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NORSK DATA MAGASIN 

NORSK DATA MAGASIN? 
H va er nå det? Du har sik

kert lagt merke til at det i 
Norge ikke finnes et da

tamagasin for hjemmedatamar
kedet. Det vil si, det finnes å få, 
men da må du være flink i eng
elsk, dansk eller svensk. Og det 
er det ikke alle som er. 

Dessuten er det vel også slik at 
mange ikke vet hvordan de skaf
fer seg ting som annonseres i 
utenlandske ·blad. I tillegg kan 
man få problemer med reklama
sjoner hvis den leverte varen 
ikke fungerer som den skal. 

Av og til hører vi også om folk 
som har brent seg på å kjøpe har
dware i utlandet. Garanti
bestemmelser kan være annerle
des enn i Norge, det koster å sen
de en maskin eller printer til le
verandøren for reparasjon, og det 
kan dessuten ta veldig lang tid. 
Har du i tillegg kjøpt ditt produkt 
i England, kan det være vanske
lig å få kommunisert skikkelig 
med salgsstedet. Det er jo ikke 
sikkert at engelsk er det språket 
du kan best. 

Norge har i ganske lang tid 
vært uten et norsk datarnagasin 
for hobbybrukeren. Et medium 
som kunne teste program, joys
tkker, harddisker Q.S. v. 
SVENSK DATOR MAGAZIN 
hadde en tid et norsk innlegg -
NORSK DATOR MAGAZIN, 
men av en el1er annen grunn falt 

det bort etter ganske kort tid. 
Hovedsakelig fant man stoff for 
COMMODORE-maskiner i dis
se utgavene, og det var jo vel og 
bra. Men markedet er jo faktisk 
større enn som så. Selv om det 
må innrømmes at andre datama
skintyper for h jemme-datamar
kedet har en relativt liten del av 
markedet. 

NORSK DATA MAGASIN 
vil prøve å være et forum for fle
re typer datamaskiner. Vi vil ta 
for oss både CBM 64/128, 
AMIGA, ATARI ST og STE (i 
alle varianter) samt RISC-maski
nen fra ACORN: ARCHIME
DES. Vi skal også ha et PC-hjØr
ne. 

::let er vår intensjon å bli et an
nonsemedia for alle som henven
der seg til hobby-markedet. Vi 
tenker på det store antall men
nesker som er interessert i infor
masjon om alt som har med 
hjemmedata å gjøre. Vårt mål er 
å bli et samlingspunkt for alle 
norske hackere, store som små. 

Til slutt vil vi gjeme oppfordre 
våre lesere å gi sine synspunkter 
på denne første utgaven av 
NORSK DATA MAGASIN - og 

. da helst skriftlig. Det kan bli be
sværlig å ta imot ros og ris over 
telefon. Er det noe dere savner? 
Er det noe dere synes vi har for 
mye av? For lite nyheter? For 

- mye? For lite tester av nye pro-

dukter? 
Listen kan gjøres mye lengre. 

Det viktigte er at vi får laget et 
datablad for DEG! La oss gratu
lere hverandre med at det er 
kommet et norsk HOBBY
DATABLAD på det norske mar
kedet. 

Vi vil oppfordre alle til å lese 
NORSK DATA MAGASIN! 

Arnfinn Forness 

P.S. 
NOM nummer 2 kom
mer ut den 24. april. Vi 
sees! 
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S
å korn den endelig, 
vidundennaskinen fra 
Atari - velvillig utlånt 

oss ifra M IKRODATA ( Takk, 
Åge!) på Langveien 24 i Kri
stiansund (ATARI Norge var 
utsolgt!). Maskinen som skul
le slå Amiga ned i støv lene en 
gang for alle. Med bedre lyd, 
bedre grafikk, forbedret ope
rativsystem, flere innganger, 
lenere ramutvidelse, osv. 
Eller var det ikke slik? 

Den maskinen vi fikk teste, 
var den minste modellen, 
Atari 520 STE. Den har 512 
kB innebygd minne. Synes du 
dette er for lite, kan du kjøpe 
Atari 1040 STE i stedet. Den 
har dobbelt så mye RAM, 
1MB. 

Vi koblet først maskinen di
rekte til en farge-TV (Atari 
520 STE har innebygd RF
modulator). Det fulgte med 
en fordelingsboks hvor du 
kobler inn både ledningen fra 
Atarien og antennen, og så 
kunne du velge hvilket signal 
som skulle gå videre ved 
hjelp av en bryter. Det funger
te prikkfrin, og etter å ha stilt 
inn TVen, ble bildet meget 
bra for å være overført via an
tenneinngangen. Vi prøvde et 
par spill (Wild Streets og 
Operation Thunderball) som 
utrolig nok fungerte helt per
fekt. 

Det er en del nye ting med 
denne maskinen: 

- Innebygd blitter. 
- 4096 farger i paletten. 
- To 15-pinners innganger 

for analog joystick, paddle 
O.l. 

- Mye enklere ramutvidelse. 
- Ny versjon av operativ-

systemet, versjon 1.6. 
- To phonokontakter for ste

reo lyduttak på baksiden. 
Blitteren, sammen med det 

nye operativsystemet, gjorde 
at maskinen gikk mye raske
re, spesielt på gratikk og tek
stsiden. Tekstbehandlere 
skrev ut teksten mye raskere 
på skjemlen, scrollingen ble 
bedre og GEM ble nesten ak
septabelt. Kort sagt: Gra
fikken ble raskere. Blitteren 
kunne skrus av og på fra de
sktoppen. I det hele tatt var 
alt med desktopen forbedret. 
Det går nå an å flytte filer, 
flerfilkopieringer kan stoppes, 
og i tillegg fonnateres disket
ten slik at de kan brukes på 
PCer. Det har vært rapportert 
en del problemer med å få 
diskenene til å virke prikkfritt 
på PCer, men på vår maskin 
fungerte det utmerket. 

Atari har selvfølgelig greid 
å få med noen tabber fra de 
forrige maskinene også. 
Husker du plasseringen av 
joystick og musinngangene? 
Atari har ikke greid å finne en 
bedre plass til dem. De er 
fremdeles plassert på 
UNDERSIDEN av maskinen 
(under talltastaturet) og er 

unødvendig komplisert å få 
tak i. For å få tilgang til disse 
kontaktene, må du løfte opp 
maskinen. Det gjør at kon
taktene på baksiden av maski
nen utøver et press på 
kretskortet, som ikke er bygd 
for slike påkjenninger. Etter 
en tid kan det oppstå brister i 
lederne hvis man er uforsik
tig. Atari hevder at maskinen 
er 100 % kompatibel med de 
tidligere maskinene, men i 
praksis viser det seg ikke å 
stemme helt. Når så mye av 
maskinen og operativsystemet 
blir forandret, er det dømt til å 
mislykkes med noen pro
grarnnler. Likevel er det bare 
de programmene som bryler 
prograrnnleringsreglene Atari 
har gitt, som ikke fungerer. 
Av de ca. 40 programmene vi 
prØvde, var det fem stykker 

som ikke virket i det hele tatt. 
Det finnes sikkert mange 
andre prograrnnler som ikke 
virker, men det har gått spesi
elt hardt ut over demoer og 
"public domain" -prograrnnler. 
Dette er likevel et forbigåen
de problem. De fleste nyere 
spill som ikke virker på STE
maskinene, vil komme ut i en 
ny versjon hvor feilene er blitt 
rettet på. Det ryktes også at 
spill som bruker de ekstra 
mulighetene i STE maskinene 
er på veg. De vil da legge på 
ekstra effekter hvis de blir 
kjørt på en STE. Alle nye 
spill som kommer vil være la
get slik at de også fungerer på 
STE. 

På hardwaresiden er det 
blitt en del forandringer fra de 
tidligere modellene. I tillegg 
til den innebygde blitteren, er 
det en forbedret fargepalett. 
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Det brukes nå 4 biter for hver 
grunn farge, som gir 4096 
forskjellige farger totalt. 
Fargeregistrene er bygd opp 
på en slik måte at gamle ST
programmer fungerer som 
før, uten fargeforandringer. 

Skjerrnadressen kan foran
dres bytevis, i motsetning til 
tidligere da den bare kunne 
forandres med 256 bytes av 
gangen. Dette vil gjøre det 
mye enklere å lage vertikal 
scroll. Til Sarnnlen vil disse to 
registrene og blitteren gjøre 
det enklere å lage bedre spill. 

Det er også en ny lydbrikke 
i maskinen. Den kan spille 
samplinger i stereo. Et inne
bygd filter gjør at mesteparten 
av støyen blir filtrert vekk. 
Det er også et stereouttak på 
baksiden av maskinen. Det 
blir derfor mye enklere å få 

lyden ut til en forsterker. 
I tillegg til alt dette har 

Atari også greid å forbedre 
tastaturet. På de gamle maski
nene hadde tastaturet en mer
kelig "feeling", men nå har 
Atari brukt svakere fjærer. 
Det kjennes bedre ut å skrive 
på, og det blir færre skrive
feil. 

STE-maskinene er et trygt 
kjøp, men hvis du tenker på å 
kjøpe en STE i stedet for din 
gamle ST, kan det oppstå pro
blemer, spesielt hvis du sitter 
med mange gamle program
mer. Noen av dem fungerer 
ikke på STE-maskinene, og 
det kan være vanskelig å få 
tak i nye versjoner en stund 
framover. I framtiden vil det 
komme flere og flere spill 
som utnytter STE-maskinenes 
fordeler, og det vil i hvert fall 
ikke være noen ulempe å ha 

en. Samplinger vil også få en 
helt annen kvalitet. 

Kanskje trenger du heller 
ikke å anstrenge deg for å få 
tak i en STE. Atari vil sann
synligvis innstille produk
sjonen av ST-maskiner og gå 
over til åbare markedsføre 
STE-maskinene. 

Når du kjøper en ATARI 
STE i dag, så følger det med i 
pakken en ganske omfattende 
programpakke. Vi kan nevne 
BASIC, Organizer (bl.a. tek
stbehandling, regneark, data
base) og Musicmaker. I till
egg følger det med hele 20 
spill på diskett. Det betyr at 
man får mye for pengene -
pakken koster kr. 4995,- in
klusive moms, og man kom
mer igang med sin hobby 
uten store ekstrautgifter. 

Fakta: 

RAM: 512 kB, utbyggbar 
til 4 Mb 84096 kB). 

Prosessor: Motorola 68000. 
Hastighet: 8 MHz. 
Innebygd blitter. 
Egne registrere for scrol

ling. 
Innebygd diskettstasjon: 

3,5", dobbeltsidig (720 kB). 
Utganger: RS-232, Centro

nics, MIDI, stereo-lyd, moni
tor, TV, harddisk, ekstra 
diskettstasjon, l joystick/mus, 
l joystick, 2 ekstra 
joystick/paddle etc. 

Tastatur: 95 taster, hvorav 
lOer funksjonstaster. 18 tas
ter i separat talltastatur. 

Lyd: AY-3-8912 (3 stem
mers lydchip) + ny 8 bits ste
reo PC-lyd. 

Grafikk, oppløsning og an
tall farger: 320x200 16 farger, 
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640x200 4 farger, 640x400 
svartJhvitt (krever monokrom 
monitor). 

Palett: 4096 farger (bare 
med fargesk jenn(TV). 

Annonser I 
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du også I 

BATMAN-PAKKE 
Commodore 64 - Kassettspiller 
Tekst - Database - Regneark 

- og Grafikkprogram 
Joystick og 20 Spill + Batman 

kun kr 2250.-

AMIGA 500 
Mus og opplæringsprogram 

AMIGA 500 
Velg blant følgende pakker: 

STANDARD·PAKKE 4490 
START-PAKKE 4990 
KJEMPE-PAKKE 5990 
SUPER-PAKKE 9990 

AMIGA 500 
Amiga - Tilbehør 

PRINTER 1990 
FARGEMONtTOR 2990 
DISK DRIVE 1390 
RAM EXPANSION 1390 
20Mb HARD DtSK 4790 

Commodore PC'er 

1QJ!! 
20 Ilt 
30 Ilt 

fra kr eks.mva 

TOSHIBA 
Bærbare PC' er 

m��SE 11!!!7J'lff!n T1200H�jf.�_ , 4"i':A�7 
fra kr 6990.- eks.mva 

SENDER OVER HELE LANDET! 

HER OG N'\ FINA"SIERL"G 
O - KONTANT 

Du finner oss I følgende byer 

MOSS 
PIA SENTERET·SENTRUM 
TELEFON/FAX 09·257005 

OSLO 
T H ERESESGT.S2·BtSLET 
02-698003 FAX 02-69S8S9 

SARPSBORG 
PELL YGT.52 • STRØKET 
TELEFON/FAX 09·153912 

TØNSBERG 
ø. LANGGT.51 - TORGET 
TELEFONIFAX 033·19433 

Software City 
. en kjede I vekst 



D
atamaskiner kan som 
kjent brukes til litt av 
hvert. Mange av oss 

bruker den daglig til f.eks. 
tekstbehandling, regnskap el
ler lagring av opplysninger i 
en database. Etter en hel dag 
med stressende datamaskinar
beid, skjer det ofte at vi føler 
for et øyeblikks avbrudd i ru
tinene - og da kan man tenke 
seg et underholdende spill 
som avveksling. Her på NDM 
spiller vi i slike situasjoner 
sjakk mot våre datamaskiner. 

Men etter å ha vunnet og 
tapt noen runder mot ulike 
program og maskiner, begyn
te vi å lure på hvilket sjakk
program som egentlig er den 
sterkeste motstanderen. Vi var 
da interessert i finne det pro
grammet som på relativt kort 
tid kwme finne de beste trek
kene. Når man skal kople av, 
ønsker man ikke at data
maskinen skal tenke i flere 
minutter på hvert trekkk den 
skal gjøre. Da tar det for lang 
tid til at det blir avkoplende. 
Derfor satte vi en PC og en 
AMIGA opp mot hverandre. 
Gjennomsnitlig betenketid for 
hvert trekk ble satt likt på be
gge maskiner - 15 sekunder. 

På PC lastet vi inn CHESS, 
og på AMIGA lastet vi inn 
CHESSMASTER 2000. Dette 
er to meget kjente sjakkpro
gram for respektive maskiner. 

Nå, hvordan gikk det da? 
Egentlig er det litt for tidlig å 
si. Men vi holder nok en liten 
krone på CHESS. Den vant 
første runde, og spilte remi i 

andre. Vi skal la de to pro
grammene få utkjempe flere 
dyster for å finne den egentli
ge vinneren. Men foreløpig 
må vi si at CHESS ser ut til å 
være noe sterkere. 

Trekkene til parti nummer 
to fmner du her ved siden av. 
Det er interessant å merke seg 
at sjakkprogram har en ten
dens til å ville bytte ut dron
ningene hvis det finnes en 
mulighet til det. Det skjer fak
tisk så ofte at man kan si at 
det nesten er å betrakte som 
en regel. Av og til virker det 
som om programmet er ute 
etter å bytte dronning med 
deg så fort som mulig. 

Man skal også huske på at 
et sjakkprogram er en "tørr" 
motstander. Den spiller hele 
tiden på høyeste tillatte nivå. 
Det mister aldri konsentrasjo
nen på noen måte. Vi vanlige 
dødelige opplever jo at kon
sentrasjonen vandrer opp og 
ned som en berg-og-dal-bane 
under spillets gang. Dette re
sulterer i at man plutselig kan 
gjøre en dundertabbe. Og da 
er man som oftest solgt. 
Sjakkprogrammet gjør ikke 
en tilsvarende tabbe slik at du 
kan komme inn i spillet igjen. 

Lar man programmet få vel
dig lang tid til rådighet for å 
fmne gode trekk, viser det seg 
ofte at det trekket den fant på 
et par tre minutter også er det 
trekket den bruker når den et
ter et kvarter endelig gjør sitt 
trekk. Årsaken til dette er den 
·såkale horisonteffekten. Pro
grammet tester alle mulige 
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trekk og alle mulige kombi
nasjoner av trekk langt uten
for selve posisjonen på bret
tet. Den kaster altså bort en 
masse tid med å lete etter 
trekk som aldri blir aktuelle. 
Programmet har heller ikke 
den evnen som vi mennesker 
har til å "se" at et trekk ikke 
behøver undersøkes nærmere. 

Den dagen kan komme at 
sjakkprogram lærer av sine 
feil - og den dagen blir det 
ikke så lett å slå det. Men det 
er lang vei dit. I dag fmnes 
ikke noe sjakkprogram som 
ikke lar seg slå av verdens 
fremste menneskelige spil
lere. 

Det viser seg også at pro
grammene sjelden er villige 
til å ofre kvalitet til fordel for 
en bedre posisjon. I det spillet 
som vi har listet ut her, fant 
hverken CHESS eller 
CHESSMASTER 2000 det 
røvertrekket vi ville benyttet 
oss av i hvits trekk nummer 
42. Her spilte hvit (CHESS
MASTER 2(00) tårn fra F7 
til E7. Vi synes dog at vinner
trekket i denne situasjonen er 
at tårnet på F7 skal slå på F5. 

For å gi programmene en 
bedre I];Iulighet ti I å fmne 
denne kombinasjonen, høynet 
vi spillenivået til 4 minutters 
betenketid per trekk. Men 
selv ikke da kunne de finne 
dette trekket. Vi overlater til 
våre lesere å finne ut om vårt 
trekk er bra eller ikke. Kom
mentarer mottas med takk! 

AF 

, 
• 

CMWIJS I .... Pi c..,.to .... 1 HIIt Tilikek .. ,t., :!-pl..... b.. _ 
r........ "ht __ .... -. IIolt hil ia it 

LISTING: 
IS C4xDS C6xDS 
16 E2-E4 DSxE4 
17 G2xE4 B8-B2 
18 EI-GI E8-G8 

AMIGA PC 19 F l -BI B2-D2 
Hvit Svart 20 BI-DI F8-D8 

21 D l xD2 D8xD2 
01 C2-C4 C7-CS 22 A2-A4 E6-ES 
02 BI-C3 G8-F6 ?" - o G l-Fl C8-A6+ 
03 GI-F3 B8-C6 24 FI-G2 G8-07 
04 D2-D4 CSxD4 - 2S A+-B I- G- 1--H6 
05 F3xD4 E7-E6 26 H2-H4 H6-G7 
06 G2-G3 F8-B4 27 G3-G4 A6-E2 
07 D4xC6 _ B4xC3+ 28 BI-B7 E2xG4 
08 B2xC3 B7xC6 29 B7xA7 F6-FS 
09 DI-D6 F6-E4 30 E4-C6 D2-C2 
10 D6-ES D8-F6 31 C6-DS C2-C3 
Il  ESxF6 E4xF6 32 A7xF7+ G7-G6 
12 FI-G2 D7-DS 33 F7-D7 ES-E4 
13 CI-GS A8-B8 34 DS-F7+ G6-F6 
14 GSxF6 G7xF6 3S F7-G8 G4-F3+ 

36 G2-G3 F3-DI+ 
37 G3-G2 D l xA4 
38 D7-F7+ F6-ES 
39 G8xH7 C3-F3 
40 H4-HS A4-C6 
41 HS-H6 C6-DS 
42 F7-E7+ ES-F6 
43 E7-G7 F3-D3 
44 O7-G6+ F6-E7 
4S G6-GS FS-F4 
46 G5-07+ E7-E6 
47 H7-G8+ E6-F6 
48 G8xDS D3xD5 
49 O7-G4 DS-HS 
SO G4xF4+ F6-ES 
SI F4-G4 E5-FS 
S2 F2-F3 E4xF3+ 
53 G2xF3 HS-H3+ 
S4 G4-G3 H3-H2 
SS G3-G8 H2xH6 

- REMI -
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A lle bra datablad (og her 
inngår NDM) har en 
egen BASIC-skole. Det 

er et meget fint program
meringsspråk som man kan 
bruke når man vil ta de første 
steg inn i programmerings
verdenen. 

Ordet BASIC er san sammen 
av forbokstavene til den engel
ske beskrivelsen av språket: 
Beginners Allpurpose System 
Instruetion Code. Det er et da
taspråk som er utviklet for ny
begynneren, og er meget len å 
lære seg. 

Det finnes mange "dialekter" 
i BASTC, men stort sett så er 
det slik at har man først lært 
seg en dialekt, så er det fort 
gjort å lære seg en ny. Man 
skulle kunne popularisere det 
og si at hvis man først har lært 
seg norsk, så er det lett å lære 
seg de spesielle ordene som 
finnes i den dialekten man har i 
en annen del av landet. 

Den enkleste kommandoen å 
starte med er PRINT (norsk: 
skriv). Den er universell (fm
nes i alle BASIC-dialekter) og 
brukes når man vil ha noe ut
skrevet på skjermen. La oss si 
at du har en Commodore 64. 
Den har som ARCHIMEDES 
allerede BASIC innebygget, og 
kan programmeres i dette språ
ket direkte. (Hvis du har en 
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AMIGA, en ATARl ST eller en 
PC, må språket lastes inn i ma
skinen først). 

Hvis du nå skriver PRINT på 
skjermen og trykker på RE
TURN-tasten, vil markøren 
hoppe et par linjer lengre ned. 
Ingenting ble egentlig utført. 
Det er som om du skulle sagt 
"si" til en av dine venner. Hva 
skulle han/hun si for noe? 

Du kan dog sørge for at du 
kobler noe til kommandoen 
"PRINT" , slik at noe virkelig 
blir skrevet ut. La oss si at du 
skriver ... 

PRINT "God jul" 

... og så trykker på RETURN
tasten. Da vil datamaskinen 
skrive God Jul ut på skjermen. 
Enkelt forklart vil maskinen 
først ta kommandoen PRINT 
og tolke den. Da finner den ut 
at noe skal skrives ut. Deretter 
leter den etter det som skal 
PRINTes. Dette regner den 
med å finne mellom to anfør
selstegn. Hvis den gjør det, vil 
den ta det den finner og plasse
re det ut på skjermen for deg. 

Hvis du f.eks. sl9'ev ... 

PR.J:1'.l'T "Heisan" 

.. .  så ville ville datamaskinen 

KAN DU TEGNE? 

NOM skulle kunne tenke seg å 
komme i kontakt med en eller 

annen person som kan tenke seg 
å illustrere bladet. Lage teg

ninger til artikler, en liten teg-
neserie, eller bare lage fine 

tegninger (illustrasjoner) i all
menhet. Kanskje du er så flink at 
du til og med skulle kunne teg-

ne forsiden for oss? Synes du 
det høres lokkende ut? Ta da og 

send oss noen skisser som vi
ser din ferdighet. Hvis du legger 

ved en konvolutt med din 
adresse og et frimerke på, vil 

vi returnere innsendt material. 
Merk konvolutten "ILLUST

RATØR" og send den til: 

NORSK DATA MAGASIN 
Postboks 250 
6401 MOLDE 

NORSK DATA MAGASIN 

skrive "Heisan" (uten anfør
selstegn) på skjermen. Rent 
praktisk er det jo ikke mye man 
kan bruke dette til. Man kunne 
jo like gjerne skrive "Heisan" 
med en gang, så slapp man 
unna noen tastetrykk for å skri
ve PRINT. Det kunne derimot 
være artig å se maskinen skrive 
ut "Heisan " mange ganger -
kanskje til og med fyllehele sk
jermen med ordet "Heisan". Da 
er det et par ting til som må læ
res. Først må vi si at det vi 
skrev ikke var et ordentlig pro
gram. Maskinen fikk bare en 
ordre som den utførte med det 
samme. Hvis vi skal få maski
nen til å forstå at dette er et 
program, må vi koble et tall til 
kommandoen. Ved å skrive ... 

1 PRINT "Heisan .. 

, .. og så trykke på RETURN, 
vil vi få datamaskinen til å for
stå at det er en del av et pro
gram vi vil at den skal ta imot. 
Dermed utføres ikke komman
doen med det samme, men blir 
gjemt unna i datamaskinens 
hukommelse isteden. Du kan 
kalle linjen fram igjen ved å 
skrive LIST. Da viser maskinen 
fram linjen PRINT "Heisan". 

Husk at du må trykke RE
TURN hver gang du vil at 
datamaskinen skal gjøre noe. 

5 

-8 O e 
Det er som å si til den at "nå er 
det din tur". 

I og med at vi har gitt linjen 
referansetallet l ,  vil dette bli 
den første linjen som vil bli ut
ført når vi skal starte opp pro
grammet vårt. Men før vi for
teller deg hvordan det gjøres, 
skal vi ta for oss en BASIC
kommando til, nemlig GOTO 
(norsk: gå til). 

Denne kommandoen forteller 
datamaskinen at den skal gå til 
en annen programlinje og fort
sette derifra. Hvis vi nå altså 
skriver inn følgende linje ... 

2 GOTO I 

... så betyr det følgende: To
tallet viser at dette er en pro
gramlinje (linjen begynner med 
et tall), og at det er den andre 
linjen i programmet. Resten be
tyr rett og slen "gå til linje 
nummer l". Hvis vi skriver 
LIST nå, så kommer hele pro
grammet (to linjer) til å skrives·_ 
ut på skjermen. Det burde da se 
slik ut: 

1 PRINT "Heisan" 
2 GOTO I 

Her har vi på en måte kon
struert et hjul. Datamaskinen 
starter på programlinje l og 
skriver ut "Heisan", Deretter 

går den til neste linje, og får 
beskjed om å gå til linje num
mer l .  Det gjør den - og skriver 
ut "Heisan .. enda en gang. Når 
det er gjort, går den program
linje nummer 2 hvor den får 
beskjed om å gå tilbake til linje 
nummer I. Slik fortsetter det til 
programmet brytes - enten for
di strømmen går, eller fordi du 
bryter del ved å trykke på tas
ten merket STOP. 

På AMIGA, ATARI ST, PC 
og ARCHIMEDES kan man 
st�l'pe programmet ved å tryk
ke tastekombinasjonen 
CTRL+c. Vil du kjøre pro
grammet? Skriv "RUN" (og 
trykk på "RETURN"! 

Det tror vi er nok for denne 
gangen. Neste gang skal vi gå 
et par steg videre i vårt BA
STC-kurs. Under tiden kan du 
teste effekten av å sette inn et 
semikolon etter det siste anfør
selstegnet i linje nummer l .  Vi 
sees! 

AF 

Bli abonnent på 
NORSK DATA MAGASIN 

du også! 

Suksess i NORGE, SVERIGE og DANMARK! 
Lær deg programmere 

AMIGA i MASKINKODE og C! 
Nå kan du ta et brevkurs i hvordan man programmerer AMIGA! Hvert kurs består av 12 meget lett
fattelige og ytterst infonnasjonsrike brev, samt 2 disketter med programeksempel. Første disketten 
dekker BREV I til XI; den andre dekker BREV XII - det såkalte "TIPS & TRI CKS"-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, BLITTER, 
OVERS CAN, BOBS, SPRITES, SCROLLS, INTERLACE, INTERRUPTS, HAM, med mye mer. 

Du avslutter kurset når du selv ønsker det .  Ved forskuddsbetaling sendes 
kursmateriellet portofritt. 

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

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

Ring eller skriv til : 

ARCUS Postboks 336 6401 MOLDE tel: 072-15 298 

Postgirokonto MC-kurs: 4 60 05 99 - Postgirokonto C-kurs: 2 83 51 55 
I Danmark: Ring DATASKOLEN 042249657 I Sverige: Ring RADOX 0340-53277 

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

Navn -----------------

MC kurs O Adr. C kurs O -----------------

Oppkrav O Postadr. --------------- --

Forskudd O Tlf.: -----------------

L __________ _____ ____ _____ ____ ____ ______ _______ ___________________ � 
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Programmering i Hvis det ikke finnes skrivefeil 
(eller SYNTAX-feil) i 
progranunet, vil KOMPILA
TOREN generere (produsere) 
noe som kalles OBJEKT
KODE (som på engelsk heter: 

KILDE-KODEN ut på en 
diskett. Da kan du fortsette 
uten alfor store problemer hvis 
AMIGA låser seg og smeller 
opp en "GURU MEDI
TATION". Finner KOM
PILATOREN skrivefeil l 

programmet, blir operasjonen 
avbrutt, og du får fram en liste 
over feil som er funnet. Disse 
må rettes før du eventuelt 
kompilerer progranunet igjen. 

M ed oppstart av et nytt 
datablad i Norge er det 
selvfølgelig på sin 

plass med et program
meringskurs. Vi skal prØve å 
dekke flest mulig av de temaer 
som kan være interessante og 
nyttige for våre lesere. Denne 
spalten skal derfor ta for seg C
programmering på AMIGA. Vi 
skal her lære deg hvordan du 
lager egne program i C. 

AMIGA har fått mange 
tilhengere i Norge , og til nå er 
det solgt nesten 1 5000 mas
kiner. De fleste av disse 
maskinene blir nok benyttet til 
spill og underholdning, men 
man skal ikke glemme at det 
også finnes mange 
nytteprogram til AMIGA. 

Dette kan være små 
"utilities" (hjelpe-progranuner) 
for diskettbehandling, det kan 
være en enkel database, 
kanskje et tegneprogram eller 
tekst-behandling. I stedet for å 
investere flere tusenlapper for å 
holde orden på LP-samlingen 
din - kan det være greit å lage 
et program som gjør jobben. 
Selvfølgelig er det mer a
rbeidskrevende å skrive egne 
program, men når det først er 
gjort, så har du et program som 
utfører akkurat det du vil at det 
skal gjøre. Dessuten er det 
"hal ve moroa" å lage et slikt 
program selv. 

_ � Spill skrives i de aller fleste 
- -�t:r i maskinkode - for å 

kunne utnytte maskinens has
tighet fullt ut. Og den hastig
heten må man ha hvis man skal 
få flyttet grafikk fort nok til at 
spillet skal flyte fint. 

Nytteprogram er - i mot
setning til spill - ofte skrevet i 
C. Hastigheten er ofte av' 
sekundær betydning. De tren
ger kanskje en enkel måte å 
sette opp menyer på, motta 
data fra brukeren, kalkulere 
data, og så vise resultatet i 
ulike former på skjermen. C gir 
deg muligheten til å gjøre dette 
på en mye enklere måte enn i 
maskinkode. Et godt 
tekstbehandlings-program må 
skrives i maskinkode, men et 
regnskaps-program, LOTTO 
eller tippe-program, skrives 
både enklere og fortere i C. 

Dataspråket C ble utviklet i 
BELL LABORATORIES i 
USA av Dennis Ritchie. Det 
ble laget da man utviklet 
UNIX. Dette operativsystemet 
ble altså skrevet i C. Derfor er 
også C blitt kjent som et 
" o p e r a  t i  v s y s t e  m - s p r å k " .  
AmigaDos er skrevet i C, men 
det visste dere vel allerede. 

En annen fordel med 
program som er skrevet i C er 
at det blir mye enklere å 
overføre et program til en 
annen datamaskin. Dette 
gjelder spesielt hvis 
programmereren har holdt seg 
til den såkalte ANSI
standarden. 

( A N S I=A M E R I C A N  
NATIONAL S TANDARDS 

INSTITUTE). 
Utviklingen av et C-program 

foregår i tre faser. Disse må 
utføres i en bestemt rekkefølge 
for å få produsert et ferdig 
program. De tre fasene er 
EDI TERING, KOM
PILERING og LINKING. 
Enkelt forklart vil det si at 
man først skriver 
(editerer) programmet. 
Deretter overføres det til 
en "grov" maskinkode 
ved at det kompileres. Tt! 
slutt lenkes det sammen 
med ferdige C-rutiner for 
å kunne kjøres på f.eks. 
AMIGA. La oss se 
nærmere på de ulike 
stegene. 

EDITERING eller 
skriving - av et program i 
C foregår ved hjelp av en 
EDI TOR. Dette er et 
program som du bruker når du 
skriver selve progranunet. Da 
produseres den såkalte KILDE
KODEN (som på engelsk 
heter: SOURCE CODE - og 
uttales: sårs koud). Det ferdige 
produktet blir lagret som en 

ASCII- fil som 
KOMPILATOREN senere kan 
tolke. 

Når du skal skrive et 
program i C, kan du enten 
bruke EDITOREN "ED" som 
ligger i c-katalogen på den 
system-disketten som er merket 
WORKBENCH, eller editoren 
"LSE" som ligger på Lattice C
disketten (forutsatt at det er 

LATTICE versjon av C du 
bruker). Det går også helt 
utmerket å bruke editoren 
"MEMACS" som ligger på den 
systemdisketten som er merket 
"EX1RAS". En tekstbehandler 
gjør også jobben hvis den kan 

lagre det du skriver som en 
ASCII-fil. Den filen som blir 
prod usert på denne måten 
kalles KILDEKODE 
(SOURCE CODE) og blir 
videre behandlet av KOMPI
LATOREN som er et program 
som først kontrollerer at alt er 
korrekt skrevet (at det følger 
lovene i C - progranunerings
språkets såkalte SYN TAX). 

OBJEC T CODE og uttales: 
objekt koud). 

OBJEKTKODEN er altså 
programmet som du har 
skrevet i C etter at det er 

omgjort til maskinkode. 
Dette vil så bli LINK E T  
- eller kjedet sanunen -
ved hjelp av en LINKER 
til et ferdig program. 

En LINKER er et 
program som setter 
sanunen den OBJEKT
KODE - som KOMPI
LATORen produserte -
med en del ferdige 
rutiner som allerede er 
skrevet for deg av det 
firmaet som har 
produsert din versjon av 
C. Vi skal senere komme 
tilbake til dette spesielle 
fenomenet. Det er langt 

ifra så vanskelig som du 
kanskje tror. 

Når LINKEREN har gjort 
sitt, har du fått et kjørbart 
program. Da er det bare å 
prØve progranunet for å se om 
det virkelig fungerer. Dog er 

det ikke alltid slik at et C
program som er kompilert og 
linket virker som det skal. Det 
viser seg ofte at det regner feil, 
at en tekst havner på feil sted 
på skjermen eller at det bruker 
feil farger på feil sted. Dette er 
feil som kompilatoren 
naturligvis ikke kan oppdage. 

Sørg derfor for at du alltid 
har lagt siste versjon av 

I dette kurset skal vi benytte 
oss av LATTICE C v5.02, men 
tidligere versjoner kan også 
brukes. 

Vi skal avslutte med å lage et 
enkelt C-program som skriver 
ut en tekst på skjermen. Skriv 
inn de nedenforstående linjene 
ved hjelp av din EDI TOR. 

mainO 
[ 
printf("\nDette er mitt første 

C-program\n"); 
} 
Deretter lagrer du det på en 

diskett. Det er ingenting i veien 
for å bruke RAM-disken hvis 
du vil. Progranunet tar liten 
plass i minnet og er lett å 
skrive om igjen hvis det blir 
feil. 

Du KOMPILERER og 
LINKER programmet slik: 

LC -L ram:test 

Kommandoen "Le" starter 
KOMPILATOREN, og "-L" er 
en OPTION (valgmulighet) 
som automatisk starter 
LINKERE or deg. Du skal 
få lære flere OP TIONs i løpet 
av kurset. 

Hvis du skrev inn 
progranunet feilfritt, vil du 
etter kompileringen og Iin
kingen få en ferdig kjørbar fil 
med navnet "test". For å starte 
ditt første C-program skriver 
du: 

ram:test 

Neste gang skal vi se på 
hvordan større C-program 
bygges opp. Til da kan du jo 
forsøke å fjerne "\n" fra 
linjen ... 

printf(''lnDette er mitt første 
C-program\n"); 

... og se hvilken effekt det får. 
Lykke til! 

OAS 

r---------------------------------------------�---' 

VI REPARER DIN CBM 64! 
Send din CBM 64 til oss hvis den trenger en overhaling. Den vil bli reparert snarest mulig og returnert til deg 
i oppkrav. Våre priser er meget humane. Prøv oss og bli fornøyd! 

Priser: Reparasjon av CBM 64 . . ............ . . ... . . . ... . . . . . . . ..... . kr. 350,00 
Kostnad for reservedeler og frakt tilkommer. 

ARCADE - Postboks 336 - 6401 MOLDE - Telefon 072-1 5298 

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

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

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

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

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

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

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

Postboks 250 - MOLDE Telefon: 072-16 880 

Jevnere bokstaver 
med ny teknikk 

D e fleste printere i dag bygger opp sine utskrifter ved 
hjelp av en mengde små punkter. Punktene er så små at 
øyet oppfatter helheten i stedet for selve punktene. Rette 

linjer kan bli nesten helt perfekte med en slik teknikk. 
Begrensningene viser seg når punktene skal lage krumme 

linjer, noe som fmnes i de fleste bokstaver. Da lager disse 
punktene små mellomrom langs kantene. Bokstavene blir 
ujevne og uskarpe i konturen, og mørkhetsgraden taper seg i 
intensitet. 

Frem til nå har dette vært det vanlige for de fleste printere, 
også lasersktivere. 

Men nå har Hewlett-Packard utviklet en revolusjonerende 
lasersktiver som overgår begrensningene i teknikken og 
produserer svært jevne bokstaver. Og det uten at prisen blir 
dyrere. 

Det hele bygger på en oppfinning som går under benevnelsen 
Resolution Enhancement Technology. Ved å variere størrelsen 
på punktene, kan printeren fylle ut mellomrommene langs en 
bøyd linje med kraftig forminskede punkter. 

Resultatet er en tekst og grafikk som er tydeligere, renere og 
sortere enn noe av det du har sett komme ut av en printer 
tidligere. 

Navnet er LaserJet III, og også på mange andre områder 
representerer den det nyeste innen dette området. 
Utskriftshastigheten er normal - 8 sider i minuttet. 

Som bildet viser, gir dette oss en helt annen jevnhet i 
oppbyggingen av bokstaver. 

TH 

.1,····.·· 
. . . .,\ .. •••• • ••• ·,111 ·,11. 
•••

•••
•••• 

. . . .. , ........ . 
. ....... . ...... . 

. ....... 
. .... ,. 

........ . .... , . . 

'i);III'· .... );I'· 

Bli abonnent du også! 
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RISCen er stor! 
D et er nok mange som har 

hørt om at det finnes en 
prosessor som betegnes 

RISC. Denne forkortelsen står 
for REDUCED INSTRUcrION 
SET COMPUTER og betyr omt
rent DATAMASKIN MED RE
DUSERT INSTRUKSJONS
SET. De fleste datamaskiner på 
markedet i dag bruker CPU 'er 
(prosessorer) med mange og 
kompliserte instruksjoner. RISC
baserte sådane har få og meget 
enkle kommandoer. Til gjengjeld 
utføres disse med en voldsom 
hastighet. 

Som et eksempel kan nevnes 
at NDM skrev et kort program i 
AMIGABASIC på AMIGA 500 
og i RISCBASIC på en ARCHI
MEDES 3 10. Forskjel-Ien var 
meget slående, idet AMIGA 
klarte programmet på 28 sekun
der, mens ARCHI-MEDES klar
te det på 2,8 sekunder. Selv om 
den for-skjellen vi fikk frem ikke 
er helt representativ hva gjelder 
AMIGA, er det helt klart at AR
CHIMEDES er en ytterst hurtig 
og kraftig datamaskin. 

Man hevder ofte at ARCHI
MEDES kan yte fra 4 til 8 MIPS 
(millioner instruksjoner pr. se
kund!), og det er jo helt fan-tas
tisk rett og slen. Maskinen er 
dessuten en ren 32-biters rna-

Laseratlas: 

skin, og det er det jo ikke mange 
hjemmedatamaskiner som kan 
skilte med. 

Det er i Norge til dags dato 
solgt cirka 200 ARCHIMEDES
maskiner. Dette er jo ikke et 
svimlende tall akkurat, men det 
har sin forklaring. For det første 
er den relativt dyr - rundt kr 
13000,- for den billigste mo-del
len. For det andre må man være 
litt av en dataenrusiast for å kjØ
pe en maskin som nesten ingen 
andre har. Men at det er en me
get trivelig datamaskin skriver vi 
under på når som helst! 

ARCHIMEDES benytter seg 
av WIMP (WINDOWS, ICONS, 
MOUSE og POIN-TERS) - ak
kurat som AMIGA og ATARI 
ST. Etter at det nye operativ
systemet ble installert i maski
nen, kan den også kjØre multi ta
sking, d.v.s. kjøre flere program 
samtidig. Hele 255 program kan 
du aktivere på en gang hvis du 
har nok hukommelse til å romme 
alle. Det blir vel neppe akmeIt, 
men muligheten er der altså. 

Helst bør ARCHIMEDES 
kobles til en multisync-monitor. 
men med en SCART-kontakt kan 
den også brukes på en vanlig TV. 
Den har 4096 farger, hvorav du 
kan bruke opp til 256 på skjer
men samtidig. Dens hurtighet 

når det gjelder å behandle gra
fikk er en nytelse for øyet. Vi 
skal i senere artikler presentere 
de ulike ARCHI-MEDES-mo
dell ene mer inngå-ende. 

Nå er det kommet en ny mo
dell på markedet. Den er av utse
ende lik AMIGAog ATARI i og 
med at tastarur, CPU-en og dis
kettstasjonen er bygget sammen 
til en enhet. Modellbetegnelsen 
er ARCHI-MEDES 3000 og den 
leveres med I MB RAM - som 
kan oppgraderes ved å sette inn 
flere RAM-brikker. Ellers har 
den samme spesifikasjoner som 
de andre ARCHIE' ene når det 
gjelder grafikk og lys. For mu
sikkgale hackers kan vi opplyse 
at ARCHIMEDES har hele 8 
lydkanaler som kan kjøre mu
sikk i full stereo. Herlig! 

Dessverre har man ikke fån 
den godkjent av NEMKO - den
ne norske kontroll�nstitu-sjonen 
som sørger for at TV, radio og 
annen kommunikasjon ikke blir 
forstyrret/hindret av dårlig skjer
mede produkter. Først trodde 
man at det lot seg gjøre å justere 
litt her og der for å få ordnet det
te, men det viste seg snart at man 
var nødt til å gjøre en omfattende 
rekonstruksjon av selve hoved
kortet for å fjerne problemene 
med forstyrrelser. 

Dette holder ACORN på med 
for øyeblikket, og man beregner 
hos RISC-TECH - som er den 
norske distributøren - at en fer
dig modell skal være klar for 
godkjennelse i juni. Dette burde 
ikke volde ACORN problemer. 
Både ARCHIMEDES 300 og 
den noe større 400-modellen 
kom seg lett gjennom nåløyet. 

Når man kjøper en ARCHI
MEDES kan man kanskje si at 
man skaffer seg fire datamaski
ner på en gang. Det finnes nem
lig tre meget interessante emula
torer til den. En PC-emulator 
(det har jo alle), en BBC-emula
tor (det har noen få) og en TIKI 
100-emulator (hvem andre har 
det?). 

Den sistnevnte emulatoren er 
ikke helt feilfri ennå, men funge
rer så langt meget tilfreds
stillende. Den behandler tekst på 
skjermen fortere enn TIKI gjør, 
mens grafikkopp-dateringer går i 
omtrent samme hastighet som en 
TIKI 100. Da må man huske på 
at dette gjøres med en emulator! 

Bernt Pedersen hos RISC
TECH håper at man skal kunne 
angripe det norske skole- og 
hjemmemarkedet med full styrke 
fra og med august. De ligger lavt 
i terrenget i øyeblikket, i og med 
at A3000 ikke ble godkjent. De 
kan levere A3 1 0  modeller frem
deles, men da denne modellen 
egentlig er gått ut av produksjon, 
har de begrenset tilgang på den. 
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Skulle man allikevel ville gå til 
anskaffelse av en slik maskin, så 
er det ingen kunst å oppgradere 
den til siste versjonsnivå. 

På Hønefoss ble det boldt en 
ARCHIE-messe i begynnelsen 
av marS. Den fikk veldig god re
spons bl.a. fra skoleverket. 
Audio- og videomarkedet viste 
også en utilslørt interesse for 
denne interessante maskinen. 

Den 28. mars var det også en 
ARCHIE- messe i Skien. 
Hvordan denne forløp skal vi 
komme tilbake til. Den ARCHI
MEDES-interesserte kan ellers 
glede seg til at det vil bli holdt 
en ARCHIE-messe i Egersund i 
månedsskiftet apriVmai. NORSK 
DATA MAGASIN skal besøke 
denne messen, og vi skal natur
ligvis komme med et referat der
fra så snart det lar seg gjøre. 

Vi får håpe at RISC-tech får 
solgt mange ARCHlMEDES. 
Det vil også gjøre sitt til at pri
sen vil synke litt. Som det nå er, 
så er maskinen en smule for dyr 
for de aller fleste av oss. 
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du også! 

AMIGA som turistinformator 
K ommer du på besøk til 

Molde og bor på Alex
andra Hotell, trenger du 

ikke oppsøke turistkontoret for å 
få informasjon om Møre og 
Romsdal. Du går bare bort til in
formasjonsstasjonen til LAS- _ 

ERATLAS NORGE, og alt du 
måne lure på ligger på en laser
disk som styres av Amiga - bare 
et par fingertrykk unna! 

Dette produktet er et fantastisk 
eksempel på bruk av Amiga til 
interaktiv infor-masjonspresenta
sjon. Her kan du selv hente ut 
opplysninger om det som måtte 
interessere deg - bl.a. informa
sjon om byer. tettsteder. tu
ristattraksjoner, kan og også få 
statistikk over fylket. 

Moldes nye turistinformasjon? 

Men noe av det mest impo-ne
rende er de filmsekvensene du 
kan få se over fantastiske natur
partier - alt pakket inn i en be
hagelig vegg med vellyd i stereo. 
Utrolig! 

Systerret er meget bruker
vennlig. Ved hjelp av enkle sym
boler som vises på skjermen kan 
brukeren trykke på LASERAT -
LAS' lille tastatur og få fram den 
infoffi1asjonen vedkommende 
ønsker. Det er også mulig å stop
pe filmsekvenser underveis for å 
hente fram spesiell informasjon 
om det som vises på skjermen. 
Foreløbig finnes informasjonen 
tilgjengelig på to språk - norsk 
og engelsk. Meningen er dog at 
også tysktalende turister skal 

kunne få informasjon på sitt eget 
språk. 

Selve systemet er bygd opp 
rundt laserdisker fra Sony og 
Phillips. De har - som du kanskje 
vet - meget stor kapasi-tet og kan 
lagre hele 55000 bilder med til
hørende lyd. Lyden på laserdis
ken er lagret i stereo for filmse
kvenser - og i mona for informa
sjon som gis på norsk eller eng
elsk. 

Til å kontrollere laserdisken 
har LASERATLAS brukt en 
Amiga 2000 med 40 MByte RE
MOVABLE (utskiftbar) harddisk 
og en Commodore 2300 gen
lack. Selve kommu-nikasjonen 
med laserdisken foregår via RS-
232-grensesnittet (serieporten) 
på Amiga. 

Menyer og symboler blir vist i 
Amigas HIRES mode ( 1 6  farger) 
ved hjelp av genlock - som er en 
enhet som lar deg ta tekst og gra
fikk ifra en datamaskin og legge 
den oppå et bilde ifra f.eks. en 
videospiller. 

Brukeren av systemet velger 
det han vil ha rra menyen og 
trykker på nødvendig tast på tas
taturet. Amiga sørger så for at 
det riktige bildet -eller riktig se
kvens av bilder - vises på skjer
men. 

Programmet som styrer alt det
te er skrevet i C. Når systemet 
skal oppdateres, sendes en ny 
harddiskplate i posten. 

Harddisken inneholder også 
en mengde digitaliserte lyder. 
Disse spilles av når systemet vi
ser stillbilder og laserdisken der-

Markedssjef Finn Tangen med vidunderbar;et> • "" l. ... _ t ....J _ 

for står stille. For øyeblikket er 
det fire LASERATLASER ut
plassert i Møre og Romsdal, men 
i løpet av mars og april, vil det 
komme 6 stykker til som vil bli 
plassert ut på ulike steder i fyl
ket. LASERATLAS plan-legger 
også å markedsføre seg utenfor 
Norge, og det øvrige Norden er 
da et naturlig første mål. 

Dette er et utmerket eksempel 
på at Amiga kan være et økono
misk og maskinmessig ypperlig 
alternativ for interaktive presen
tasjoner. Mar-kedet har hittil 
vært dominert av PC-baserte 
systemer som ikke på langt nær 
er så velegnet som Amiga til 

denne oppgaven. Det skal bli 
spennende å se hva denne type 
presentasjon kan brukes til i 
framtiden. Vil du vite mer om 
LASERATLAS og deres infor
masjonssystem, kan du kontakte 
dem direkte på følgende adresse: 

LASERATLAS NORGE AS 
Hamang Terasse 63 
1300 Sandvika 
Tlf.: 02-51 55 40 

OAS 
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pillet kommer med et 
instruksjonshefte på 30 
sider og en stor plakat. 

Det er også en kort forhistorie: 
Stedet er New York 1998. Byen 
er styrt av narkotikakonger, og 
de har påvirket hele USAs 
økonomi. Gategjengene heljer 
over alt. CIA prøver å få orden 
på byen igjen, men lederen for 
operasjonen er blitt kidnappet 
av mafiaen. Din oppgave er å 
finne den kidnappede lederen 
og bringe ham trygt tilbake 
igjen. 

Spillet starter med en ganske 
god åpningsmusikk. Den slår 
seg av automatisk, og etter en 
stund går spillet inn i "Demo
rnode". I dette spillet styrer du 
helten, James Taylor. Det 
uvanlige i dette spillet er at du i 
tillegg til en Magnum 357 har 
en svart panter til å hjelpe deg. 
Den lusker rundt og angriper 
motstanderne. 

For å fmne den kidnappede 
lederen, må du kjempe deg 
gjennom mange gjenger. Alle 
som kommer inn på skjennen 
skal drepes, enten med et slag, 
et spark, et skudd eUer av 
panteren. Angrepsmetodene 
dine er ganske begrenset, men 
de holder. Bakgrunnsgrafikken 
er av og til helt nydelig, spesielt 
vegetasjonen. Figurene er ikke 

D ette er fortsettelsen til 
det velkjente spillet 
"Operation Wolf'. 

Spillet kommer på tre (!) 
disketter, og det finner diskettene 
uansett hvilken diskettstasjon de 
står i. (positivt for de med mer 
enn en diskettstasjon!). Spillet 
har mange samplinger, for 
eksempel spilles det en sampling 
før og ener hvert oppdrag. 
Åpningsmusikken derimot, er 
vanlig lydchipmusikk. 

Dette har skjedd: En flight fra 
Paris til Boston er blitt kapret. 
Kaprerne holder gislene fanget, 
og truer med å ta livet av dem 
hvis ikke terroristvennene deres 
senes fri. Din oppgave er å frigi 
alle gislene, samtidig som du 
skyter flest mulig av kaprerne. 

Du kan velge meUom joystick 
og mus for å sikte. Jeg fant det 
mest hensiktsmessig å bruke 
musen, fordi det ga raskere 
reaksjonsevne. Du kan også 
velge en eUer to spillere, som da 
spiller samtidig. Begge må da 
styre med joystick p.g.a. en 
hardwarebegrensing ved Atarien. 

Spillet var vanskelig til å 
begynne med, men etter litt 
trening gikk det bedre. Det første 
nivået var enkelt, det andre gikk 
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fullt så bra, men til gjengjeld er 
de store. Det ser dessverre ut til 
å ha gått på bekostning av 
animasjonen. Bevegelsene er 
rykkete og styr.ingen er litt treg. 
Hvis du har begynt å gå et steg 
forover, kan du ikke snu før 
motstanderen har fått inn et 
slag. Lydeffektene er greie, de 
vanlige "svoosj", "ohhh" og 
"dunk" lydene er med. I tillegg 
vil man høre at panteren brøler i 
ny og ne. 

ATARI ST 
Grafikk: 8 
Lyd: 7 
Spillbarhet: 6 

Totalt: 70% 

For å få noen 
langvarig glede av dette 
spillet, må du like typen. 
Etter å ha spilt det noen 
ganger, fmner du ut 
hvilke slag som er mest 
effektive og hvem som 
helst bør skytes. Det er 
denne fasen av spillet 
jeg synes er morsomst. 
Når du har klart å 
fuUføre heie spillet, er 
det ikke den samme 
utfordringen. 

• 
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også lett. Jeg fant ut at det var 
best å samle opp så mange 
rakener som mulig på det første 
nivået. På det tredje nivået fikk 
jeg alvorlige problemer. Plutselig 
ble alt veldig vanskelig. Det kom 
både fly og biler, og det haglet 
med miner og raketter. Etter å ha 
prøvd på level 3 for 20. gang, 
begynte jeg å bli lei. 

ATARI ST 
Grafikk: 8 
Lyd:  7 

Spillbarhet:7 

Totalt: 68% 

Spillet er egentlig best 
med to spillere. Det blir 
enklere, samtidig som 
det blir morsommere å 
spille. Hvis du likte 
Operation Wolf, er dette 
et sikkert kjøp. Syntes 
du derimot at det var et 
dårlig spill, er sjansene 
store for at dette ikke er 
noe for deg. 
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D e som liker platt

formspill har noe å se 
frem til. TAITO's 

spilleautomat RAINBOW IS
LAND er nå endelig tilgjengelig 
takket være OCEAN. 

Noen husker kanskje spillet 
BUEBLE BOBBLE hvor de to 
små "søte" dinosaurene BUB og 
BOB løp rundt, hoppet og blåste 
bobler for å prøve å ta knekken 
på den onde Baron Von Blubba. 
Den onde baronen hadde 
forvandlet BUE og BOB's til 
dinosaurer og kidnappet deres 
kjærester. Man kan altså ikke 
stole på folk lengere. 

Ener mye bobleblåsing reddet 
de kjærestene og ble normale 
kjekke karer igjen. Nå lever de 
lykkelig på RAINBOW 
ISLAND - det vil si helt til nå ! 
Alle innbyggerne har blitt tan til 
fange, og en masse farlige 
forsvarsmekanismer er blitt plas
sert ut på øyene. 

Her er det du kommer inn i 
bildet. Våre to helter BUE og 
BOB er tilbake og skal prøve å 
ordne opp - igjen ! 

Spillet seroller vertikalt ener 
som du beveger deg oppover på 
skjermen. Målet er å komme seg 
opp til toppen på hvert nivå. 
Dette gjøres som på de fleste 
plalrformspill, ved å lØpe rundt 
og hoppe til de forskjellige 
platrformene. Selvfølgelig går 
ikke dette uten videre, for en 
masse ulike dyr, insekter, 
moristere og roboter prøver å 
hindre deg. Berøring av en av 
disse resulterer i et tapt liv. 

Frukter, blomster og andre 
ulike objekter er plassert rundt 
omkring. Plukk opp disse for 
ekstra poeng. Noen objekter har 
magiske kvaliteter. En rød sko 

sørger for at BUE eller BOB 
løper fortere. Røde krukker 
sørger for at du kan kaste flere 
regnbuer, og gule krukker lar 
deg øke hastigheten på regn
buekastingen. 

Regnbuer ja! Våre helter kan 
få regnbuer til å materialisere 
seg i luften når du trykker på 
skyteknappen. Disse regnbuene 
vil fjerne alle fiender som 
befinner seg veien for buen. 
Regnbuene kan også brukes til å 
gå på, og dette er helt nødvendig 
hvis man skal komme seg til 
enkelte deler av skjermen. Står 
du oppå en regnbue og hopper 
på den, vil den ramle ned og ta 
med seg alt som er under buen. 

Hyer øy består av fire ruvåer 
som- skal forseres. På slutten av 
det siste nivået for hver øy må 
øya's "GUARDIAN" bekjem
pes. Dette er et forvokst monster 
av skikkelige dimensjoner som 
du må treffe et visst antall gan
ger med regnbuen før du får 
fortsette videre til neste øy. 

På denne måten skal BUE 
og/eller BOB komme seg 
gjennom INSECT iSLAND, 
COMBAT ISLAND, MON
STER ISLAND, TOY ISLAND, 
DOH"s ISLAL'ID, ROBOT IS
LAND og til slun DRAGON 
ISLAND. Dene er ingen enkel 
jobb og selv har jeg ikke 
kommet forbi MONSTER 
ISLAND enda! 

Det virker på en AMIGA med 
5 12 kB, og er for en eller to 
spillere. Vi fikk det ikke til å 
virke på en AMIGA 1000. 
RAINBOW ISLANDS finnes 
også å få til PJ AR! ST, CBM 
64/128, AMSTRAD CPC 
464/664/6 128 og SPECTR OM 

. -48/128/+2/+3. 
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AMIGA 
Grafikk: 7 
Lyd: 6 

1 0  

Spillbarhet: 9 .. 

TOTALT: 86 % 

Grafikken er grei og tydelig, men musikken blir repetiv etter en stund. 
Spillbarheten er topp. Dette er et spill du kommer tilbake igjen bare for å 
prøve å komme litt lenger, Anbefales på det varmeste. Gå ut og kjøp det nå! 

It came from the desert 
C inemaware har laget spill 

til Amiga siden den kom 
på markedet. Dette er i seg 

selv ikke så spesielt. Hva som gjør 
at deres spill skiller seg ut fra 
resten, er at de er laget som en 
film hvor du spiller hoved
personen. 

Dette konseptet har fungert 
meget bra, og vi har fått presemert 
nydelig grafIkk og musikk i spill 
som f.eks. KING OF CHICAGO 
og ROCKET RANGER. 

Sistnevnte er basert på "B-filmer, 
og det samme gjelder ICFrD. Her 
spiller du en geolog som har bosatt 
deg i ørkenbyen LIZARD 
BREATH. Grunnen til at du har 
bosatt deg langt ute i ødemarken 
er at en metoritt har landet utenfor 
denne byen, og som geolog vekker 
dette din profesjonelle interesse. 

Det viser seg snart at 
metorittnedslaget har ført til 
mutasjoner en nærliggende 
maurtue, og snart vil disse 
KJEMPEmaurene invadere byen. 
Det er da opp til deg å samle bevis 
slik at du kan overbevise 
ordføreren om å kalle inn hæren 
for å forhindre invasjonen. 

Maurtuen må også ødelegges. 
Men før du kommer så langt er det 
mye som skjer. 

Spillet er en kombinasjon av et 
interaktivt ARCADE/ADYEN
TURE spill. Når du beveger deg 
rundt, vil du møte innbyggerene i 
byen. Ved å snakke med disse kan 
du få nyttig informasjon. inter
aksjon med andre personer foregår 
ved at du blir vist en rekke 

alternativer for hva du kan gjøre. 
Det lønner seg å tenke over det du 
velger da handlingen videre blir 
affektert av dette. 

Når det gjelder ARCADE
sekvensene, så innebærer det ting 
som knivkamper, bilkjøring, fly
ving, brannslukking og persolige 
møter med kjempemaur. Hvis du 
blir skadet, bærer det rett til 
sykehuset hvor du må bli til du er 

frisk igjen. 
Tiden er en kritisk faktor i dette 

spillet. Hvert minutt i spillet 
tilsvarer ca. et sekund i virkelig 
tid, og du har kun et begrenset 
antall dager til å redde byen. 
Denor kan det være at du ikke har 
tid til å ligge på sykehuset. Da kan 
du forsøke å rømme. Dette er en 
av ARCADE-sekvensene som 
innebærer å unngå sykesøstre og 
vakter mens du prøver finner veien 
ut. Et lite tips: en rullestol gjør deg 
hurtigere og øker dermed sjansene 
dine. 

AMIGA 

Grafikk: 9 
Lyd: 7 
Spillbarhet: 8 
Totalt: 88 % 

Spillet krever l MB hukom
melse - og helst to diskettstasjoner. 
Det kan spilles med en stasjon, 
men dette innebærer så mye 
diskbytting at det ødelegger mye 
av gleden. 

CINEMAWARE har gjort en 
god jobb med IT CAME FROM 
THE DESERT. Det er enda bedre 
gjennomført en deres tidligere 
produksjoner, og er det nærmeste 
de har kommet filmspill-konseplet 
til nå. 

OAS 

Nydelig grafikk og ARCADE-sekvenser med bra 
animasjon, Lyden er grei nok, men blir litt repetiv 
enkelte steder. Det er ikke gjort i en håndvending å 
komme seg gjennom spillet, og etter du har løst det 
tviler vi på at du har noen glede av å spille det igjen, 
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Bruce Lee Lives 
B RUCE LEE gjenoppstått? 

Det mener SOFTWARE 
TOOLWORKS som har 

kommet med spillet "BRUCE 
LEE LIVES" for PC/XT, PC/AT 
og PS/2-kompatible maskiner. 
Spillet er et karatespill - eller 
som det står på esken: THE FI
NAL MARTIAL ARTS AD
VENTURE. 

Programmet behøver enten 
EGA, CGA, VGA eUer en TAN
DY grafIkkadapter. Hvis du ikke 
har en PC/AT, anbefaler vi at 
CGA benynes fordi graftkkopp
dateringen eUers blir vel treg. 

Programmet ligger både på 
3.5" og 5.25" disketter. Det fIn
nes en m på en diskett som heter 
INSTALL. Den sørger for at aUe 
nødvendige mer blir kopiert til 
harddisk - eUer til en annen disk 
hvis du ønsker det. 

Den onde SHAO LIN-munken 
MASTER PO behersker opiums
handelen i HONG KONG ved 
hjelp av en egen liten arme kara
teeksperter. Politiet er makteslø
se (som vanlig), og snikmordere 
har utslettet alle disiplene i 
SHAO LIN-TEMPELET. Men 
BRUCE LEE lever, og det er nå 
opp til ham å ta knekken på den 
onde MASTER PO. 

Fra hovedmenyen kan du vel
ge mellom trening, kvalifisering, 
registrering, eller start av spillet. 
Lydeffekter og musikk - samt 
valg av tastatur/joystick - kon
trolleres også herfra. 

For å komme igang velger du 
SIGN IN og skriver inn navnet 
din. Her kan ti forskjeUige figu
rer/navn lagres. og programmet 
holder rede på hvor langt hver 
spiller har kommet. Velg deg en 
person - og start treningen. 

Nå kan du banke vettet ut av 

en sandsekk samtidig som du læ
rer deg ulike slag og spark. 
PUNCH og JAB er slagformene. 
De ulike spark som kan utføres 
er mGH KJCK, SIDE KJCK, 
LOW KJCK, SWEEP og JUMP 
KJCK. En MAKRO-mulighet er 
også tilgjengelig. Denne lar deg 
legge inn en slag/spark-kombi
nasjon på opptil 3 bevegelser 
som senere kan utføres ved et 
eneste tastetrykk. Etter at sand
sekken har fån gjennomgå, må 

du gå gjennom en kvalifiser
ingskamp før selve spillet starter. 

Den foregår mot den beste stu
denten i SHAO LIN-tempelet, 
og to av tre runder må vinnes før 
du får gå videre. 

Spillet er delt opp i ulike opp
drag som må løses i tur og orden. 

Jeg var akkurat kommet til
bake ifra kvalifiseringen da tele
fonen ringte. Det var MASTER 
PO som sa at han skulle sende 
over noen karer for å ta rotta på 
meg. Et øyeblikk senere kom 
første mann - en meget aggressiv 
type. Han sparket til meg akkurat 
da jeg bukket høflig til ham. Jeg 
skal ikke røpe så mye mere enn 
at jeg så vidt kom meg videre til 
det andre oppdraget, men der 
står jeg foreløbig fast. 

GrafIsk selr-er spillet absolutt 
et av de bedre jeg har sett på PC 
(EGA). Animasjonen er jevn, og 
spillbarheten er bra. Hvis du bru
ker tastaturet, bør du nok regne 
med aktiv ttykking. 

PC 
Grafikk: 7 
Lyd: 2 
SpiUbarhet: 7 

FIRE! 
D et er navnet på et av 

verdens mest avan
serte kamphelikopter. 

Og "FIRE!" er nettopp det 
spillet går ut på. Som pilot 
blir du sendt ut på forskjelli
ge oppdrag. Disse må løses i 
en bestemt rekkefølge. 

Oppdragene er svært så 
tidsaktuelle: Bekjemp nar
kotikaproduksjon i Latin
Amerika og terrorisme i Bei
rut. Det finnes tre oppdrag 
til, men disse overlater vi til 
deg å finne ut om. 

Helikopteret er utstyrt med 
raketter og skjold til beskyt
telse mot fiendtlig angrep. En 
måler holder rede på hvor 
mye drivstoff som er igjen på 
tanken. Denne må ikke nå 

bensin, skjold eller ekstra
våpen. 

På det første oppdraget må 
alle kokainplantefeltene skyt
es i brann. Pass på at husene 
til bøndene i nærheten ikke 
blir truffet. Dette reduserer 
nemlig poengsummen din. 
Blir helikopteret skutt ned, 
kan du velge om du vil fort
sette på samme nivå eller 
starte fra begynnelsen igjen. 

Programmet ligger på to 
5.25" disketter og er beregnet 
for PC-kompatible maskiner 
med EGA, CGA eller HER
CULES graftkkadaptere. 
Helikopteret styres fra tasta
turet. Bruksanvisningen er 
fransk, men spillet er såpass 
selvforklarende at det er ikke 

null for da eksploderer heli- et noe problem - mon ami. 
koptere!. Nedskyting av 
spesielle fiendtlige heli-
koptere skaffer deg mere PC 

Grafikk: 6 

Totalt: 78 % 

BRUCE LEE LIVES - eller THE FALL OF HONG KONG PALACE, som 
undertittelen er - har innebygd kunstig intelligens. Dette gjør at motstanderne 
analyserer og lærer av den teknikken du bruker. Du kan altså risikere å få din 
egen taktikk brukt mot deg. 

Ønsker du å bli kvitt oppsamlet aggresjon, skal du kjøpe BRUCE LEE LI
VES. Det skulle gi underholdning lenge! 

Lyd: 1 (typisk PC) 
Spillbarhet: 6 
Totalt: 68 % 

Grafikken er akseptabel - selv om den ikke kommer i toppsiktet. Når det 
gjelder lyden, så kan det ikke forventes så mye fra PC. Å spille av digitalisert 
lyd ved oppstart, kunne programmererene derimot ha spart seg. Det er rett 
og slett dårlig. Liker du skytespill, så er ''FIRE!'' egentlig et godt valg. 
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TV sports Basketball 
D ene spillet handler 

om en av USA's mest 
populære idrener. Her 

hjemme har sponen en begren
set utbredelse, og det er få akti
ve lag. Nå gir CINEMAWARE 
deg sjansen til å delta uten at 
du trenger å bli sven engang. 
De som har spilt TV SportS 
Football vil nok kjenne seg ig
jen, da det absolutt er en del 
likheter mellom spillene. 

Hovedmenyen gir mulighe
ten til å velge mellom: EXHI
BITION, LEAGUE PLAY og 
CLIPBOARD. Velger du første 
alternativet - oppvisningskamp, 
kan du spille mot datamaski
nen, en kamerat, eller som en 
enkelt spiller på et av lagene. 
En joystiekadapter kan kobles 
til paralellporten bak på maski
nen, og da kan ytterlige to spil
lere være med på moroa. 

Andre alternativet - ligaspill -
følger lagene gjennom en hel 
sesong. Ligaen består av 28 lag 
som er delt opp i to divisjoner. 

H
vert år foregår en spesi
ell konkurannse over 
South Dakota, North 

Dakota, Wyoming og Montana i 
USA. Da møtes angrep- og bom
befly-skvadroner fra forskjellige 
hnd og konkurrerer om å få ta 
med "The Curtis E LeMay 

Hver divisjon er igjen delt i to. 
Her kan du spille sammen med 
opp til 27 andre personer. 
Datamaskinen vil styre de res
terende lagene. 

Kampene spilles automatisk, 
men du kan velge ut kamper du 
vil se på - eller delta i sel v. 

Bombing Thropy" hjem. Dette 
trofeet er oppkalt etter den nå 
pensjonerte sjefen for USA's 
SAC (STRATEGIC AIR COM
MAND). 

Før du kan begynne må du 
velge deg ut den flytypen du 
ønsker å bruke. BOMBER tilbyr 

Dette tar lang tid fordi klok
ken følger vanlig tid. Spiller 
du selv, kan du bestemme 
hvordan laget skal spille når 
det er i forsvar eller angrep. 

Statistikk over alle lagene i 
ligaen får du hvis alternativet 
CLIPBOARD velges. Her 

7 ulike flysorter: FI5 Strike 
Eagle, F-4E Phantom, F-I I IF 
Aardvark, Panavia Tomardo !DS 
engelsk/tysk, Saab AJ37 VIG
GEN og MIG-27 Flogger D. En 
presentasjon av hver av disse er 
tilgjengelig i både 2D og rote
rende 3D. Du kan også få frem 

kan du få frem en rekke ulike 
fakta om lagene i ligaen, eller 
om de enkelte spillerne på 
hvert lag. Statistikken kan sen
des ut til skriver om ønskelig. 

Før ligastarten har du mulig
heter til å editere ligaen. Da 
kan du endre på hvert enkelt 
lag så mye du vil. Skulle du 
vinne ligaen en sesong, må du 
forberede deg på at neste 
sesong blir atskillig tøffere. 

For å spille TV Sports Bas-

AMIGA 
Grafikk: 9 
Lyd: 7 
Spillbarhet: 7 
Totalt: 84% 

ketball trenger du en 512kB 
AMIGA. De med l MB kan 
glede seg over ekstra lyd
effekter. Spillet ligger på to dis
kener og inkluderer også en 
god manual som forklarer både 
historien, reglene i basketball 
og det du ellers trenger å vite. 

OAS 

CINEMAWARE er kjent for sin gode grafikk, og TV 
Sport Basketball er intet unntak, Lydeffektene er bra, og 
det høres ut som om kampene virkelig blir spilt. Spillet 
mangler desverre litt på den interaktive siden, Det er 
mindre å gjøre enn i TV Sports Football. Men har du san
sen for basketball, så er dette spillet noe for deg. Absolutt 
det beste og mest komplette basketballspill vi har sett. 
Anbefales! 

informasjon om hver enkelt 
flytype. Dessverre får du ikke 
sjansen til å velge en av disse 
som motstandere. Ingen nedsky
ting av VIGGEN, altså! 

Etterpå må du velge motstan· 
dere, og disse presenteres på 
samme måte. Her kan du velge 
mellom F-14 Tomeat, F-16 
Fateon, F-5 Tiger, MIG-29 
Fu!crum, Su-27 Flanker, Mirage 
2000 og MIG-31 Foxhound. 
Husk at hver enkelt flytype vil 
oppføre seg forskjellig når du 
møter dem i luften. 

BOMBER har 16 ulike opp
dragsmuligheter med stigende 
vanskelighetsgrad. Disse må lø
ses i rekkefølge. Men du kan 
velge oppdrag du har løst før. 
Informasjon om oppdraget blir 
så vist. Her kan du selv gå inn på 
kartet og få ut 3D informasjon 
om målet hvis det er ønskelig. 

Til slutt gjenstår det å bestem
me hvordan flyet du har valgt 
skal utrustes med våpen. En rek
ke ulike raketter og bomber er 

Spillbarhet: 8 

Totalt: 88 % 

tilgjengelig. Manualen har tek
niske data samt en liten forklar
ing av hver våpentype. Det som 
er viktig å ha i tankene her er at 
mye våpen fører til økt vekt. 
Dette gjør at flyet bruker mere 
drivstoff og blir tyngre å 
manøvrere. 

Spillet ligner mye på Inter
eeptor når det gjelder flyfølelse, 
men det går muligens litt saktere. 
Derimot stiller BOMBER sterkt 
når det gjelder detaljene på fi
endtlige fly og landskap. 
Programmet er heller ikke feil
fritt. Funksjonen - Aksellerering 
av tid, fikk vi ikke til å virke. 
Dette er synd da det blir kjedelig 
å fly frem til målet når det ikke 
er fiendtlige fly i nærheten. 

OAS 

AMIGA 
Grafikk: 9 
Lyd:  5 

Fantastisk fin 3D-grafikk med fine detaljer. 
Oppdateringen er absolutt akseptabel, men lydsiden kunne 
ha vært litt bedre. Men man kan ikke få alt heller. Da du 
kan designe dine egne oppdrag i tillegg til de eksisterende, 
vil FIGHTER BOMBER tilby underholdning i lange tider. 



H usker du GHOSTS 'N 
GOBLINS? Her er et 
spi11 i noenlunde samme 

bane. Figurene er litt annerledes, 
brettene er litt annerledes og 
historien bak det hele er litt an
nerledes. Men spillet går ut på å 
kverke beinrangel som stiger opp 
av marken - akkurat som i nevn
te forgjenger. 

Selv om man kjenner igjen 
visse trekk ifra andre spill, så 
finnes det så mange ulike mo
menter i dette spillet at det alli
kevel gir et inntrykk av å være et 
selvstendig produkt. 

La oss begynne med selve 
opplegget. Vi siterer (og overset
ter) ifra bruksanvisningen: 

For lenge, lenge siden, steg tre 

NORSK DATA MAGASIN 

onde drager ned fra bimmelen og 
brakte død og ødeleggelse til 
engang så fredelig kongedømme. 
r denne nødens stund steg det 
fram en tapper kriger som be
kjempet inntrengerne i et forsøk 
på å gjenopprette lov og orden i 
sitt hjemland. Han ble kjent som 
"the BLACK TIGER" - den 
svarte tigeren. 

Tilleggsutstyr 
for din "ga 

Atlantis Distribusjon er norsk representantjor Supra. Produktene holder hØY kvalitet, 
men takket være store illnkjøp klarer vi il oppnil en svært lav pris. I tillegg jilr 

medlemmer i Atlantis Amiga brukerklubb 10% rabatt! 

Harddisker 
Alle harddiskene til Amiga 2000 er hardeards med en SCSI WordSyne-kontroller, som har hØy hastighet 
også ved oversean. Harddiskene på 40, 80 og lOS MB er levert av Quantum. og har en aksesstid på I l  
ms.! Harddiskene er ferdigfonnaterte. og kommer med ferdig innlagt Workbench & Extras 1 .3, samt en 
del nytteprogram (bl.a. CIiMate). Alle som kjøper harddisker får dessuten Backup-programmet 
QuarterBack på kjøpet! Vi har også SupraDrive 44R, som er en uttagbar 44 MB harddisk. 

RAM-kort 
Supra's RAM-kort for Amiga 2000 kan utbygges til 8MB. og har en mye lavere pris en Commodore's 
"orginale" kort. Start med 2MB og bygg videre ut - vi leverer kretsene ! Eget testprogram følger med 
kot1et. 

Atlantis Amiga brukerklubb 
Siden høsten 1987 har vi drevet en brukerklubb for Amiga. Klubben har sitt eget medlemsblad. EXEC, 
som kommer ut annenhver måned. Bladet er på rundt 60 sider. og inneholder kurs, tester, nyheter og mye 
mer. I tillegg får medlemmene også ut disketter. Dos-manualer, produktkataloger m.m. Ett års 
medlemsskap koster 29S kroner, og da får du i tillegg 10% rabatt på alle Supra-artikler vi selger. Ring 
eller skriv til os hvis du vil bli medlem! 

Atlantis Distribusjon 
Parallellen 12 - 8012 Jcnsvoll - Tlf. 08 1 -63040 - Fax 08 1 -63041 

Leveringsbctingclser: Allc varer sendes i oppkrav. kr. 40.- i porto kommer i tillegg. 
Varer betalt p-' forskudd over postgiro 0808 4574671 sendes fraktfritt. Hvis du i l,)pet 
av 30 dager angrer kjøpet. har du rett til å returnere produktet. Det betalte beløp minus 

porto vil bli returnert. 
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1 
Du spiller rollen som den svar

te tiger. og trer inn i en ond fan
tasiverden av skjeletter. demo
ner, drager, ravner og andre mer
kelige kryp. Ditt mål er å befri et 
flertall gamle trollmenn som er 
blitt frosset ned av inntrengerne. 
Hver gang du støter på en slik 
nedfryst olding, takker han for 
hjelpen ved å gi deg flere liv, 
lengre spilletid, penger, en 
stunds udødelighet, en livgiven
de trolldrikk, osv. 

kan åpne. Noen inneholder farli
ge gasser, andre inneholder 
penger. 

Pengene du får kan du bruke 
til å kjøpe våpen for - våpen som 
gjør deg enda mer slagkraftig i 
din en-manns-korstog mot fien
den. 

Spillet læres ikke på noen se
kunder, men allerede etter noen 
få minutier forstår du hvordan du 
skal spille for å lykkes med ditt 
oppdrag. En kort gjennomlesing 
av bruksanvisningen er alt som 
trengs. Man lærer fort hvilke fi
gurer man har hjelp av - og hvil
ke man skal unngå. Etter hvert 
nivå møter man en spesiell vok
ter - som oftest i fonn av en dra
ge. Denne må nedkjempes før 
man tillates fortsette til neste 
nivå. 

r krukker (disse skal knuses) 
rundt omkring på brettene finner 
du nøkler til skattekister som du 

COMMODORE 64 
Grafikk: 6 
Lyd: 6 
Spillbarhet: 8 

Totalt: 83% 

AF 

vette er et spill man blir bitt av. Det er vanskelig å legge 
ifra seg joysticken når man først er kommet igang. Et spill 
vi trygt kan anbefale. 

AMIGA 500/1 000 
Harddisker 
20 Mb SupraDrive Harddisk 
30 Mb SupraDrive Hardcard 
40 Mb SupraDrive Hardcard (Quantum) 
80 Mb SupraDrive Hardeard (Quantum) 
lOS Mb SupraDrive Hardeard (Quantum) 
SupraDrive 44R removable (ekst. u/interf.) 
44R Disk Cartridge 
Harddisker for Amiga I 000. legg til kr. 
SCSI Interface m/autoboot (ASOO) 
SCSI Interface nl/klokke (Alooo) 

Hukommelse (RAM) 
2 Mb RAM-modul for SCS I  Interface (ASOO) 
SupraRAM 500 - 0,5 Mb RAM nl/klokke 

AMIGA2000 
Harddisker 
30 Mb SupraDri ve Hardcard 
40 Mb SupraDrive Hardcard (Quantum) 
80 Mb SupraDrive Hardcard (Quantuhi) 
105 Mb SupraDrive Hardcard (Quantum) 
SupraDrive 44R removable intern 
SupraDrive 44R removabJe ekstern 
44R Disk Cartridge 
WordSyne Interface (følger med SupraDrive) 

Hukommelse (RAM) 
SupraRam 2000 m/O Mb RAM (plass til 8Mb) 
SupraRarn 2000 m/2 Mb RAM (plass til 8Mb) 
SupraRam 2000 m/4 Mb RAM (plass til 8Mb) 
SupraRam 2000 rn/6 Mb RAM (plass til 8Mb) 
SupraRam 2000 rn/8 Mb RAM 
2 Mb RAM (16 brikker) til SupraRam 2000 

Alle 
priser 
er 
inkl. 
MVA. 

6.822,-
7.960,-
9. IS6,-

1 2.060,-
1 3.884,
l4.628,-

1 .872,-
504,-

2.628.-
3.036,-

4.680,-
1 .632,-

7.260,-
8.208,-

1 1 .628,-
12.948,-
12.948,-
12.948.-

1.872,-
2.460,-

2.760,-
4.860,-
7.212,-
9.744,-

12. 108,-
2.600,-
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Piratkopiering 
P iratkopiering av spill har 

antatt slike dimensjoner 
at det truer hele soft

warebransjens eksistens. 
I Norge kopieres det for milli

oner av kroner hvert år, og ulov
lig kopierte spill dis-tribueres i 
stillhet gjennom hemmelige nett
verk over hele landet. 

For hvert spill som selges på 
ordinær måte i Norge, kopieres 
det sannsynligvis mer enn 
hundre. 

Slik begynte det 

Det tok ikke lang tid etter at 
Commodore 64 var på markedet 
før piratkopistene kom på sce
nen. En lang rekke "Cracking"
grupper dukket opp. Dette var 
grupper på 3-4 Commodore 64 
eiere som møttes på gutterom
met, tok en titt på den siste pirat
kopien de hadde mottatt fra en 
annen gruppe og satte igang med 
å kopiere til seg selv, før de 
sendte den "krackede" kopien vi
dere til neste gruppe. 

Det er denne form for organi -
sen piratkopiering som idag hol
der på å kvele hele bransjen. 

Å "knekke" et spill 
gir prestisje 

For "crackerne" er det viktig å 
vise sin egen dyktighet ved å 
være den første som klarer å bry
te de kopierings-sperrene som 
produsenten har lagt inn i pro
gramtnet. Og mange "crackere" 
er meget dyktige programmere
re. Det ser ut som de tar det som 
en personlig utfordring å "knek_ 
ke" et pro-gram. 

Når en "cracker" først har klart 
å slette kopierings-sperrene i et 
program, overtar kopi-eringsban
dene som uten skrupler sprer ko
pierte program-mer over hele 
markedet. . 

Amiga og 
piratkopiering 

I det samme øyeblikk som 
AMIGA var på markedet, var pi
ratkopieringen i full gang. Og 
denne gangen antok den epide
miske tilstander. 

Grunnen var bl.a. at samtlige 
program til AMIGA er disketter 
- noe som gjør selve kopi-er
ingsprosessen enklere. 

Det er på mange måter et un
der at AMIGA i det hele tatt er 
på markedet. Vanligvis vil sof
twareprodusentene ikke pro-du
sere program til en computer før 
den er solgt i et betydelig antall -
på den annen side vil ingen kjØ
pe en computer uten at det på 
forhånd finnes et betydelig ut
valg av software - og dermed 
stopper alt opp! 

I tillegg vet vi at de første som 
kjøpte seg en AMIGA var 
"crackerne", som straks så nye 
utfordringer i å kunne "knekke" 
langt mer avanserte programmer 
enn tidligere. 

AMIGA-markedet flommet 
derfor over av ulovlige kopier 
fra første dag. 

Hvorfor kjøpe når man 
kan få det gratis? 

Innstillingen til altfor mange 
AMIGA-eiere er: "Hvorfor skal 
jeg betale kr 300,- for et AMI
GA-program når jeg kan fIkse et 
gratis?" 

Det som de ikke tenker på, er 
at det nettopp er den vedvarende 
piratkopieringen som gjør at pri
sene er så høye! 

I Norge selges for eksempel et 
fåtall eksemplarer av hver ny ' 
AMIGA-tittel, kanskje så få som 
20-30 på hele markedet - men 
'''dagen ener" har tusenvis av 

AMIGA-eiere fått seg en "gra
tis" kopi. 

Intemasjonal.e bander 

Det som gjør saken enda vær
re, er at dene skjer i stor interna
sjonal skala. Det er ikke lenger 
3-4 ungdommer på gutteværelset 
som i "gamle dager" - i dag er 
det organiserte bander. 

Og som alle kriminelle lever 
disse bandene en lyssky tilværel
se. De opererer under bandenavn 
(Quartex, Random Access, Kent 
Team m.fl.) og de legger gjeme 
disse navnene inn i de piratkopi-

er'e programmene for å øke sin 
egen prestisje i piratmiljØet. 

Disse bandene er kun opptatt 
av en ting: Få tak i nye program 
så snart som mulig (helst før de 
er kommet i ordinært salg), 
knekke alle kopierings-sperrer 
og distribuere piratkopier før 
noen av de andre piratbandene. 

Disse bandene har forgrening
er til alle deler av softwarebran
sjen. De finnes i databladene 
(som får prØveeksemplarer av 
spillene), de finnes hos forhand
lerne, distributørene og de har til 
og med infiltrert software-produ
sentene. 

DETTE ER ULOVLIG 

En ung og utsatt bran
sje 

Når et spill koster 3-400 kr i 
butikken, så tror de fleste atsof
twareprodusentene tjener store 
penger. "Derfor gjør det 

forts. neste side ... 

DU RISI KERER FENGSEL I 3 MND 
Er du en av de som kopierer spill, så bryter du norsk lov ! 
Du risikerer politianmeldelse, bøter, fengsel og store erstatningskrav fra den norske importøren. 
Årlig kopieres det ulovlig for mi llioner av kroner, og vi vil ikke nøle et øyeblikk med politianmeldelse 
når vi kommer over ti lfel ler av piratkopiering. 
Tar du risikoen på fortsatt å være tyv? 

ELECTRONICS 
SOFIWARE � 

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

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

• 

• 



mgen ting om jeg stjeler en 
kopi". 

Dette er feil. 
Det koster utrolig mye penger 

å utvikle et moderne spill - ofte 
har softwareprodusentene brukt 
mer enn l million kr på et spill 
før det kommer i burikkens hyl
ler. 

For at softwareprodusentene 
skal ha håp om å tjene noe på et 
spill, må det selges minst 20.000 
eksemplarer. 

Hvis piratene får kloa i spillet 
før det er utgitt - noe som f. eks. 
skjedde med Palace's Barbarian 
Il - så vil det kun selges i noen 
får hundre eksemplarer. 

Det er i det hele tatt et under at 
det eksisterer noen soft-warepro
dusenter i det hele tatt! 

Peter Stone fra Palace sier: -
Piratene tror at softwarehusene 
bare håver inn penger. Dette er 
helt feil. For å tjene på et spill 
må vi selge et betydelig antall, 

N
avnet kunne jo passe på 

en kriminell organisajon, 
og det er det nok de spill
distrubitører som vil hev

de at det også er. Men medlem
mene i N etwork forsikrer oss at 
det ikke stemmer. Riktig nok in
nrømmer de at piratkopier ikke 
akkurat har vært uvanlig i deres 
omgangskrets, men de benekter 
på det sterkeste at de selv er in
volveret i denne suspekte og for
kastelige virksomheten (akkurat! 
reds. anm.). 

Men hva er Network egentlig? 
De sier selv at de er en demo/pro
grarnmerings-gruppe for data
interesserte. De har i dag 17 med-

og før vi får inn en eneste krone, 
må vi betale for duplisering, pro
grammering, emballasje og an
nonsering. Deretter kan vi 
kanskje tjene noen kroner hvis vi 
er heldig. 

Når han blir spurt om hvor 
omfanene piratkopieringen er, 
svarer han: - La meg si det slik, 
hvis et spill kommer inn i hack
emes nettverk, og hvis noen leg
ger det inn i en internasjonal da
tabase, vil titusener av personer 
ha hver sin kopi i løpet av en 
time. 

Kvelertak på 
softwarebransjen 

Gary Bracey, som er software
sjef hos Ocean, sier det slik: -
Folk kritiserer oss ofte for at 
spill til AMIGA er dyre. 
Sannheten er at hvis det ikke var 
piratkopiering, ville prisene vært 
en brøkdel av det de er idag. Når 

lemmer som er bosatt i Molde og 
Trondheim pluss et par stykker 
så langt borte som Holland. 
Medlemmene er fordelt på CBM 
64 (5 stykker), og resten på 
AMIGA. 

Gruppens grunnlegger Ketil 
Jensen forteller oss at Network i 
år feirer 5 års- jubileum, og han 
hevder at de er en av de eldste 
gruppene her i landet. De øvrige 
medlemmene har kommet til et
terhvert, og nesten alle bruker 
selvfølgelig meningsfulle syno
nym i steden for sine rette navn. 
Dette er vanlig i hacker-miljøet. 

Medlemmene på 64 er: ZIX 
(koder/grafiker), BUTTER (de-
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et spill blir ulovlig kopiert, ram
mer det ikke bare oss, men det 
rammer i like stor grad program
mereren som har jobbet på 
spreng i måned etter måned for å 
lage et kvalitetsspill. Deretter tar 
piratene over og fratar program
mereren hans velfortjente royal
ty. Hvis dette fortsetter stort 
lenger, vil de gode programme
rerne finne seg annet arbeid og 
det vil bli enda vanskeligere å få 
produsert gode spill. Resultatet 
er at piratene tar kvelertak på 
hele bransjen. 

Fremtiden 
Hva du enn tror om softwa

rebransjen. er den hver-ken rik 
eller velstående. Det er en meget 
ung bransje som prøver å overle
ve på et lite og meget utsatt mar
ked. 

Det er dyktige folk som idag 
står for produksjon og dis tri bu-

moswapper), CREPT (grafiker) 
og Ketil som er koder. De reste
rende medlemmene har Amiga 
og er: FELIX (koder), HEA
DACHE (koder), MATCHAM 
(koder), ALF (swapper), BLADE 
(swapper/grafikk), UX (grafikk) 
og STÅLE (grafikk). De har også 
et feminint innslag - nemlig DAI
SY. Noe som er ganske unikt in
nenfor dene så ellers meget 
mannsdominerte miljøet. Hennes 
egentlige funksjon i NETWORK 
fikk vi derimot ingen nærmere 
forklaring på. 

For tiden hersker det hektisk 
aktivitet da to demoer til to ulike 
COPY - beklager DEMOPARTl
ES - som arrangeres i påsken skal 

sjon av software. Hvis de ikke 
får endene til å møtes, vil de sik
kert finne på andre ting å gjøre -
noe som til syvende og sist går 
ut over deg som AWGA-eier. 

Kopiering er tyveri 
I tillegg til at piratkopiering 

truer med å ødelegge en hel 
bransje, er det også rent tyveri! 

BjØrn Jacobsen, daglig leder i 
BJ Electronics Software AS, for
teller at piratkopiering rammes 
av lov om opphavsrett til ånds
verk og straffes med fengsel inn
til 3 måneder. Ikke nok med det, 
men den som distriburerer ulov
lige kopier risikerer også et stort 
erstatningsansvar ovenfor den 
norske importØren som både har 
rettighetene for salg her i landet 
og som representerer opphavs
rettighetene. 

Dette kan bety økonomiske 
søksmål for flere 100.000 kr. 

gjøres ferdige. Ketil mener at 64-
demoen som han jobber med, 
kommer til å bli helt unik. 
Demoen har 1000 tegn på skjer
men samtidig, og enda er det 1 1 2 
rasterlinjer til overs. 
Amigademoen som FELIX pro
grammerer, fikk vi et lite glimt 
av (ikke helt feilfritt enda). Det 
lille vi fikk se så derimot ganske 
bra ut. 

Network arbeider også med 
hele fire forskjellige spill
prosjekt. Foreløbig har bare to av 
spillene fått arbeidstitler: EX
CULTOR og MAXIMUM RE
TALIATlON. Begge er for CBM 
64, og førstnevnte er omtrent fer
dig etter hva vi forstår. Det siste 
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Det er eksempler på at pirater 
har solgt "pakker" av kopierte 
spill for et par hundre kroner. 
Det skal ikke mye til før en slik 
"pakke" representerer en ordinær 
salgsverdi på ti tusen kroner. 
Distribuerer man mange slike 
"pakker", vil erstatningssøksmå
let bli enormt! 

Tenk deg om 
Du bør tenke deg godt om før 

du involverer deg i ulovlig kopi
ering av dataprogram. Hvis im
portørene (som representerer 
opphavsrettighetene) får bevis 
for hva du driver med, vil de 
ikke nøle med politianmeldelse. 
Tenk deg hva du risikerer hvis 
politiet banker på døren med en 
r.ans�kingsordre! 

Piratkopiering er ikke lenger 
uskyldige guttestreker - det er 
blodig alvor! 

er visst foreløbig lagt på is. Et 
spØrrespill i form av TRIVIAL 
.J>URSUIT er under utvikling i 
Trondheim. 

Når det gjelder enkelte av dis
se titlene så samarbeider 
Network med HOT DESIGN 
som er en forholdsvis ny gruppe. 
Den består av de beste fra flere 
grupper innen koding, grafikk og 
musikk. Formålet er å utvikle 
spill og seriøse programmer opp
lyser Network. Vi skal prØve å 
bringe me�informa<;jon om dis
se spillene etterhvert. 

Av tidligere meritter nevner de 
TIMECRUNCHER for CBM 64. 
Denne ble så bra at de sendte 
den til noen engelske software
hus. Network hørte ikke noe 
mere fra disse firmaene, men de 
hevder at programmene derfra 
ble mistenkelig kortere. (Det går 
kanskje begge veier her i verden. 
reds. anm.). 

TIMECRUNCHER som er en 
såkalt sequensecruncher og blir 
nå overtørt til Amiga. En egen 
soundtracker-player for AMIGA 
som tar ca. 5 rasterlinjer har de 
også laget. 

Når de blir spurt om 
gruppe/demo-miljøet i Norge, 
synes de at det er preget av for 
mye LAMERS (sjargong for 
håpløse typer - reds. anm.). Det 
er for få gode grupper, men 
utviklingen har blitt bedre den 
siste tiden. De vil gjeme opp
fordre musikere til å kontakte 
NETWORK/HOT DESIGN, 
men de spesifiserer at de vil kun 
ha seriøse henvendelser for 
musikkproduksjon til spill. 
Interesserte kan skrive til: 

Kjetil Jensen 
Boråsveien 52 
6400 MOLDE 

Til slutt hilser NETWORK til 
ILLUSION, RAZOR og CRYP
TOBURNERS. Vi takker 
NETWORK og ønsker dem lyk
ke til videre med spill/demopro
duksjonen. 

OAS 
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T A  S J A N S E N ! 

BLI MED I NORSK DATA MAGASINS KONKURRANSE! 
VINN EN KOMPLETT COMMODORE 64! 

Har du gått rundt med tårer i øynene når du har besøkt en dataforretning? Ligger du våken om natten og 
drømmer om en COMMODORE 64? Har du allerede en , men trenger en gjev gave til en som snart har 
geburtsdag? Eller skulle du gjerne hatt to datamaskiner? Nå har du sjansen! 

Vinn en COMMODORE 64 med kassettspiller, joystick, spill og norsk bruksanvisning - klar til å kobles inn 
på din egen TV! Konkurransen er åpen for alle lesere av NORSK DATA MAGASIN og består av et eneste 
spørsmål : 

HVOR MANGE BYTES RAM FINNS DET I EN COMMODORE 64? 

Grip pennen! Fyll i talongen! 
Send den før 24. april 1 990 til: 

NORSK DATA MAGASIN AS 
Postboks 250 
6401 MOLDE 

SVAR: Det finns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RAM i en CBM 64 ! 

Nav n :  

Adresse: 

Postadr. : 

Telefon:  

I 

L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  � 
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Lyddentper til PC 
H vor mange PC-eiere har 

ikke hatt følelsen av at 
de jobber med en 

støvsuger istedet for en 
datamaskin. Hvis man arbeider i 
omgivelser med mye støy, blir 
man ikke så mye plaget av det. 
Men mange har en PC stående i 
en stille krok hjemme, og da blir 
problemet med viftestøy meget 
påtrengende. 

Nå kan man gjøre noe med 
dette. Firmaet GETO TECH i 
Kristiansund har utviklet en 
vifteregulator som demper 
støyen opp til 70 %. Siden vår 
redaksjons-PC ikke akkurat er 
stillheten selv, monterte vi inn en 
NOISE KILLER i den. Og 
effekten var meget god. 

Selve NOISE KILLERen er en 
liten boks på størrelse med en 

fyrstikkeske. Den monteres inn 
mellom strømforsyningen og 
viften til din PC. Monterings
anvisningen som fulgte er kort 
og grei å følge. Det var bare å 
kutte ledningene til selve viften 
(OBS ! Sørg for at maskinen er 
avslått!), og montere NOISE 
KILLER inn mellom den og 
strømforsyningen. 

Deretter festet vi NOISE 
KILLER med den selvklebende 
puten som fulgte med, og sane 
sammen PCen igjen. Selve 
monteringen tok ca. 25 minutter. 
Mesteparten av tiden gikk med 
til å demontere og skru sammen 
PCen. 

Når vi så slo på PC-en igjen, 
gikk det bare 20 sekunder før 
viften ble dempet fra det vanlige 
infernalske nivået til en behage-

lig viskelyd. 
NOISE KILLER er basert på 

det faktum at de fleste PCer i 
dag er konstruert for å jobbe i 
temperaturer helt opp til 50 
grader Celeius. Siden svært få 
jobber under slike forhold, kan 
kjøleviftens hastighet reduseres 
uten fare for at maskinen skal få 
heteslag. 

Regulatoren har en innebygget 
temperatursensor. Ved en lokal 
hetebølge vil den automatisk øke 
hastigheten og kjøleeffekten. En 
dempekrets for transient 
spenning er også innmonten i 
NOISE KILLER. Den forstyrrer 
derfor ikke din radio. 

Vifteregulatoren leveres både 
med livstids garanti og interna
sjonal forsikring, så du er be
skyttet mot enhver skade som 

CD .. ROM for 
ARCHIMEDES 

L agring av store mengder 
data på CD-plater blir 
stadig mere utbredt. 

Dette er ikke så rart når man tar i 
betraktning den enorme 
lagringskapasitet en slik plate 
har. Hele 550 MB. Dette 
tilsvarer 250.000 sider med tekst, 
5000 fotografier, eller 72 
minutter med lyd. 

En kombinasjon av disse 
medieformer er selvfølgelig også 
mulig. 

Derfor finnes det i dag en 
rekke ulike titler på CD-ROM. 
Store databaser som Bibelen, 
Encyclopedia Britanica eller 
læreverk for skolen. 

Et eksempel for skolebruk er 
utviklet av BBC i England. 
Prosjektet heter Ecodisk og er 
laget som en naturpark. Elevene 
kan ved hjelp av en datamaskin 

som styres ved mus og menyer, 
bevege seg rundt i parken. 
Underveis kan de ta prØver av 
plante- og dyrelivet samt motta 
informasjon om det de ser - eller 
måtte lure på. 

Ulike årstider er lagt inn, og en 
kan finne ut hvordan parken ser 
ut om 30 år. Vil du prøve deg 
som parkforvalter? Ecodisk gir 
deg kontrollen over hvordan du 
bør forvalte parkens ressurser i 
tiden fremover. Dette er kun et 
av flere eksempler på det CD
ROM tilbyr. 

Dette markedet har vært 
dominert av maskiner som 
Machintosh, PC-kompatible 
maskiner og Amiga. Nå tilbyr 
Acom CD-ROM til Archimedes 
3 !O, 4 !O, A30oo, Master og 
BBC-maskiner. Det skal være 
raskere enn andre lignende 

produkter og har fått navnet CD
ROM XA. Spillet komplett med 
interface vil koste rundt kr. 
7000,-. 

I samarbeid med NEXT 
Technology tilbyr Acom et unikt 
tilbud. For ca. kr. 3000,- kan du 
få lagret data på CD-plate. Men 
å komme opp med nok fornuftig 
data til å fylle en hel CD er en 
annen sak. Spilleren skal være 
leveringsklar i disse dager. 

OAS 

Mere informasjon kan få du 
fra: 

DAISY 
Postboks 100 
3501 HØNEFOSS 
Tlf: 067-25455 
Fax: 067-21918  

Noise Kil/er 

kan tilbakeføres til regulatoren . 
Prisen på regulatoren er 590,- + 
m.v.a, og anbefales på det 
varmeste til alle som er lei 
viftes tøy. Flere opplysninger får 
du hos: 

GETO TECH 
Verkstedveien 4 
6500 KRISTIANSUND N 
Tlf: 073-82802 

OAS 

øns�r vi 
a[[e våre 

[esere og annonsører 



Pro 
E n av landets store 

leverandører /impor
tører av software til 

det norske markedet, Bl 
ELECTRONICS, har nå gått 
til det skritt å slutte med 
import av program til ATARI 
ST. Årsakene er flere. 

For det første så selges 
nevnte maskin med en pakke 
spill innbaket i prisen. Dette 
medfører at når maskinen blir 
solgt, så kjøpes det ikke 
spilleprogram til maskinen i 
kjøpsøyeblikket. Videre er det 
så at når kjøperen har hatt 
maskinen en stund - og be
gynner å bli lei av de spillene 

som fulgte med maskinen - så 
er han for lengst kommet i 
kontakt med andre som har en 
ATARI ST. Dermed er enda et 
"medlem" knyttet til den for 
oss alle så skadelige 
kopieringsringen. 

For det andre så er det er 
heller ikke så veldig lønnsomt 
å bare selge selve 
datamaskinen til folk. Det er 
ofte liten fortjeneste på 
hardware, og dessuten så er 
det ikke så mange forhandlere 
rundt omkring i vårt 
langstrakte land som selger 
ATARI ST. Importøren hev
der at det under lang tid har 

Dreibar monitor 
P å datamessen i Sollentuna 

utenfor Stockholm viste 
man en monitor som 

burde bli meget populær. Den 
kan nemlig vrides rundt 90 
grader, slik at man kan få både 
stående og liggende bilde ifra 
datamaskinen. Den er utviklet 
for Macintosh og har fått navnet 
RADIUS PIVOT. Det har tan 
mer enn to år å '  utvikle 
monitoren. 

Tanken bak det hele er at når 
man ' holder på med en tekst
behandler, vil man gjeme ha en 
stående skjerm. Når man bruker 
et regneark, er det bedre at bildet 
er liggende. Da tenkte 
teknikerene på RADIUS at det 
var like godt å gi datafolket 
begge deler på en gang. 

For å få stående skjermbilde, 
tar man bare tak i skjermen og 
vrir den en kvart omdreining. 
Skjermen slukkes da i circa ett 
sekund, for så å dukke opp 
reorganisert for stående bilde. 

Julien Nguyen - som er sjef for 
den tekniske utviklingen av 
hardware på RADIUS - forteller 
at det var en meget vanskelig 
oppgave å løse problemet med å 
kunne rotere bildet inni skjer
men. Når skjennen roteres, så 

." 

III: "' �  

blir dette oppdaget av en såkalt 
PIXEL ROTATION ENGINE. 
Den reorganiserer bildet i meget 
stor hastighet, slik at menyer og 
tekst/tall/figurer kommer ut 
rettvendt på skjermen. 

Da Facit i sin tid laget en 
lignende skjerm, var man nødt til 
å slå av maskinen for hver gang 
man ville bytte skjerm
orientering. Det er ikke nødven
dig med RADIUS PlVOT. 

At vi får slike monitorer til 
våre vanligste hjemmedata
maskiner i nænneste framtid er 
vel for mye 11 håpe på. For det 
første blir prisen veldig hØy på 
grunn av den kompliserte tekno
logi som må brukes. For det 
andre er det vel de færreste av 

- . oss som virkelig har bruk for en. 
Derved blir det små serier og 
liten lønnsomhet for produ
senten. 

Men det var veldig artig å se 
monitoren i funksjon. Vi skulle 
likt å se DTP (Desktop Publish
ing) på en AMIGA eller en 
AT ARJ ST med en slik skjerm -
men som sagt, det er vel for mye 
å håpe på. 

AF 

;;;; 

" 
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sto 
vært liten eller ingen 
etterspørsel etter spillepro
gram og nytteprogram til 
ATARI ST. Derfor tar man 
bare inn til landet program 
som bestilles av forhandlerne. 
Leveransetiden blir for 
kunden cirka en ukes tid. 

Som VI alle vet, så er 
kopieringsvirksomheten ikke 
noe mindre på AMIGA-siden. 
Dette er ikke bare ulovlig, 
men som dere forstår også 
veldig skadelig for markedet 
som sådan. Selv om Bl 
ELECTRONICS synes at 
man selger relativt hyggelig 
med program til AMIGA-

markedet, så er det ikke så 
stort som det kunne ha vært -
sett i forhold til antall solgte 
enheter. 

NDM vil derfor oppfordre 
våre lesere til å kjøpe 
originalprogram til sine data
maskiner. Vi vet at mange av 
programmene på markedet er 
skrevet av folk som burde 
holde seg unna program
meringskunsten. Mye er rett 
og slett bare møkka. Be om å 
få teste program du kjøper 
hos leverandøren. Gi ham 
beskjed om hva du synes om 
forskjellige spill - han har 
sjelden tid til å teste alle 
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programmene selv. Han blir 
sikkert bare glad for dine 
synspunkter. 

På denne måten kan vi få 
større bevegelse i software
salget, samtidig som vi 
kanskje oppnår å få senket 
prisene på spill en del. Det er 
jo direkte synd at et spill skal 
koste 395,- kroner. 

Så la det gå sport i det. Si til 
dine venner på datafronten: 
BARE ORIGINALER TIL 
MEG, TAKK! 

AF 

SPILLTOPPEN 
CBM 64/128 

ATARI ST 
ARCHIMEDES 

AMIGA 

I hvert nummer skal vi prØve å lage en liste over de mest populære spillene i landet for 
CBM 64/128, ARCHIMEDES, ATARI ST og AMIGA. Til dette trenger vi din hjelp. 
Skriv derfor ned fem favoritter på et postkort. Husk å opplyse for hvilken maskin valget 
ditt gjelder. Blant innsendte forslag vil vi trekke ut tre vinnere som hver får tilsendt en 
overraskelse i posten! 

F ra Addison-Wesley har nå 
den oppdaterte og 
reviderte hardware

manualen til Amiga kommet. I 
motsetning til tidligere oppda
teringer som bare omhandlet 
A lOOO, tar denne utgaven for seg 
spesifikke detaljer også for A500 
og A2000. Som et eksempel kan 
vi nevne keyboardet som jo er 
forskjellig for de tre modellene. 

Boken tar også med flere 
programeksempler, og i motset
ning til tidligere utgaver, så 

Postboks 250 - 6401 MOLDE 

virker disse - utrolig nok. Flere 
eksempler er også i pseudo kode 
slik at du selv kan programmere 
dem hvis det er Ønskelig. 
Forskjeller mellom PAL og 
NTSC blir også omtalt. 

Kapitlene om AUDIO og 
BLmER er utvidet. Og endelig 
har det kommet et prograrnek
sempel med linjetegning v.h.a. 
BLmER. Nyttig! For de som 
bygger hardware selv, er et 
kapinel om AUTOCONFI
GURATlON tatt med. 

, 
• 

For assembler-program
merere, eller for de som vil 
vite mere om Amigas 
hardware - er denne boken 
et "MUST". Anbefales! 

OAS 

TmEL: 
AMIGA HARDWARE 
REFERENCE MANUAL 

PRIS: kr. 257,00 
ISBN: 0-201-18157-6 
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Gi antenes kamp 
I løpet av de to siste årene 

har man på COM
MODORE i Sverige skif-

tet folk i ledelsen flere ganger. 
Årsakene er ofte blitt sagt å være 
at de svenske sjefene har hatt 
vanskeligheter med å samarbeide 
med de amerikanske eierne. 

Dette har medført at COM
MODORE har hatt store proble
mer med å hevde seg på det 
svenske markedet. Da NDM var 
i kontakt med Lars-H Molander 
på ATARI ved vårt besøk på da
tamessen i Sollentuna, koste han 
seg over problemene som 
COMMODORE hadde 
Sverige. Ikke av ondskap, men 

av rent økonomiske grunner. 
Dette medførte nemlig at ATARI 
hadde fått et skikkelig grep om 
markedet både når det gjaldt an
tall forhandlere og antall solgte 
maskiner. 

Molander hevdet at man under 
1989 hadde solgt i gjennomsnitt 
nesten 2000 ATARI ST-maskiner 
hver måned i Sverige. Han men
te videre at man hadde over 50 
prosent av markedet vis a vis 
AMIGA. Til jul solgte ATARI 
flere ST enn COMMODORE 
solgte AMIGA. 

Men i Norge er det som vi vet 
helt annerledes. Her har COM
MODORE hele 85-90 prosent av 

markedet når det gjelder hjem
medatamaskiner. 

Under hele 1989 solgte ATARI 
1500 ATARI ST-maskiner her i 
landet. Vi må bare gratulere 
COMMODORE med suksessen, 
og håpe at ATARI med sin nye 
modell STE (se test i dette num
mer) kan gi COMMODORE lin 
konkurranse. Det kan bli en nyt
tig "fight" for oss som er brukere 
av hjemmedatamaskiner både 
når det gjelder pris og setvice. 

AF 
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ATARr 

Commodore 

Maskinkode på 
M askinkode er egentlig 

det eneste språket en 
mikroprosessor "snak

ker". Ved alle andre språk må 
programmet oversettes til in
struksjoner som prosessoren kan 
forstå. Riktignok går dette auto
matisk i språk som BASIC, men 
denne prosessen er tidkrevende. 
Ved å skrive program direkte i 
maskinkode blir de langt raskere. 
Ulempen med maskinkode er at 
store program lett blir uoversikt
lige, og det kan derfor ta lengre 
tid å lage et program. 

Maskinkode er forholdsvis en
kelt å lære. Jeg sier dette fordi 
antalIet instruksjoner er ganske 
lavt, og det hver enkelt gjør er 
lett å forstå. Problemet består i å 
få programmene til å virke som 
de skal! 

Gjennom dette kurset skal vi 
gå gjennom alt som skal til for å 
skrive et program i maskinkode. 
I denne første artikkelen skal vi 
se på hva som trengs av pro
gramvare, og vi skal gå gjennom 
det vi trenger å vite om prosesso
rens oppbygging og virkemåte. 
Den heter Motorola 68000, og 
kan regne med 32 BITers tall. 
Den kan tilkobles en databus på 
16 BITer. 

For å forstå hva dette vil si, må 
man kjenne totall-systemet - el
ler det binære tallsystemet, som 
det vanligvis kalles. Hvert siffer 
i et binært tall blir kalt en BIT, 
og den kan enten være O eller l .  
Hvis vi har et tall i det vanlige ti
tall-systemet, så vil siffer num-

mer l fra høyre være enere, sif
fer nummer to tiere, siffer num
mer tre antall hundre, O.S. v. For 
hver plass ganger vi med ti. 

Når vi i titall-systemet ganger 
med "ff,så ganger vi med to i to
tall-systemet. Første siffer eller 
BIT representerer_ antall enere, 
siffer Dummer to antall toere, sif
fer nummer tre antall firere, og 
så videre. Hvis vi tar det binære 
tallet 110 10 10  l som et eksem
pel, så-sel"vi at det er 8 siffer, og 
det er derfor et 8 BITers talI. Vi 
tar en og en bit fra høyre og kan 
sette opp regnestykket 
( l  x l ) + ( O x 2 ) + (  l x 4 )  
+(Ox8)+( l x 16)+(Ox32)+( l x64 )+( 
Ix 128). Dette blir lik 213,  og det 
binære talIet II O 10 I O l er derfor 
det samme som 213 i titalI-syste
met. Et 8 BITers binært talI kan 
ha verdier fra O til 255, 16  
BITers tall fra O til 65535, og 32 
BITers fra O til 4294967295. 

Mikroprosessoren kan kun 
regne med hele talI. Vi ser at 
binære tall tar større plass enn 
vanlige tall, og det er denar enk
lest å bruke hexadesimale talI i 
maskinkodeprogram. I dette tall
systemet er grunntallet 16. Det 
vil si at hvert siffer kan ha en 
verdi fra O til IS. For tallene 10 
til 15 bruker vi bokstavene fra A 
til F, så hvis du skal telle til IS, 
så blir det slik: O l 2 3 4 5 6 7 8 
9 A B C D E F. 

Grunntallet 16 er valgt ford det 
er meget enkelt å gjøre om et 
binært talI til et hexadesimalt 
tall. Hvis vi bruker tallet fra ek-

sempelet ovenfor og gjør det om 
til et hexadesimalt talI, tar vi fire 
og fire BITer fra høyre og gjør 
om til et siffer. Første gruppe fra 
høyre blir da 
(l  x l )+(Ox2)+(Ix4)+(Ox8), som 
er lik 5. Andre gruppe blir 
(Ixl)+(Ox2)+(I x4)+(lx8), som 
er lik 13. Når vi setter sammen 5 
(som er 5 også i det hexa
desimale systemet) og 13 (som 
hexadesimalt er lik D), får vi D5. 

Det er vanlig å markere at det 
er et hexadesimalt tall ved å sette 
et dollartegn rett foran tallet -
f.eks. slik: $D5. 

Vi kan gjøre om et hexadesi
malt tall til et vanlig tall ved å 
bruke samme fremgangsmåte 
som for binære tall. Den eneste 
forskjellen er at det tallet vi 
ganger med, er 16 ganger større 
for hvert siffer. Vi regner SOOD5 
om til et vanlig tall og får 
( 5 x l ) + ( 1 3 x I 6 ) +  
(Ox256)+(Ox4096), som er 213. 

Når vi har et tall og trekker fra 
et tall som er større, vil tallet 
først bli redusert til man når tal
let O (null). Deretter vil det starte 
"på toppen" igjen slik at subtrak
sjonen kan fortsette. Vanskelig? 
La oss ta et eksempel: 

Vi bruker regneoperasjonen 3-
10 med et 8 BITers tall. Først 
ttekker vi fra 3, og når vi så trek
ker fra en til, får vi 255, som er 
maksimal verdi for et 8 BITers 
tall. Vi trekker de resterende 6 
fra 255 og får at resultatet blir 
249. Tallet 249 representerer da 
tallet -7 (minus sju). 

Hvis et program skal utførere 
regneoperasjoner hvor resultatet 
blir negativt, lar vi  halvparten av 
tallene representere negative ver
dier. Dette gjøres ved at BITen 
lengst til venstre bestemme 
fortegnet. 

Tallet 249 blir binært 
l l l l lOOI.  Vi ser her at BITen 
lengst til venstre er 1 .  Dette be
tyr at det er et negativt talL 

For å gjøre dette om til et posi
tivt talI, trekker vi ifra l og får 
l l l l lOOO, og så er det bare å set
te alle enere til null, og alle nul
ler til en. Resultatet blir 
OOOOOl l l ,  eller 7 i titall-syste-

met. 
Når vi bruker en BIT til for

tegnet, må vi bruke en BIT 
mindre til selve tallverdien. Det 
området som 8, 16  og 32 BITers 
regneoperasjoner dekker, blir da 
tallene (verdiene) fra -128 til 127 
for 8 BITer, -32768 til 32767 for 
16 BITer og -2147483648 til 
2147483647 for 32 BITer. 

Du kan velge om det skal reg
nes med 8, 16 eller 32 BIT når 
du skriver et program. Hvis du 
velger å bruke 32 BITer, så vil 
programmet bruke lengre tid på 
å hente inn data fra minnet. Det 
kan nemlig bare hente inn 16  
BITer om gangen. Det er nettopp 
dette som menes med en 16 
BITers databus. 

68ooo-prosessoren har 18 in
terne registere. En såkalt pro
gramteller holder orden på fra 
hvilken del av minnet neste in
struksjon skal hentes. 8 av regist
rene er dataregistre hvor tall som 
inngår i regneoperasjoner lagres, 
og hvor også midlertidige resul
tat kan oppbevares. Ved å bruke 
tall fra de interne dataregistrene i 
stedet for å hente dem inn fra 
minnet, utføres instruksjonene 
raskere. 8 av registrene er såkalte 
adresseregistre og lagrer adresse
ne som forteller hvor data befin
ner seg i minnet. 

Det siste registeret er det vik
tigste av dem alle. Det kalles sta
tusregisteret, og BITene i dene 
forandrer seg alt etter som hvil
ket resultat det ble av den regne
operasjonen som ble utført. Ved 
å teste BITene i dette registeret, 
kan vi for eksempel finne ut om 
resultatet av en regneoperasjon 
ble positivt, negativt eller O. 
Dette registeret er grunnlaget for 
alle beslutninger som prosesso
ren tar. 

Det finnes to måter å skri ve 
program i maskinkode på. Den 
første går ut på at de instruksjo
nene du skriver inn blir oversatt 
til tall som blir lagret direkte i 
minnet. Teksten du skriver inn 
blir ikke lagret, og for å se på 
programmet, må tallene overset
tes til tekst igjen. 

Den andre måten går ut på at 

en tekstfil som du har skrevet, 
brukes til å lage et program som 
så leses inn i minnet for å kjøres. 
Tekstfilen blir tatt vare på, og i 
den kan du skrive kommentarer 
om hvordan programmet virker 
og hva det gjør. 

Det er kun denne måten som 
er brukbar hvis du skal lage litt 
lengre program - eller hvis du 
skal kombinere delrutiner skre
vet i maskinkode med program 
skrevet i andre program
meringsspråk. 

Det programmet som lager en 
kjørbar fil av en tekstfil, kalles 
en assembler. Prosessen å over
føre instruksjonene i en tekstfil 
til tallforrn i et program kalles å 
assemblere. 

Det finnes mange assemblere 
på markedet. Enkelte a\' dem har 
innebygde teksteditorer så du 
slipper å skrive inn tekst i et 
CLI-vindu hver gang du skal as
semblere. Dette gjør det en god 
del raskere å fjeme skrivefeil og 
gjøre andre rettelser. Alle as
semblere stiller stort sett de sam
me kravene til hvordan tekstfilen 
skal være skrevet, og det spiller 
derfor ikke noen stor rolle hvil
ken du velger. 

Neste gang skal vi ta for oss et 
programeksempel. Da skal vi 
også forklare hvordan instruk
sjonene skrives og hvordan de 
blir utført. 

Du kan godt skrive til oss hvis 
det er noe du lurer på i forbindel
se med AMIGA og maskinkode. 
Send konvolutten til NORSK 
DATA MAGASIN, Postboks 
250, 6401 MOLDE. 

For å gjøre det enklete for oss 
å sortere posten, blir vi glade 
hvis du merker konvolutten 
"AMIGA MC". 

GJD 
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N D M 's SPØ R R ESPALTE 
På denne siden skal vi forsøke å besvare spørsmål ifra våre lesere. Vi skal prøve å være til hjelp når det 
gjelder programmering, råd innfor kjøp av hardware (f.eks. ekstra tilbehør), hvordan man bygger ut sin 
datamaskin ,  hvilket program som passer best til et nærmere ang itt behov, samt alt mulig annet innom 
data man måtte undre seg over. 

Vi forbeholder oss retten til å redigere (f.eks. korte ned) innsendte brev. Send dine spørsmål til: 

NORSK DATA MAGASIN 
Postboks 250 
6401 MOLDE 

L 
V e n n l i g st m e rk k o n v o l u tten " SPØRRESPALTE",  

- - - - - - - - - - .J 

uens ro er 
H

er en dag ramlet det ned en ny 
joystick med microswitcher på 
vårt skrivebord. Et eksemplar i 

glade farger: grønt, gult, rosa, lilla og 
svart. Og da vi er glade for alle 
unnskyldninger som gir oss en mulighet 
til å spille litt, så ble den plugget inn en 
CBM 64 med en gang. 

Vi har ikke hatt den lenge nok til å 
kunne uttale oss om holdbarheten, men 
vi testet den i et voldsomt skytespill, og 
det klarte den med glans. 

Den var lett og holde i, og det ble ikke 
værre da vi lot sugekoppene gripe tak i 
bordet. Selv under ganske heftige 

bevegelser ble den stående som Dovre 
selv på bordet. 

Det eneste vi savnet var autofire, men 
det synes vi er litt juks allikevel. Det må 
dog innrømmes at visse spill krever 
autofire-funksjon for at man i det hele 
tatt skal ha en sjanse. 

J oystieken har tre muligheter for å 
kunne regulere pinnens utslag til siden. 
Det syntes vi var en god ide. 

Veiledende pris er kr. 199,00. Det gjør 
at vi finner joysticken å være et meget 
godt kjøp. Importør: SCANDOMATIC. 

AF 

E
nda en joystick forsøker 
å gjøre sine hoser 
grønne på det norske 

markedet. Til alt overmål er den 
sjøgrønn på farge også. Det 
eneste som ikke er grønt er 
kabelen og sugekoppene - de er 
svarte. 

Prismessig befinner den seg i 
de øverste regioner - kr. 299,00. 
Og kvalitetsmessig gjør den også 
det. Under vår test av joysticken 
viste den seg kapabel i aller 
høyeste grad. 

Autofirefunksjonen fungene 
helt utmerket. Vi kjøne den 

igjennom SPACE HARRIER 2 
så det gnistret. 

I tillegg syntes vi at den var 
meget behagelig å holde i. Selve 
spaken hadde et utslagsområde 
som gjorde at man hadde god 
kontroll over figurbevegelser på 
skjermen. 

Den finnes å kjøpe i en fin 
presentasjonsforpakning . og 
liker du grønt, så har du her en 
meget bra joystick. 

Leveres av SCANDOMATIC. 

AF 

Bl i  abonnent på 
NORSK DATA MAGASIN 

du også! 
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un er ml s o e 
Nr. Beskrivelse 
1 CPU Central Proeessing Unit) 
2 RAM (Random Access 

Memory) 
3 BASIC/KERNAL ROM (Read 

Only Memory 
4 CHARACTER ROM 
5 CIA 2 (Complex Interface 

Adapter) 
6 USER-port 
7 CA SETTE-port 
8 SERIAL-port 
9 VIDEO/AUDIO-utgang 

10 RF MODULATOR med TV-
utgang 

1 1  EXPANSION-port 
12 POWER-inngang 
13 AV/PÅ-bryter 
14 JOYSTICK -portene 
15 Sikring 
16  KEYBOARD-kontakt 
17 CIA-l 
18  SID (Sound Interface Device) 
19 CRYSTAL 
20 OSCILLATOR-krets 
2 1  'yIC (Video Interface Chip) 
22 COLOR RAM 
23 MEMORY CONTROLLER 

I denne artikkelen skal vi se 
lin nænnere på hvordan 
Commodore 64 er oppbygd. På 
bildet ser du Commodore 64 
(den nye, hvite modellen) slik 
den ser ut innvendig. I tabellen 
ser du hva de ulike delene i ma
skinen kalles. 

La oss først fortelle at de svar
te brikkene på bildet (f.eks. m. l )  
heter på engelsk: CHIP. Den 
ClllPen som vi har gitt numme
ret l kalles CPU, ener på norsk: 
HOVED PROSESSOR. Det er 
denne CHlPen som kan finne ut 
at 2+2=4. Du kan tenke deg at 
dette er "hjernen" i datamaski
nen. 

Når du programmerer en data
maskin. må programmet ligge et 
eller annet sted. CPUen har ikke 
noen fonn for lager inne i seg 
selv, slik at vi må ha et lager 
utenfor CPUen. Dene lageret (ru. 
2) består av to CHIPer. Disse 
CHIPene kalles RAM-CHIPer. 

Commodore 64 har 64 kB med 
lager eller minne. Forkortelsen 
"kB" står for "kilo-BYTE". En 
BYTE inneholder et enkelt tegn. 
En kilo-BYTE tilsvarer 1024 
BYTEs. Legg merke til at det 
ikke regnes som i vanlig kilo - i 
hverdagen sier man at et kilo er 
lik 1000 gram, men i datamaski-

ner betegner kilo verdien 1024 
(l kB ;  1024 BYTEs). Vi kan da 
regne ut at Commodore 64 har et 
minne som er (64 x 1024 ) : 

65536 BYTEs stort. Dene min
net kan både leses ifra og skrives 
til. Man kan altså både hente in
fonnasjon ifra og legge informa
sjon inn. 

CHIPen m. 3 er også et minne, 
men dene minnet kan bare leses 
ifra. Med andre ord kan vi ikke 
forandre noe på innholdet i dene 
minnet. Dene kalles en ROM
CHIP. Denne ROMen inneholder 
blant annet BASIC-tolken. Dene 
er et program som gjør at du kan 
programmere Commodore 64 i 
prograrmneringsspråket BASIC. 
CPUen forstår f.eks. ikke kom
mandoen "LOAD" direkte, men 
må først oversette den til 
CPUens språk (maskinkode). 
Dene er en av oppgavene til BA
SIC-tolken. 

I figur 4 vises enda et lager i 
Commodore 64. Dene lageret in
neholder ikke noe program, men 
grafikk -data. Denne CHIPen in
neholder nemlig informasjon om 
hvordan tegnene på Commodore 
64 skal se ut. Når du trykker en 
"A" på tastaturet, vil maskinen 
hente ut "grafikk-formen" for en 
"A" i dette minnet. Vi kan til
fØye at også dette minnet er et 
ROM-minne. Det kan altså bare 
leses ifra. 

CHIPen nr. 22 er et minne som 
inneholder farge-informasjon for 
skjermen. Dette minnet kan både 
lese ifra og skrives til. Nr. 23 vi
ser CHIPen som blant annet tar 
seg av signalene mellom CPUen 
og de forskjellige minnene. 

Det neste vi skal se på er 
CHIPene m. 17 og nr. 5. Disse 
CHIPene behandler ting som 
skal inn eller ut av maskinen, og 
kalles CIA-CHIP. Forkortelsen 
CIA står for COMPLEX IN
TERFACE ADAPTER. Dette 
kan oversettes til: AVANSERT 
G R E N S E S N I T T S - E N H ET. 
Ordet "grensesnitt" betyr en 

"overgang"mellom innvendige 
og utvendige deler av maskinen. 
CIA-CHIPen (nr. 17) styrer tas
taturet (nr. 16), JOYSTICK-por
tene (ru. 14), noe av USER-por
ten (nr. 6) og noe av kasettspil
ler-porten (ru. 7). 

Den andre CIA-CHIPen (nr. 5) 
styrer hovedsakelig USER-por
ten (nr. 6) og serie-porten (ru. 8). 

Neste CHIP vi skal se på er 
VIC-CHIPen (nr. 21). Forkor
telsen VIC står for VIDEO IN
TERFACE CHIP. Denne kaller 
vi på norsk: VIDEO-CHIPen. 
Som du kanskje allerede har 
gjettet, er det denne CHIPen som 
styrer skjennbildet på 
Commodore 64. I tekst-modus 
kan Commodore 64 vise 40 tegn 
(bokstaver) per linje og 25 linjer 
i høyden. Du har altså tilsammen 
1000 tegn på hele skjermen 
(40x25;1 000). I grafikk-modus 
kan du få 320 punkter i bredden 
og 200 punkter i høyden. Dette 
moduset tillater kun to farger 
(flere farger kan trikses til). 

Det andre graflkk-moduset, 
som kalles MULTICOLOR (fler
farget), tillater fremdeles 200 
punkter i høyden, men bredden 
halveres til 160 punkter. Legg 
merke til at det er punktene som 
blir dobbelt så brede, og ikke 
selve skjermområdet som blir 
halven. Dette grafikk-moduset 
tillater 4 farger (med litt triksing 
kan man få opp til 16 farger). 

En fullkommen datamaskin 
må jo også ha lyd. Denne 
CHIPen har vi merket med nr. 
18. Den kalles SID og er en for
kortelse for SOUND INTERFA
CE DEVICE - som kan overset
tes til: LYD-CHIPen. Den kan 
spille tre forskjellige lyder på en 
gang (tre-stemt). Noen av funk
sjonene i LYD-CHIPen er valg 
av bølgeform, filtrering av høye 
eller lave frekvenser, fremhe'.'ing 

av et spesielt frekvensbånd, re
gulering av lydstyrke og mye 
mer. 

Den siste CHIPen vi skal ta for 
oss er CHIPEN m. 20. Denne 
CHIPen, pluss kvartskrystallet 
(ru. i9), har som funksjon å lage 
taktpulser til de ulike deler av 
maskinen. Det er denne kobling
en som blant annet genererer 
klokke-frekvensen på I MHz (en 
millicll svingninger i sekundet) 
til CPUen. 

Andre nevneverdige ting i 
Commodore 64 er RF-MODU
LATOREN, eller TV-MODU
LATOREN (nr. 10). Denne enhe
ten omvandler signalene som 
kommer fra VIC-CHIPen til · et 
TV-signal slik at du kan bruke 
maskinen direkte på et vanlig 
TV. 

Nr. 9 er VIDEO/AUDIO ut
gangen. På denne utgangen fin
nes det mulighet til å hente ut et 
VIDEO signal. Dette signalet be
nyttes for å få bilde på en moni
tor. På denne utgangen kan du 
også få ut lyd-signal direkte fra 
LYD-CHIPen (for tilkobling til 
eget lydanlegg). 

I ekspansjonsporten (nr. I l )  
kan du plugge inn moduler som 
f.eks. spill, disk-turbo osv. 

Videre er m. 14 JOYSTICK
portene, nr. 1 2  er inngangen for 
transformatoren, og nr. 1 3  er 
AV IP Å bryteren. 

NAH 

Bli abonnent på 
NORSK DATA MAGASIN 

du også! 

CUr ,. 
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ven ure er I 
F

or ikke så svært 
mange år siden stod 
en ikke helt ung 

mann i ei elektrisk forret
ning i en mellomstor norsk 
by og betraktet butikkens 
nye stoltheter - et halvt 
dusin datamaskiner. 

Den ikke helt unge 
mannen, som nå de våkne 
leserne vil ha oppfattet er 
identisk med undertegnede, 
skulle skrive en serie artikler 
om dette nye fenomenet som 
ble kalt "hjemmedata". 
Datamaskiner så rimelige at 
vi alle kunne ha råd til en. 
Mystiske apparater som 
lignet hybrider mellom 
kalkulatorer og skrive
maskiner. 

- Og denne her har hele 
trettito kilobytes minne! 
utbrøt ekspeditøren entu
siastisk. 

De som stod rundt 
omkring nikket gravalvorlig 
flere ganger. 

- Javisst. Imponerende. 
Jeg ante ikke hva han 

bablet om. Han ante det 
knapt nok sjøl. Siterte bare 
det som stod 
reklamebrosjyra. 

Jeg grep fatt i ei lys gul ei 
som så riktig solid ut og 
ville løfte på vidunderet - og 
ramlet nesten på baken. Den 
veide bare litt mer enn ingen 
ting. Min solide Remington 
skrivemaskin hjemme virket 
som et helt flyttelass i 
forhold. 

Dette var sannelig verdt en 
artikkelserie! 

Men forfatteren var grønn, 
ekspeditØrene om mulig 
enda grønnere, og det 
pinlige spørsmålet måtte jo 
bare komme: Hva kan en 
bruke dem til? Hm. Hark. 
Altså. Host. Det ble mumlet 
noen store ord om 
regnskapsførsel, tekstbe-
handling, statistikk. Ja, det 
var vel heller et spørsmål 
om hva man ikke kunne 
bruke dem til. 

Men det var et men. Da 
måtte jeg kjøpe diverse 
tilleggsutstyr. Det meste like 
dyrt som selve maskina. 
Bortimot tjue tusen kroner 
ville det koste meg å bytte ut 
skrivemaskina med 
datamaskin, diskettstasjon 
og printer. Og for ikke å 
snakke om at norsk tegnsett 
måtte installeres. 

Vel. Tilbake til start. Hva 
kunne folk bruke dem til? 

- Spille. 

Det kom nesten hviskende 
fra ekspeditøren. Det var 
like før han så seg stjålent 
om, og kikket forferdet på 
meg som dumt utbrØt så 
høyt at alle hØrte det: 

- Spille? Spill? 
Jeg gikk ut med en 

Commodore under ei arm og 
en Dragon 32 under den 
andre. Et assortert utvalg 
program l lommene på 
jakke. Vel hjemme monterte 
jeg opp vidundrene og 
koblet dem til TV'n. Ikke 
lenge etterpå ble rekker av 
"invaders" skutt sønder og 
sammen. Det var artig den 
første halvtimen. Andre 
actionspill var enda 

kjedeligere. Men blant 
spillene var det også noe 
mystisk som ble kalt for 
"PlRATES COVE". Da jeg 
hadde fiklet inn en cartridge 
med et par kilobytes ekstra 
minne i VICen, kom det opp 
en tekst på skjermen. Tre 
døgn og atskillige flasker 
Pepsi Cola seinere hadde jeg 
lØst mitt første "adventure"
spill, og funnet ut noe som 
ei datamaskin kunne brukes 
til. Eller det minste 
misbrukes til. 

Å løse et eventyrspill kan i 
grunnen minne litt om å lese 
ei bok. Men i stedet for at 
bare forfatteren lØser 
problemene skal du også 
løse dem. Ellers får du aldri 
vite slutten. De første 
spillene hadde bare tekst og 

programmene forsto bare 
setninger av typen "GO 
WEST", "KISS FROG", 
"HIT BEAR" (konsekven
sen av dette siste kan man jo 
gjette seg til). Det kunne 
være ganske frusterende i 
lengden å lete etter de rik
tige orda. 

Noe de som laget spillene 
skjønte utmerket, og mulig
ens frydet seg over. Dette 
demonstrerte de blant annet 
ved å la programmet gi mer 
eller mindre vittige svar på 
spillerens rasende og 
fortvilte "PISS OFF". De 
mindre morsomme svarte 
bare sitt evindelige "I 
DON'T UNDERSTAND". 

Det har skjedd ting siden 
"PlRATES COVE". Vi fikk 
teksteventyr av typen 
"ZORK", som var atskillig 
mer sofistikerte og som 
forsto langt mer kompliserte 
svar, og det kom spill med 
bilder i tillegg til tekst. Det 
første store var "HOBBI
TEN", basert på JRR 
Tolkiens litterære mester
verk med samme navn. 

De fleste som prøvde å 
løse det, endte med å få 
edderkopper i hodet og dø et 
lite stykke ut i spillet. Hvis 
de da noen sinne kom seg ut 
av bergtrollenes fengsel. 

"HOBBlTEN" var spesielt 
med at man kunne snakke til 
de andre figurene i spillet og 
få dem til å reagere. De 
gjorde til og med ting uten 
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even 
at du ba dem om det. Men 
det inneholdt også den mest 
typiske svakheten ved 
mange eventyrspill. Hvis jeg 
ikke husker feil, skulle man 
gå noen skritt i en reming og 
deretter et par i en annen 
reming for så på nøyaktig 
samme plass som før å 
unngå å få stygge ting l 
hodet. 

Ikke særlig logisk. 
Dessverre er det i de siste 

åra gått en smule inflasjon i 
"morsomme" løsninger der 
man skal skru ut lyspæra i 
taket og putte den l 
baklomme (eller der 
omkring), så går det opp ei 
hemmelig dør bak bar-

skapet, og der inne sitter den 
svinebundne vakre 
millionærdatteren og bare 
venter på at DU skal redde 
henne. Åhjavissmej. 

Et godt eventyrspill 
trenger både ei god historie 
og ei logisk løsning for å 
fungere. Det gjelder også de 
nye spillene som ikke bruker 
tekst, eller bare en begrenset 
mengde tekst. 

Nye supermaskiner som 
Archimedes, Amiga og 
Atari gir rom for 
eventyrspill som ligner mer 
på en film enn på ei bok. De 
beste smelter sammen 
eventyr, strategi, rollespill 
og action, og greier på top
pen å formidle både historie 
og budskap. 

Dessverre av og til med 

overtoner av både 
historieforfalskning og 
tvilsomme politiske ideo
logier og sexisme. Men det 
er selvsagt ikke verre enn i 
fantasilitteraturen. Og det 
som gjelder litteratur, 
gjelder like mye for spill: 
Det meste er dessverre 
dårlig. 

Men. Og det er et stort 
men. Av og til blir du 
sittende med et spill som 
kanskje slett ikke så så 
fryktelig interessant ut i 
utgangspunktet. Jeg har spilt 
ULTIMA på Commodore 
64, og hadde ikke så 
voldsomme forventninger til 
ULTIMA 4 på Amiga. Men 
snart satt jeg i klisteret. 
Glemte deadline på artikler, 
noveller som skulle skrives, 
korrektur som skulle leses. 
På lvng leiting etter 
alrunerØtter som skulle gi 
meg et par skikkelig saftige 
trylleformularer. Og hvor 
var den helsikes ballongen 
hen? 

Det lages fremdeles gode 
eventyrspill, ikke minst 
svære grafiske rollespillvari
anter av typen "DUN
GEONMASTER". Derfor, 
og bare derfor, kan det friste 
å lage ei spesialspalte om 
slike spill i et datablad. Om 
det skal bli noe av ei slik 
spalte, avhenger av leserne. 
Både de som står fast midt i 
et spill og gjeme vil videre, 
og de som kanskje har løst 
det samme spillet og kan 
tilby sin hjelp. 

Min funksjon vil være 
redaktørens og delvis an
melderens - jeg har absolutt 
ikke tenkt å sitte her dager 
til ende å løse spill. Jeg har 
fremdeles bØker å skrive, 
SF- og fantasihistorier å 
fortelle! Skjønt, finner jeg et 
nytt "HOBITTEN", 
"LORDS OF MIDNIGHT" 
eller "THE PA WN", så vil 
dere nok få en fyldig rapport 
om det. .. 

Vi vil skrive om nye 
eventyrspill og servere våre 
sterkt subjektive meninger, 
samtidig som vi er åpne for 
andres. 

Hva sØren kan dere 
forlange mer? 

IK 
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Mmmmu. anne er! 
A lle har vi vel hørt even

tyret om pannekaka -
denne "godbiten" som 

alle ville ha tak i. Men, akk, så 
enkelt var det ikke. Helt til 
grisen med list og lempe lurte 
pannekaka ned i gapet sitt. 

Nå er det kommet et program 
på markedet som bygger sin 
historie på dette eventyret. Det er 
utviklet i Norge av ARCUS 
(norsk bruksanvisning!), og skal 
i dag finnes ute hos de fleste 
forhandlere. 

Programmet begynner med at 
pannekaken stekes i panna mens 
sju sultne unger står rundt og 
venter på middagen sin. I det du 
trykker på FIRE-knappen, 
hopper pannekaka ut av 
stekepanna og ruller ut gjennom 
døra. Og nå begynner moroa. 
Det er du som er pannekaka, og 
ditt "oppdrag" er å komme deg 
helskinnet forbi alle som vil ete 
deg. Under veis kan du bedre på 

din poengsum ved å plukke opp 
bonusfrukter. 

Men hva skjer når du møter 
grisen og skal over elva? Her har 
programmererne gjort en liten 
vri. Når grisen går ut i vannet, 
kan du hoppe opp på ryggen til 
den. Havner du for langt bak, 
ramler du i elven og drukner. For 
langt fram resulterer i at grisen 
får tak i deg. Hvis du passer på å 
hoppe av griseryggen i rett 
øyeblikk når du nærmer deg den 
andre elvebredden, vil du 
overleve eventyret (i dobbel 
mening og i motsetning til 
eventyrets pannekake). 

Videre synes vi det er bra at 
programmet er beregnet på barn 
i alderen 3 til 8 år. Det er lett å 
spille, og setter fantasien i sving 
hos de små i blant oss. Her er 
den perfekte gave til lillebror 
eller lillesøster. De vanlige 
programmene er jo altfor 
vanskelig for "små" mennesker. 

Men deres trang til dataspill og 
dataunderholdning er ofte like 
stort som oss andres. 

TH 

CBM 64 
Tittel: PANNEKAKA 
Grafikk: 9 
Lyd: 9 
Spillbarhet: 9 
Totalt: 92% 
Vi synes at både program og pris er et positivt bekjenskap. For kr .98,00 får man et meget godt 

program med fin grafikk, glade farver og god musikk. Vi gratulerer programmererne med et godt 
produkt. 

Det eneste negative vi kunne finne, var at programmet i øyeblikket kun er utgitt på kassett. 

DATAMARKEDET 
Her stiller vi plass til rådighet for de privatpersoner som vil selge sin datamaskin, sine 
originalprogram eller annet tilbehør. Annonsen koster kr. 50,- og får maksimalt være på 4 linjer 
(ca. 1 00 tegn). Ved innsendelse av annonsetekst må kvittering - el ler kopi av denne - for at 
annonsen er betalt være vedlagt. Benytt deg av postgirokonto nr 0824 0774241 ,  og skriv inn din 
annonse i talongen her nedenfor. 

0000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000 

o Betalt til postgirokonto nr. 0824 0774241 

O Kvittering/kopi vedlagt. 

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

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

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

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



LEGG DENNE DAGEN PÅ MINNET ! 
NESTE NUMMER AV NORSK DATA MAGASIN  UTKOMMER 24 APRIL 

N O M  nr .  2 ko m m e r  b l . a . t i l  å i n n e h o l d e :  

Reportasje fra D EMO- PA RTY i Dra m m en 
H A R DWA R E - p rosjekt for s elvbyg g ere 
A M I G A  u nd er m i kroskop et 
Arch i m ed es - k l  u bben 
A d v e nt u r e- s i d e  
Sp i l lt e s t e r  
C- kurs d el 2 f o r  A M I G A  
M C - k u rs d el 2 f o r  A M I G A  
B A SI C  d el 2 for nybegy nnere 
H istori en om ATA R I  
Leserbrev 
Spø rrespalte 
A rt i kl er ,  ny h eter ,  t ester og a nnonser 

Med andre ord et fullspekket 24 siders datablad for hackers ! 

Postboks 250, 6401 MOLDE 
Telefon: 072/1 6 880 Telefax: 072/1 6 890 

Postgironummer 0824 0774241 
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Abonner på NORSK DATA MAGASIN ! 
Endelig har du sjansen til å kunne bestille et helnorsk blad som tar for seg C64/1 28, AMIGA, ATARI og ARCHIMEDE S. 

Få det ti lsendt i posten hver tredje uke! 

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

Navn: 

Adr. : 

I o 
o 

H elår ( 1 5  nummer): kr. 295,-

Halvår ( 8 num m er) : kr. 1 65,-
Poststed: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

I NORSK DATA MAGASIN Postboks 250, 6401 MOLDE - Telefon: 072- 1 6  880 NOM 01-90 
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Præeisions fremstillet med tlYkt kredsløb 

5 stk. udskiltelige miero-switehes 

Superstærk plast- og stålkonstruktion 

Designet for både venstre og højre hånd 

Speeielt designet hå ndtag 

Speeiel ledningsallastn ing 

Ekstra lang ledning på 1 50 cm. 

Passer til :  

Commodore 64/ 1 28 - Atari - Amstrad 

Bit 90 - Memoteeh - Speetravideo 


