre for å slippe å koble ut og 
inn hele tiden? Finnes det noe 
utstyr slik som på C64, hvor 
man kan ha opptil tre cartridger 
inne samtidig, i så fall hvor får 
jeg tak i dette og hvor mye 
koster det? 

2. Kan dere gi meg adressen 
til Elecrronic Arts? 

Til NDM 
Jeg er en gutt på 14 år som 

skal kjøpe en Amiga 500. Derfor 
vil jeg bli litt informert om 
maskina. 

l .  Hva heter den beste 
demoen til Amigaen, og hvor 
kan jeg få tak i den? 

2. Hvilket eventyrspill er best 
til Amiga og hvor mye koster 
det? 

3. Hva slags kopiprogram må 
man ha til Amiga, og hvor kan 
jeg få tak i det? 

4. Hvilken ekstradrive er best 
til Amiga, hvor mye koster den, 
og er den nyttig? 

Hilsen en Amiga�frea�. 

1 .  Det tør vi ikke uttale oss 
om. Det er vel en smaksak. 
Kontakt 1l0ell av gruppene du 
ser listet på demosiden. 

2. Samme her. Men prØv 
LARRY LEISURE SUlT eller 
KINGS QUEST. Priser rundt 

ditt natulige 
VALG! 
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bruke din "handheld radio" 
eller ved å trekke ditt våpen mal 
ham. 

6. Javel. 
7. En hel side er vel ikke 

nØdve,ndig? Ellers så inneholder 
eventyrsiden en hel del hints for 
tiden. 

8.' Å koble dem direkte mot 
hverandre er jo mulig, men 
kanskje ikke så elIkeit. Via 
modem er del ikke noe problem 
så lenge kommunikasjons
programmet til CBM64 holder 
seg til normale ASCII-koder for 
bokstaver og tegll. 

red. 

1 .  Vi har snakket med et 
britisk firma som skulle komme 
tilbake til oss om detle, men de 
har enda ikke gjort det . .  

2. Her kommer den: 
ELECTRONIC ARTS, Langley 
BIlsiness Centre, 11/49 Sta/ion 
Road, Langley, Nr. Slough, SD 
8YN, England. 

red 

400 kroner. 
3. Du trenger egentlig ikke 

kopieringsprogram til AMIGA. 
Skal du kopiere lovlig klarer du 
deg med COPY-kommandoen i 
CLI. Ulovlig kopiering kan 
gjøres med spesielle program 
som du finner alllwnser for i 
utenlandske datablad. Det 
roterer også en masse disketler i 
AMIGA-miljØet som bare 
inneholder kopieringsprogram. 
Du får nok tak på dem til slutt . . .  

4. Vi anbefaler originalet. 
Den koster rundt kr. 1200 i visse 
forretninger. Det finnes også 
"pirat-versjoner". Vi har prøvd 
et par av dem uten å støte på 
problemer. Den besparer deg en 
mengde diskettbytting, og gjør 
kopiering av filer mye mer 
lettvint. 

red. 

Reparasjoner! 
Vi reparerer d i n  

CBM64, 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 0 , -
2 5 0 ,  -
2 5 0 ,  -

Moms og deler tilkommer. 
Vi kjøper ogsA gamle og ødelagte 

maskiner Du har maskinen hjemme igjen etler 1 ukel 

Da t a b u a  A S  
Borgergaten 30 
1 7 50 HALDEN 
Tlf: 0 9, 1 8  69 30 
Fax: 09-1 8 6 9 36 



NORSK DATA MAGASIN 

LEGG DENNE DAGEN PÅ MINNET ! 
N ESTE N U M M ER AV NORSK DATA MAGASI N  UTKOM M E R  1 3 . NOVEMBER 

N O M  n r .  1 1  ko m m e r  b l . a . t i l  å i n n e h o l d e :  

Maskinkode 
AMOS-kurs 
Spi l ltester 
N yheter 
Datamarkedet 
Adventure-hjø rnet 

Leserbrev 
Spø rrespalte 
Artikler 
Annonser 
Prog ramtoppen 
Kon ku rranse 

Vi forbeholder oss retten ti l  endringer i siste liten. 

Med andre ord: MANGE spennende sider! 

N c::> Fl S K D A..-A. IVI A.  C3 A. S  I N 
Postboks 250, 6401 MOLDE 

Telefon :  072/1 6 880 Telefax: 072/1 6 890 
Postgironummer 0824 0774241 

Bankgiro: 4056 05 04952 

Mang ler du enkelte nummer av NOM? 
Sett i n n  kr 23,- pr. blad på postgiro 0824 0774241 

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

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

Få det tilsendt i posten hver tredje uke! 

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

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

Ønsker bladet fra og med nr.: O NORSK DATA MAGASIN 

Navn: 

Adr.: 

Poststed: 

I 
I 
I Postboks 250, 6401 MOLDE - Telefon: 072-16 880 

Ny abonnent O 
Har abonnert tidligere O 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

L .DU ... 90 .J - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- , 



Data, 
like farlig som 

narkotika? 

F o l k  kj ø p e r  s t o r t  s e t t  
h j e mmedatamaskin av en a v  t o  
grunner,  underholdning,  e l l e r  
" n y t t e " .  S p i l l  e l l e r  t e k s t b e h a n d l i n g .  

Hjemmedata fy l ler  også e n  annen 
v i k t ig  r o l l e :  V i t e b e g j æ r .  Men d e t  
o p p d a g e r  vi  i k k e  før  e t t e r  at  v i  h a r  
kjøpt maskine n !  H v o r  mange a v  oss 
mer " s e r i ø s e "  h j e mmedatabrukere l 
s n u b l e t  v e l  i k ke t i l f e l d i g v i s  o v e r  ; 
B A S I C  når v i  skulle loade inn vårt 
nye s u p e r s p i l l  i a farger og mono 
lyd på vår  Spectrum e l l e r  
Commodore 64? 

Du ble interes s e rt i h v ordan d i n  
kjære maskin virker. Du fant e t  skrujern og åpna boksen. Hva s å  d u ?  En mengde 
ICer  og en spennende grønn plate h v o r  disse var koblet .  Dette var interessant ,  
t e n k e r  du fornøyd,  etter  å ha satt  garant i e n  bakerst p å  pr ior i tets l ista.  

Du s k r u r  maskinen sammen igjen og håper desperat at d u  satte 
keyb oardledningene p å  riktig plass ig jen.  

Du bestemmer deg for  at d u  v i l  kont r o l l e re uhyret .  Du v i l  prog rammere det .  
E t t e r  et l a n g v a r i g  besøk på det l o ka l e  b i b l i o t e k ,  kommer d u  s l i ten og tret t  h jem 

igjen,  et ter  å ha lånt e n  10-20 bøker o m  Basic og en mengde andre emner du i kke 
forstår  deg p å .  

D e t  e r  n å  d a t a  begynner  å b l i  v i r k e l ig dyrt .  1 1/5 måned etter  at  d u  h a r  l å n t  
b ø k e n e ,  f å r  d u  t i l s e n d t  v a r s e l  fra b i b l i o t ek e t : " V e n n l i g s t  b e t a l  1 0  k r .  p r .  t i t t e l  
s o m  e r  l e v e r t  e t t e r  f r i s t e n " .  

O g  du forarger deg over at d e  våger å sende deg noe slikt ,  når d u  ikke engang har 
klart deg halvveis gjennom " Elementary basic on t h e  lX Spectrum", og stadig har 
1 9  bø ker igjen . .  

N y  måned går ,  n y t t  var s e l :  " V e n n l i g s t  betal  20 kr .  p r .  t i t t e l ,  neste varsel  b l i r  et 
oppkrav på k r .  50 pr. t i t t e l .  

K r y s s  a v  o m  du v i l  betale p å  bank eller postgiro . . . .. .  F å r  heller levere d a ,  siden 
de insist e re r .  Du l ister  deg inn på b i b l i oteket med en anseel i g  mengde bøker i en 
anonym pose. Du venter t i l  det er  mange folk,  setter bøkene på disken og 
forsvinner . . .  

T i den går ,  d u  lærer  mer o g  bl ir  f l i n k e r e .  Basic  e r  ikke l e n g e r  t i lst rekk e l i g .  Du 
trenger maskinkode. Du investerer i en dyr assembler og tar enda et 
bib l ioteksbesøk.  

"Unnskyld,  men h ar dere T h e complete laO assembly g u ide,  E lementar laO 
asse m b l y ,  laO for  beginners . . . . .. . Etter et us kyldig "øøøøø . . ... f ra bib liotekaren, går 
le t ingen i gang. Leveringsvisa gjentar s e g .  

Akkurat d a  d u  h a r  kontrollen,  f inner d u  u t  a t  maskinen d i n  duger ikke. Det er s å  
m y e  mer du vil  gjøre som i k k e  e r  mul ig m e d  din gamle maskin. Du m å  ha ME R ! !  Du 
kjøper en Amiga 500 med monitor,  R A M  og ekstra drev,  og tenker at du kunne 
gjerne kjøpt en Amiga 2 0 0 0 ,  men s l i k t  får du jo l ikevel  ik k e  b r u k  for . . .  Ikke før 
om et år e l l e r  t o  i a l l e  f a l l .  

R D  


