


Commodore 

Utvidelse av Amiga 4000-familie::n;..: �dlD 

Økonomi-modell med stort potensiale! 

Amiga 4000/040 er blitt godt mcttatt 
av programutviklere brukere cg 
presse. Videreutviklingen a\ grafikk., 
hastighet og cperativsystem har skapt 
en ny standard fcr hvordan en 
multimedia-conlputer bør være. Fcrdi 
Amiga 4000 er m()dulcppbygd, er det 
enkelt å cppgradere f.eks. pr;csessoren 
uten å måtte kjøpe ny maskin. Dem)r 
lanserer Commcdcre nå en rimeligere 
utgave, basert på 68EC030-
prcsessoren. Prisen er en rimelig 
inngangsbiUett til ane de mnIighetene 
Amiga 4000-teknologien gir. Skulle 
man på et seilere tidspunkt fl l rsf på 
9g råd til mer kraft, kan man opp
gradere prosessorkortet ti1 6B040, eller 
evt. andre kort scm måtte dukke opp. 

Forbedret 
grafikk 

i I Med de nye 
� I AA grafikk-

du flere I kretsene far 

- farger, 
større hast4ghet og høyere oppløsning 
enn tidligere. Du kan n har 256 
farger samtidig i alle cppløsninger opp 
til 128(}x512- punkter, og fargene kan 
vdges fra en palett på 16.8 millioner. 
I tiUer,g finnes det nye HAMB
moduset der du kan 
ha forskjeHig farge på 
alle punktene på 
skjermen! Amiga 4000 
er derfcr idedl til 
video-applikasjoner der 
det er nødvendig med 
mange farger og høy 

oppløsning. 

Ny 68EC030-modell! 

Commodore 
Commodore Computers Norge AlS 
Postboks 109 Økern, 0509 Oslo, Tlf. 22 64 81 90 

Norsk Workbench 
Den nye WCl'kbench 3. O innehclder en 
rekke fcrbedringer. Nye Preferences
prcgram der du blant annet kan velge 
fritt blant aUe de nye grafIkk.
cppløsningene vdge å skrive ur til en 
J.l>cslscript-skriver, eUer legge et bilde 
scm bakgrunn på Workbench-
kjennen og i vinduene. 

Du kan også velge 

hvilket språk 
prcgrammene skal 
benytte! Alle 
program som 
støtter det ITY e 
systemet fcr 
flerspråklige 

program, vil da 

Husk pla:sseI'l�N 

Glem plassering 

Legg ut 

benytte det valgte språk. 
Ellers er W orkbench 3. O vesendig 
raskere, både til Il oppdatere 
skjermbildet og å håndtere disketter og 
harddisker. Du kan lese og skrive 
�tS-D()S disketter på 720K og 
1.44MB, noe som gjør det enkelt å 

kcmmunisere med MS-DOS 

kompatible maskiner. I tillegg til dette 
er det en rekke andre forbedringer. 

Amiga 4000/030 passer perfekt til de 
som s:nes at Amiga 1200 er for liten, 
og Arniga 4000/040 er fcr stcr! 

Ta kontakt med Commodore 

Computers Norge AS på telefon 

22 64 81 90 for mer informasjon. 

4000 FRA COMMODORE � 
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Piratkopiering 
- et pluss? 
Like oppunder jul overhørte jeg følgende replikkvek 'ling mellom 

to kunder foran Nintendo ... disReu j en teketøysbutikk: 
... Ja. så, du har tenkt å kj�'Pe TV-spill til gutten din? 

- Ja, jeg blir vel nødt til det 

... Jeg kjøpte heller en Amiga, for da slipper jeg å kjøpe . pil\. 

Sønnen min fikk kopiere et par hundre disketter ho kameraten 

sin, og han :flår stad ig nye! 

Dette utsagnet sådde følgende tanke i hodet mitt: l'I�i det hadde 
vært umulig å kopiere program på Amiga, villedet kanskje butt 
solgt færre maskiner? Å kopiere Super Mario cr vel I�eppe noe 

som aUe behersker, ihvertfall er av,randen til kopiering'

tilstandene i Amiga-leiren st.OI.'. Er det virkelig . lik at muligheten 

til å skaffe seg nesten gratis program are er det be te 

algsargmflentet:? Er det. deue som gjør at mange na velger en 
Amiga 6DO i stedet for et TV - pW, eller er det det at en Amiga 

faktisk gir brukeren en god de] mer enn det et TV -spil] gjør? 
Uan.ett selger Commodore Amiga-maskiner som aldri før, og har 

faktisk leveringsproblemer i mange lan<,l. 

Men ... på motsatt side er vi tendensen til at en del program

varehus kutter nt Anuga fordi det ikke lønner seg å Jage noe. Alt 
blir spredt 1ned lynets ba$tighet via omveier. Nå kommer spillene 

soro regel først på PC, eg cle:rette� kanskje på Amiga. Og vi har 

kun os selv å takke. Ædda-bædda! 

Jeg: IFor på julenissen, men jeg tror ikke på at det går an å få bukt 

m�d piratkopiering elier bøye softwatepciscrr Sålltl over oaften . Så 

mitt (orslag er at vi selv om �ing dlfRlker opp via omveier, bruker 

vi litt av vålTe <surt fgente penger på å kjØpe de programmene og 

s:piJlene somjj.1Ftjtmer å bH kjøpt. I}vs. de gode programmene som 
stadig er i bruk Jeg vet af det er mange som I.e'lcr etter dette 

ri'osi]lpet i d�, og på en måte v:h;�er det tett.feJidig. La. 
drluprogram bli Ilt.e lønnsQlillme å Jage, og la halitet -program

meng være guHgrtJ.ver for de som har l�d dem. Dermed bar vi 

oppnådd minst en ting: De.t vil førtsette å komme gode 
A1:n�a-p1iogll'cUllt! 

Så du øm har tø.rrl'levis a1\l tvilsø.mmedisketter: La det bli stas lit 
ba store, glansede bobel' med Fargetry.tek. manualer,kode-ark\, 

diskett�r eg ek:8tra�iker sl'ående L bø'kbylla. Men la det bli de 

gølie prøgrat\.Ul1e.ae som slipper in:n, SåR at Darwins utviklings

lære 'år utfolde st}g fritt! 

Ha det her1:ig1 

Øjwind Skogvø1Jl 

redaktør 

Innhold 
AD1igaForuD1 D1ars 1993 

Nyheter og reportasjer 
Nyheter 2 
Minidisc: 80 øre pr. megabyte! 6 
jon Bøhmer: Amiga på høyden igjen! 7 
På Demo-party i Danmark! 8 
Tom jahr: En freak i fåreklær! 10 
Fremtidens super-Amiga! 13 

Tester 
Real 3D 2.0: 
InfoChannel IC400 
Mer om Amiga 1200 
MBX 1200: Minne og matte til A 1200 
Miracle Paino Teaching System 
Final Copy " tekstbehandler 
Golden Gate 486SLC: Dyrt & deilig? 
SAS C 6.0 
Deluxe Paint 4.5 

Spill-magasinet Happy Hour! 
Meldinger fra Marius 
The Lost Treasures of Infocom 
Wing Commander 
Hjelp! 
Indiana jones and the Fate of Atlantis 
WaxWorks 
Street Fighter" 
Dragons Lair III 
Sensible Soccer vl .1 

Tips & triks 
Nybegynnerspalten 
Amos-kurs, leksjon 4 
ARexx-kurs, leksjon 4 
Vi rus-spalten 
Vervekampanjen! 
Deluxe Paint tips 
Hjemmevideo: Redigering + mer genlock 
Connect 19200: Om modem etc. 

Diverse 
Public Domain programvare 
Postkassen & Kjøp & salg 
Guru Mediatation 
Gamle utgaver av AmigaForum/EXEC 

14 
17 
18 
20 
22 
24 
26 
27 
28 

29 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

38 
40 
46 
47 
48 
50 
54 
56 

57 
60 
62 
64 

Uansvarlig redaktør: Øyvind Skogvoll. Utgiver & norsk redaksjon: AmigaForum AS, Verksted veien 4B, N-8013 BODØ, Norge. Tlf 
081-26170, Fax 081-26115, SBS 081-62764. Medarbeidere i dette bladet: ørjan Eriksen, Torsten Gabrielsen, Atle Røijen, Stig Ove Johnsen, 
Marius Røstad, Terje Malja, Gard Eriksrud, Erik Haugen Bakke og Erik Werge BØyesen. Takk for innsatsen, karer! Hvor blir det av jentene? 
Dansk redaksjon: Palle Bruselius. Egeskov 25, Steslrup, 4360 Kirke Eskilstrup, Danmark. Telefon og Telefax: 53 48 05 58. Fotosats' 
Kristoffersens Trykkeri. Narvik. Trykk: Hvarings Grafiske, Narvik, som johher på skift døgnet nmdt og ved iherdig innsats klarer å få et 
produkt (AmigaForum) laget av en amatør (meg) på et forvokst TV-spill (Amiga) til å bli så bra! Også lakk til Jan Inge Danielsen på 
Kristoffersens Trykkeri for hans 24-timers service som innbefatter fotosats, pizza og losji. Abonnemenspriser: kr. 275,- pr. 6 blad/6 disketter. 
495,- for 12 blad/12 disketter. Annonsepriser: Rubrikk kr. 650, 1/4 side kr. 1.575. 1/2 side kr. 2.375.1/1 side kr. 3.875, 1/2 fargeside kr. 3.575. 
III fargeside kr. 5.900. Prisene er basert på ferdige originaler, tillegg for utfonning, Utstyr: Commodore Amiga 600, 1200.2500,3000 og 4000. 
Epson GT-8000 fargescanner, QMS PS810 laserskriver. Programvare: Professional Page 3.0 Professional Draw 3.0. ArticJe Editor, Art 
Depanmem Professional, Deluxe Paint IV, OpalPaint m.m. Det er strengt forbudt å kopiere bladet eller deler av det uten skriftlig avtale med 
utgiver. Kilde må alltid oppgis. Redaktøren ønsker også å poengtere at AmigaForum var først ute med å komme med saklige kommentarer på 
innholdssiden, og at alt annet må regnes som plagiat. FOfTsten føler jeg meg ftistet til å avsløre hemmeligheter på denne siden, da det kun er de 
kvikkeste som har oppdaget at det ikke bare er kjedelige oppramsinger av navn og priser som står her. Til de som ikke klarle billedgåten i forrige 
AmigaForum: svaret var "bollemus" ... , Ellers forbeholder utgiver seg retten til å gjøre sin beste for at AmigaForumfremdelel' skal være Norges 
beste Amiga-blad, og jeg oppfordrer abonnenter til å passe på i bladkioskene at AmigaForum ikke blir skjult bak andre blad. Be gjerne 
betjeningen i en høflig. men bestemt tone, om å bringe forholdet i orden. 



Synth-kort 
Fra Blue Ribbon Soundworks 
har vi fått info om et nytt og 
spennende lydkort til Amiga 
2000, 3000 og 4000. Det heter 
"The One-Stop Music Shop, og 
det høres meeget interessant ut. 
Kortet er basert på den i 
musiker-kretser berømte og 
beryktede E-Mu Proteus Sound 
Engine, en DSP med et 
frekvensområde på 20Hz -
20kHz. Denne er i stand til å 
spille 32 lyder samtidig, noe 
som selv avanserte synthesizere 
kan ha problemer med. Men hva 
med kvaliteten på disse 37 
stemmene? Ta det helt med ro: 
kortet inneholder 4MB med 
samplede lyder av høy kvalitet 
(21 O forskjellige), som ifølge 
produsenten er krystallklare. 
Programvaren skal heller ikke 
være noe problem, da Blue 
Ribbon Soundworks står bak 
mesterverk som Bars&Pipes 
Professional og SuperJam. Du 
kan benytte den innebygde 
grafiske sequenceren, men det 
beste er nok å koble på en 
MIDI-kompatibelt keyboard slik 
at får bruke tangentene. Du kan 
f.eks. kjøpe et "dumt" keyboard 
uten lyder, da kortet inneholder 
nok lyd for de fleste. Når du 
skal spille av komposisjonen 
din, f.eks. i for av en MIDI-fil i 
Scala MultiMedia, brukes kun 
kortet, uten noe ekstra 
mikkmakk. Vel, bortsett fra en 
høyttaler eller to. 

N y  h e t  e r  

N FRA INN- OG UTLAND 
Vet du noe som også andre burde vite l fax oss tips 

e l ler nyheter på 081-261 15, el ler r ing 081 ·26170 

Kortet er kompatibelt med 
tusenvis av " song"-filer, dvs. 
ferdige komposisjoner som er 
skrevet på både PC, Mac og 
Amiga. 
Vi tipper at vi får testet denne 
lekkerbiskenen i et av de første 
utgavene! 

A 1 200-saker fra 
MicroBotics 
ADB har sendt oss MBX 
l200z, et minne- og 
matteprosessorkort til Amiga 
1200. Dette kortet er testet på 
side 20. 

Amiga 1 200-saker 
fra GVP 
GVP kommer med en rekke 
produkter for Amiga 1200. 
Maskinene selge si  
utgangspunktet uten harddisk, 
men den norske importøren av 
GVP, Capella AS, leverer et 
80MB GVP harddisk-kit til 
disse maskinene. A1230 Turbo 
er en 40MHz 68030-aksellerator 
som kan utstyres med 

matteprosessor og opp til 32 
MB 32-bits minne. Pris rundt 
5 .000 kroner. Et annet produkt 
som kommer snart er et kort 
med SCSI-kontroller og plass til 
minne/matteprosessor. Med 
dette kortet installert, kan du 
benytte SCSI harddisk i stedet 
for IDE intert i maskinen. 

ldefagskolen 
Visste du at det finnes en norsk 
skole hvor all undervisning 
foregår rundt emnet Amiga og 
grafisk fremstilling? Den 3 år 
gamle Idefagskolen i Tønsberg 
har 52 elever og 4 ansatte. 
Idefagskolen har 3 linjer 
(Video- og filmfotograf, 
dekoratør, grafisk designere) 
som alle benytter Amiga i 
undervisningen. På Idefagskolen 
er det 13 Amiga 4000 og 16 
Amiga 2500, samt utstyr som 
scannere, genlocker osv. For å 
komme inn på skolen må du 
gjennom et personlig intervju. 
Opptaket er mer basert på din 
personlighet, din interrese og 

ditt talent enn på karakterer. Det 
er løpende opptak fra 1. februar. 
Idefagskolen kan fortelle at 95% 
av de som går ut av skolen har 
fått jobb, så dersom du tror dette 
er noe for deg, ta kontakt for 
nærmere informasjon: 
Idefagskolen, Kjernåsveien 
17A, 3142 Vestskogen. Tlf. 
033-23844 og 033-23703 
(Amiga Forum satser på å 
komme tilbake med en 
reportasje om Idefagskolen i et 
senere nummer!) -geo 

AM/FM 
Bjørn A.  Lynne opplyser at 
diskett-musikkmagasinet 
AMIFM nå også distribueres i 
USA, av DevWare int. 
Populariteten øker stadig, og 
hvis du er interessert i mer 
informasjon, kan du ta 
kontakt med Bjørn på telefon 
22 35 27 81. 

Art Expression 
Like før AmigaForum gikk i 
trykken, fikk vi inn et eksemplar 
av Art Expression for test i 
bladet. Art Expression er et 
vektorbasert tegneprogram med 
massevs av finesser. Testen 
kommer i neste AmigaForum ! 
De kommer også med et 
program som heter TypeSmith, 
som er et program for redigering 
av vektorbokstaver. 

THE INSIDER - THE INSIDER - THE INSIDER 
Hei på deg! 

Nå er det SØndag og jeg sitter på jobb og 
kriver dette. Nå er det ve] en de av dere 

SORl endelig har fått 'in A 1200. Det er for 
tiden en enorm interes�e for denne 
maskinen. Vi har faktisk solgt 'å mange av 
den at vi måtte mer enn fordoble vårt 
budsjett for Amiga J 200. En annen maskin 

det også har vært en stor interesse for er 
A4000. Den har vi dessverre hatt 
le eringsproblemer med. Jeg regner med at 

når du Leser dette er disse problemene lø t. 

Deluxe Paint 4.5 AGA er nettopp lmlsert. 
Etter en kort te. t må jeg si at. det ser meget 
lovende ut på en AGA rna kino 
AmigaVision Profe..c;;sional V2.04 er også 

kommet. Den støtter også AGA. Det er 
mange programmer som kommer som 
støtter AGA. Jeg gleder meg !  

Snart Ran d u  få se Commodore maskiner 
på Norsk Teknisk Mu enm. Det er blant 
annet en dataut tilling der som viser 
datamaskiner fra dataalderens spede 
barndom fram til i dag. Vi vil få se verdens 
me-st solgte datama'kin (Commodore 64), 
verdens første interaktive multimedia 
CD- 'piller (CDTV) og mye mer. 
Ustillingen skal være. klar ca. 22 mars 
1993. 

Nå må jeg de verre avslutte, for jeg må 
hjem å pakke fLhArc?) kofferten for jeg 
kal reise på DevCon i USA i morgen 

tidlig. Det er en k onferan �e for aUe 
registrerte AmigautvikJere i hele verden. 
Regner med å få se og høre mange 
interessante nyheter der angående 
Arnigarnaskiner og programmer der. Ha 
det bra! 

PS: Nå har endelig jeg fått Zool (AGA 
utgave) til A 1200'en. Say no more! 

Vennlig hil en 
Telje Malja 
Commodore Computers Norge AlS 

Ikke glem: 
Only AMIGA makes ITpo' ible ! 



Professional Page 
En annen sak som dukket opp 
litt for sent til å komme med i 
dette bladet, var Professional 
Page 4.0 fra Gold Disk. Dette er 
et program som får 
AmigaForums redaktør til å 
rotere på stolen, da programmet 
støtter AGA-grafikk til de 
grader at alt som er i farger nå 
vises i opp til 256 farger. Ellers 
har programmet fått 
forhåndsvisning av skrifttyper, 
et eget vindu for sortering av 
sider, justering av "kerning 
pairs" og innebygd 
tegneprogram. Og: Du kan 
importere grafikk av flere typer; 
GIF, TlF, PCX, BMP, 
Professional Draw, og EPS med 
TlF "preview" .  Dessuten kan 
også Adobe Illustrator og Aldus 
Freehand-tegninger importeres 
og evt. redigeres via 
Professional Draw. 

OpalVision nyheter 
Det har kommet ny versjon av 
programvaren til 24-bits kortet 
OpalVision. Nå er både "Magie 
Wand" og alfa-kanalene 
implementert i OpalPaint. 
Førstnevnte er en intelligent 
måte å velge ut områder på, og 
sistnevnte lar deg definere hvor 
gjennomsiktig ting skal være. Et 
nytt program som har dukket 
opp i pakken, er 
OpalAnimMate, som kan vise 
animasjoner med opp til 24-bits 

N y  h e t  e r 

"dybde" .  Det følger også med et 
program som komprimerer 
24-bits bilder til valgt størrelse 
og fargeantall. Vi genererte en 
haug med 24-bits bilder i 

o I PlayMm24 -Opalvi�oo Vt.4 IIå 

�tyJ�onl I (O '992 DpilT.chlC.nhur DtVfIOflft.nt 

PliY fNil HO "ultihskin, -.1 I 
Pint-Pon, Show Ritt ..il I Spud: 1111 ',_'" I 

LoæklnalØl ] �KtoaIØI ) 

Seenery Animator, og pakket så 
disse med Opal AnimMate. Det 
fungerte bra, men bildene kan 
ikke være så store hvis du 
drømmer om å få vist 25 bilder 
pr. sekund. 
Og sist men ikke minst; En 
spesialversjon av 
3D-programmet lmagine 2.0 
følger med i pakken ! 
Når det gjelder tilleggs
modulene (framegrabber, 
genloek, roaster og sean-rate 
eonverter) har vi foreløpig sett 
lite til disse. Det går imidlertid 
rykter om at sean-rate 
eonverteren også vil inneholde 
en Time Base Correetor (TBC). 
Hvis dette stemmer, er det en 
aldri så liten sensasjon. 
OpalVision importeres av 
Capella AS, tlf. 22 20 08 06. 

Alfabetisk annonsørliste 
ADB 5 
Arctic Circle Garnes 47 
Arc.uc Software 

Capella AS 

Chritiansen.'l El. 
Commodore Comp. 
Digital Pre entasjon 
DataKompaniet 

Device AS 

41 
16,25.65 
39 
0,66 
21. 49 

47 

60 

Famo 3 

IQ Cor:uputer 1 5  

MasterN 
Mox�Næ-s Dala 
Mox-Næss Ubri:s 
Opcnn 
ProNet 
SpaceW. Grønland 
SpaceW. Paleet 
TB Import 
UnO' Media 

41-44 
56 
16 
2] 
9 
12 
28 
64 
53 

Ta kontakt for mer informasjon! 

Din Amiga Partner 
Københavngt.15, Postboks 6708 Rodeløkka, 0503 Oslo 5 

Telefon 02-381205 Fax: 02-357797 



N y  h e t  e r  

n Play by Mall" 
.rhva er det? 

Det begynte flå 70-taUet med at fol k  begynte å 
spille sjakk mot hverandre vi(ll postverket. 

Etterhvert begynte de også å spille andre spill; nye 
spill som simulerte alt fra fotba l l  til krig. Dermed 

var et nytt konsept født. "Play by mai l  Il, el l er 
'''postspiU'' . 

av Øyvind Skog voll 

Denne form�n for underholdning I'l YærJ lite utbredt i Norge, (la 
man st(nt sett har v rt avhengig av å sende post til England for il 
delta, noe &OJl) ko ter mye og tar all for lang tid. Men i B<?dø har 

tm bllilrppe postspiJI-entusja,terstartet ., Arcflc Cird� Garnes H. et 
firma som kal or�anjere slik.e pil! i Norge. Vi har møtt Geir 
Mikkelsen og Steinar Nobr, er par a\' de som står bak dette, og i 
hIrer svært på hva dette egen.tlig er? 
- Spillerne far et seH med regter for hvilke kommandoer eie kap gL 

forte Il eT Steinar Nohr. For hver omgang får de til 'epdr rapport om 

hva de anafe piUerue har foretatt eg, og hvordan sitlla�cmen er. 

Si må de pøn ke u sine ne te trekk og ende dem til os. Før i 

tiden var det 'om reg� en per on (G'dme rna ter s()m, tyrte 

spillet, men i våre dage.r e;r det oele en datu/'uaskirf som g net-erer 

rapport.ene etter at spiHeme." kommandøer er lagt inn. Vinneren cr 

dctJ som først har oppfylt sp:illets mål, ola f.eks. å konotreJlere de 

.tørstft Iandområde�e. 

- Hva er det nå som er så flott med dette. da? 
- En tOI' del av spenningen ligger i det faktum at Jllan spiller mot 

andr€ menne, ker. ikke en foru!.! jgbar dalamaslcin. Dette gjør det 

des 'u(en v'anskengere. Og der er også et sosialt a pekt inne i 

bi Idel siden umn får adre, sene til sine ro tstalldere eUcr,h ert som 
jTlan støter på dem. Denn.ed kan man la kontakt med dem dif(�kfe 
for å cvt. inngå avtaler. Man Kan få i sta:od mange intriger hvis 

man bare går' no for det. 

- H!'ilke typer �)ill.f1nl/es der? 
- Det finne ve,ldig mange fol," kjellige typer, alt fra mafiakriger 

med opp til 500 deltagere, til fotball, krig og fantasie enlyr. Selv 

bolder vi på med et som heter "Vikings", der oppgaven gar ut på å 

amJe våre på t tt barbariske forfedre til ett rike. e f1e e aV' 

di e program,lllene kjøres på en PC. men vi kan berolIge 

AmigaForum,s le eTe med at "Vikings" kjøre på ea Amiga. 
Forre ten Cl; vi veldig toteressert i å kOIl1Q1e i kontakt med 
programmer�! Ring AeG p tlf. 01-531217 etler kl. 16.00. 

Sti l ig modem 
Santech i Sandefjord er 
importør av Lasat Unique 1 44, 
et modem som er ca. like stort 
som en 3 . 5 "  diskett. Det kan gå 
opp til 1 4400 baud, og kan også 
brukes som telefax 
(programvare for PC følger 
med). Det har et innebygd, 
oppladbart batteri som varer 
nestenen time mellom hver 
opplading. Pris rundt 6.000 
kroner inkl mva. 

Ny Amiga 4000-model l! 
Commodore lanserer nå en ny 
Amiga 4000-modell 
(A40001030) som er basert på 
em 25 MHz 
68EC030-prosessor. Den har 
4MB minne og en 80MB IDE 
harddisk, og er ellers identisk 
med Amiga 40001040. Prisen 
blir på under 1 4.000 kroner inkl. 
mva, noe som gjør denne 
maskinen er et interessant 
alternativ for de som tenker på å 
kjøpe en Amiga 1 200 og bygge 
den ut med minne, harddisk etc. 
Vi tipper at dette kommer til å 
bli den nye hacker-maskinen ! 

For mer informasjon, ta kontakt 
med nærmeste autoriserte 
Amiga 4000-forhandler, eller 
ring Commodore Computers 
Norge AS på tlf. 22 64 8 1  90 

Fra underverdenen 
Vi har fått høre at de som ble 
"bustet" i BB S-raidet, har fått en 
bot på seks tusen kroner, pluss 
inndragning av alt utstyret. Men 
straffen har ikke gjort et dypere 
inntrykk enn at en av basene 
allerede er oppe og går igjen ! 

Emplant 
Dette er et kort for Amiga 20001 
3000/4000 som skal kunne 
emulere blant annet Macintosh i 
farger. Kortet eksisterer allerede 
på norsk jord, men manglet 
dessverre ROM-brikker. Vi 
venter spent, og kommer tilbake 
med en test. 

----------------���------------------
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ml a ower! 
ADB er norsk importør av en rekke kvalitetsprodukter til Amiga. Her er et utvalg av det 

vi har å by på. Ta kontakt med nærmeste Amiga-forhandler! 

Med MBX-1200z fra MicroBone kan 
du øk ha 'tigh eten på din A200 for en 
billig penge. 1BX-1200z r et 
m ttepro > orkort m d plas til 
32-bits RAM. Dett gj re at yt I en 
)k s betraktelig! En Amiga 1200 har 
ifølge AlBB-t sten en ytelse på 2.8 
ganger Amiga 500. Med en 141Hz 
MBX-1200z r blir maskinen over 20 
ganger raskere enn Amiga 500! Kortet 
lever smed 14,25 eller 501Hz 
matt prosesor installert. Minnet kan 
bygges ut til ], 2, 4 eller 8MB 32-bits 
RAM (samme type brikker som brukes 
i A4000!). l\fBX-1200z har også 
innebl/gd klokke, noe som mangler i 
Amiga 1200! 

Bruk �r du lang tid p a rydde på 
harddisken f ra få pla til dine data? 
Prøv da Flopticat fr mtidens 
lagringsmedium! 
Llgr r h 120MB på en 3.5" diskett, til 
en uslåelig pri ly tel e k mbina jon. 
Di kett ne r ut og Joles som vanlig 
di ketter, og Floptical kan også 
le el krive nOK og 1.44MB disketter. 
Krever bare et tandar� SCSI-interface, 
og fung rer og a på PC pg Mac. Med 
en akse stid på ,65 ms og en 
overføringshastighet på "1.6MBitl sek 

r den klaif overlegen andre flyttbare 
lø ninger! 

VXL-�O 68030 ak 'elerator fra 
ticroBotics kan gj re din Amiga 500 

eller 2000 raskL'r nn Amiga 3000! 
Den plugge n d i pr essor okkelen 
og gj r din Amiga ua ,h ngig av 
ak terne løsninger. 

-RAM 32 er et 32-bits ram kort for 
XL-30, med plass til kickstart. Dett 

gjør at VXL-RAM 32 kan brukes som 
Ki kstatt-switch r i tillegg til at d 'n 
kan mappe Kickstart over i 32-bits 
RAM. Le eres i 2 og 8MB utga er. 
VX -30 le eTes i 25, 33,40 og �OMHz 
utgaver, med og uten 68882 
matteprosessor. Den el' også 
oppgraderbar! 

Vivid-24 er t 24-bits høyopplø elig 
grafikk-kort med TI34020 

grafikkpro e sor} r Amiga 3000 og 
Amiga 4000. Et profe j nelt kort for 
sanntid anima jon g r ndering. 
Kan utstyre med opptil 4 TI34020 

pro' sorer, n � m gir en ytcls på 
160 MFLOPS ytelse; 31 .25 mill. 
punkter/ ek g 100.000 fylte 
polygoner /sek! 
Anima j nskort? Det er 'Vivid-24, det! 

.. _-
.

.... 
..... 

---

Administrativ Databehandling AS 
Postboks 269,1411 Kolbotn 

ill. 66-803354 / Fax: 66-803365 

å kan du gjore din Amiga 2000 

raskere cnn Amiga 3000! Ba. ert p 
68030/68EC030 gir Y, etor fra lYS deg 
høy yt Ise for n rimelig p ng . Kortet 
kan bygges ut til 32J\1B m d -stm:zdnrd 
1MB ell r 4MB SIMM-brikker. 

Sammen med Amiga utgjor dette 
kort t et profesj nelt digitalt 
redigering tudio. Det er det en st 
videoredigering t met pA Amiga 
om muliggjør sanntid lagring av 

video på harddisk med en hastighet på 
25 bild r pr. ekund. Etter 
redigerin en av filmens se ner, kan 
Digital EditMaster vise deR ferdige 
film n p skjermen, og den kan tas op 
på en id spiUer. 

or profesjonellt hlruk! 



S p e k u I a S J  o n 

80 øre pr. MR: 
av Atle Rf>ijell 

Utviklingen går bare en vei : dataprogrammene og filene med bi lder, lyd osv. tar større 
plass på lagringsmediene. Det hjelper ikke med en H O-diskettstasjon (når Commodore får 

ut fingern sl ik at det er mulig å skaffe en), det er egetlig bare blåbær. 

Skal du ta med deg et litt stort 

Scala-script med bilder og det hele, 

kjøre ut en trykksak som Postscript 

med ulike skrifttyper, flere bilder i 

tillegg til en del tekst, må du over på 

Syquest eller Floptical-disketter. Det 

gjør prisen pr. MB forholdsvis hØY. 

Kanskje kommer det en ny, 

rimeligere løsning fra sidelinjen: 

Sony Mini Disc. 

Data MO 
Sony lanserer Mini Disc-spillere i 

disse dager. Det er Sonys svar på det 

synkende salget av musikk-kassetter 

og dertil egnede spillere. Mini 

Discen lagrer musikken digitalt på 

en magneto-optisk disk. På samme 

måte som CD-plata er Mini Disc 

bare et datalager, men til forskjell 

fra CD-plata er det et innspillbart 

lager. Selve plata rommer noe slik 

som 150 MB med data. En 

innspillbar plate for 

musikk koster ca. 120 
kr pr i dag ved 

introduksjonen. 

Trenger jeg å si 

mer? Tenk deg en 

liten "diskett

stasjon" med en Mini Disc. 

Prisen blir 80 Øre pr. 

Megabyte! Det er bare et men -

Mini Disc som datamedium 

finnes ikke på markedet 

enda og Sony holder 

kortene tett til brystet. 

Det er også noen 

uavklarte spørsmål: 

Noen spørsmål 
Hvor rask er Mini Discen? Det er 

antydet en aksesstid på 13 
millisekunder. En CD-ROM-spiller 

har en aksesstid på mellom 300-500 
millisekunder, så MD er svært rask i 

forhold. Hva med ovetjørings
hastigheten? Det er antydet en 

overføringshastighet på 180 

kilobyte/sekund og det ligger godt 

over CD-ROM. Det ser unektelig 

lovende ut. Vi vet samtidig at Sony 

samarbeider med Macintosh og 

dette vil helt sikkert sette fart i 

data-biten. Så får vi håpe da at de 

legger opp til standardiserte 

løsninger slik at også vi i Amiga 

verdenen kan få tilgang til denne 

nye teknologien. 

To u l i ke plater 
Det finnes to typer Mini Discer: 

- Ferdiginnspilte disker støpes i 

plast på samme måte som vanlige 

CD-plater og musikk

informasjonen leses av en 

laser akkurat som i en 

hvilken som helst 

CD-spiller. 

- Innspillbare 

disker består av 

en plastskive 

med 

magnet

belegg. 

Plata varmes 

opp til ca. 200 grader av en 

laserstråle fra baksiden. Da mister 

plata sine magnetiske egenskaper. 

Når temperaturen synker blir 

magnetpartiklene påført magnetisk 

polaritet: de blir til nordpol og 

sydpol. Dette gjøres av et magnetisk 

skrivehode på den andre siden av 

plata. Nord- og sydpol tilsvarer de 

digitale dataene: O og l. De 

magnetiske partiklene reflekterer 

lyset når de blir belyst med en 

laserstråle. Det reflekterte lyset 

treffer to lysdioder og avhengig om 

partiklen har en N eller S pol, for 

den ene eller den andre av lysdioden 

mest lys. Dermed registreres en O 
eller en l. Lyset gjøres om til strøm 

og dataene kan behandles inne i 

spillerens datahjerne. 

Komplisert! Utrolig 

at det 

hevder at 

plata tåler en 

million innspillinger! . 

Mini Disc og musikk 
Lydgjengivelsen plasserer seg et 

eller annet sted mellom dagens 

musikk-kassett og CD-plata i 

lydkvalitet. Opptakene er digitale, 

uten sus og uhumskheter. Plata 

likner på en diskett, ikke større enn 

6.8x7.2xO.S cm. Her kan du lagre 

inntil 74 minutter med lyd. Lyden er 

komprimert - kun 115 av den 

opprinnelige lydinformasjonen er til 

stede på plata. Likevel høres det 

veldig bra ut i følge mine ører. Du 

har ikke den samme dynamikken 

som på en CD-plata. Lydbildet blir 

trangere - instrumentene og sangen 

er ikke så luftige, men de fine 

nyansene er der. Søkemulighetene er 

veldig bra. På samme måte som på 

en CD kan du gå rett til melodi nr. 3, 
du kan hurtigsøke med lyd og du kan 

programmere avspillingen. På egne 

opptak kan du legge inn indekser for 

ny sang eller du kan kode et intervju 

at slik at hvert spørsmål og svar får 

sitt eget nr. Etterpå kan du redigere 

og spille av nr. 1,4,7,5 osv. i den 

rekkefølgen du ønsker. Du kutter ut 

de spørsmålene og svarene du ikke 

vil ha og når du spiller 

opp, kommer alt i et. 

Omtrent som du skulle 

brukt Scala el. liknende 

på Amiga. Meget smart. 

Du kan også legge inn 

informasjon om artist, 

navn på sporet osv. manuelt 

ved hjelp av et mini-tastatur. 

Ferdiginnspilte plater har slik 

Flere d igitale lydmedier 
Philips har også lansert et  nytt 

digitalt lydsystem. DCC - Digital 

Compact Cassette. Cluet med de nye 

spillerne er at du kan spille av dine 

gamle musikk-kassetter (med 

gammel kvalitet) og nye kassetter 

med mye bedre "digital" kvalitet. 

Hver DCC-kassett har 9 spor i begge 

spilleretningene. Et av sporene er et 

dataspor med opplysning om hvor de 

ulike musikk-kuttene ligger, 

informasjon om artist ol. Det går 

raskere å spole mellom kuttene enn 

på en vanlig kassettspiller, men mye 

seinere enn på en CD og MD. DCC 

er en evolusjon mens MD står for en 

revolusjon. DCC vil ikke ha noe 

særlig å tilføre som lagringsmedium 

for data. Eventuelt bare backup, men 

på det området finnes det flere 

konkurrenter som DAT, 

videokassetter ol. • 

------------------���------------------



I n t e r  v J u 

Jon Bøhmer i Scala AlS 

har stor tro på de nye 

Amigaene, t i l  tross for 

en rivende utvikl i ng på 

PC-fronten i nnenfor 

alt som handler om 

lyd og bi lde. 

Intervjuet av Atle Røijen 

- Commodore hvilte på laurbærene 

alt for lenge slik at PC og Mac 

kunne passere Amiga med hensyn 

til grafikk og antall farger. Men nå 

er Amiga med de nye AA-chipene 

fullt på høyden igjen, og det er ikke 

noen hemmelighet at Commodore 

har mer i ermet. Det snakkes 

allerede om "Trippel-A"-chips med 

bla. framegrabber og genlock 

innebygget (se egen artikkel ! ) .  

Dette er  virkelig grensesprengende! 

Amiga 4000 vil også bli utstyrt med 

en DSP (Digital Signal Prosessor). 

lettere å lage en Amiga-versjon, og 

omvendt. Fordel både for Amiga og 

PC. Det er allerede over 10 titler til 

de nye AA-chipene. 

-Multimedia tar av i PC-verdenen 

og du kan benytte Photo-CD til 

presentasjoner. Hvilke tanker gjør 

du deg om Amiga og Scala i den 

sammenheng ? 

- Bruken av CD til presentasjoner 

utvider markedet, samtidig er 

CD-presentasjoner mye mer statisk. 

Photo-CD er en diaskarusell for TV. 

I dag er det noen få produsenter av 

Denne DSPen er bedre enn den som CD-plater for bilder - det tar tid å få 

brukes i Next-maskinene. En slik laget en plate og du kan ikke 

prosessor vil øke 

hastigheten dramatisk 

på alt som tar tid i 

dag - 3D-programmer 

feks. Hastigheten kan 

økes med 50 ganger! 

forandre den. Scala gir 

folk muligheter til å lage 

-Windows presentasjoner der og da, 

er helt 
presentasjoner som når 

som helst kan forandres 

Dette gir enorme 

muligheter. 
enkelt 

og tilpasses behovene. 

Det er stor forskjell det! 

Målet for oss blir et helt 

MPEG 
annet - Scala gjør det 

mulig for folk å 

MPEG er den nye 

standarden for 

komprimering av 

dårlig: 
presentere seg sjøl. Det 

blir to forskjellige 

markeder. 

levende bilder. Den 

gjør det mulig å lagre levende video 

på harddisk ol. uten at du har en HD 

i giga-klassen. Ved hjelp av MPEG 

vil Philips CD-l og CDTV kunne 

spille av levende video og lyd fra 

CD-plater i løpet av året. 

Det blir mulig med billige kort til 

Amiga for avspilling av 

MPEG-komprimerte filer. 

- De nye Amigaene gjør det lettere å 

"porte" over spill mellom Amiga og 

PC. Mange spill lages med PC som 

"utviklings-verktøy" og nå er det 

- Et stort problem 

innenfor PC-verdenen er at det er så 

mange aktører på banen. Det er 

svært vanskelig å sette en standard 

og kampen vil bli "blodig".  Her er 

det markedet som vil avgjøre. I 

Apple og Commodore-verdenen er 

det mye enklere. De har full kontroll 

og kan bestemme standardene for 

hardware og software selv. Det gjør 

det enklere for oss som utvikler 

programvaren. 

- Dere har leflet med tanken om å 

lage en Windows-versjon av Scala ? 

Jon BøhDter ODt de nye 
Amiga-DtodeUene: 

AU1iga 
på høyden 
igjen: 
.lon er mye ute og reiser, og kan være 

vanskelig å jå jall i. Så vi ble dessverre nødt 

til å ty til et bamdomsbilde denne gangen! 

- Vi er litt skuffa over de få 

mulighetene som Windows har. 

Windows er helt enkelt for dårlig. 

Animasjoner feks. går alt for treigt 

under Windows og vi får problem 

med farge-palettene. Dette gir oss 

svært begrensede muligheter. 

Windows er rett og slett ikke laget 

for multimedia. OS/2 ser faktisk mer 

lovende ut. Vi jobber fortsatt med 

en PC-versjon, men da direkte under 

DOS. Vi vil at Scala skal se ut som 

Scala også på en Pc. Det finnes i 

dag flere presentasjons pakker under 

Windows, men alle ser like ut. 

Windows har et sett med rutiner, og 

du er begrenset til å bruke disse. 

Ulike standarder 
-Hva med CD-J og CDTV? 

- CDTV har ikke slått an på første 

forSØk. Det er ikke sikkert at CD-I 

til Philips gjør det heller. Det er 

allerede flere ulike systemer, 

standarder, på markedet. Philips er 

ikke aleine. Det er minst tre andre 

systemer på gang: 3DO, VIS og 

Sweat Pea. Electronic Arts er 

involvert i 3DO og dette prosjektet 

støttes av verdens største 

elektronikk-produsent, Matsushita 

(Panasonic og Technics) og 

Time-Warner. VIS er et PC-basert 

system, mens Sweat Pea er utviklet 

av Toshiba og Apple. Disse 

systemene ble vist på Consurner 

Electronic Show i Las Vegas nå i 

januar. Så Philips er ikke aleine. 

Philips styrer også programvare

utviklingen med hard hånd - de vil 

ha kontroll med CD-I. Det finnes 

ikke så mange CD-I titler på 

markedet og det kreves store 

ressurser for å utvikle programvaren. 

CDTV har flere fortrinn bla. et eget 

operativsystem, alle portene og 

mulighetene til å bygge ut spilleren 

til en full Amiga. Det er ikke bare et 

"play-back"-system. Det vi har nå er 

også versjon nr. l av CDTV - her 

ligger det mange muligheter med de 

nye chipene i seinere utgaver. 

-Scala blir lovpriset verden over og 

Scala MM200 ble utropt til "software 

of the year" av tidskriftet "Amiga 

Shopper" i England. Er det mulig å 

utvikle Scala videre - hva jobber dere 

med? 

- Vi jobber spesielt på tre områder: 

- En integrert editor som vil gjøre det 

mulig å lage bokser, linjer og 

liknende. Et enkelt tegneprogram, 

med andre ord. 

- Videoredigering med styring av 

ulike video-enheter. Dette går i første 

rekke på profesjonelt utstyr. Vi er 

ferdige med en V -Lan controler og 

det gir mulighet til å styre mye 

forskjellig utstyr. V -Lan har styring 

av de fleste profesjonelle maskiner 

og med vår con troll er kan du da styre 

disse rett fra Scala. 

- Muligheten til å importere andre 

filformater som GIF, TlF ol. fra PC, 

rett inn i Scala. 

Det er tydelig at Jon Bøhmer holder 

hodet kaldt og ser store muligheter 

for Scala og Amiga til tross for den 

vårløsningen som har vært innenfor 

PC-verdenen. PC inneholder et 

foreldet operativsystem til tross for 

Windows og alle nye kort. Amiga 

har fortsatt mange fordeler, og 

Amiga og Scala er multimedia! • 
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The Party 
1992 

Når 2500 hackers møtes ti l  
et 3 dagers demoparty 
skul le det bl i  l itt av et party 
- og det ble det da også da 
tidenes største Amiga party 
gikk av stabelen 27 - 29 
desember i Aars, Danmark. 
I innbydelsen het det at det 
skul le  være p lass ti l 1 500 
mennesker, men allerede 
den første dagen var 
antallet oppe i 2 200. The 
Party var kort sagt en 
dundrende suksess hva 
fremmøte angår. 

av Gard Eriksrud 

Fordelt over tre haller (hvorav en 

var beregnet på soving) i et moderne 

konferanse-senter fant man 

data-entusiaster i alle aldre og fra 

mange land. De aller fleste var 

Amiga-eiere, men også noen hundre 

PC- og C64/1 28-tilhengere. På The 

Party kunne man møte alt fra 

"elite-hackere" til fullstendig 

"grønne", men det er tross alt litt av 

sjarmen med slike store partyer . . .  

Når du  drar på e t  data-party av  dette 

kaliberet vil kø være et naturlig 

stikkord. For kø blir det når så 

mange med så mye utstyr ønsker å 

komme på plass fortest mulig. Køen 

varte til langt utpå ettermiddagen 

den 27. Etter å ha stått i kø mer eller 

mindre en halvtimes tid, kom man 

frem til informasjonsskranken hvor 

man ble logget inn. Der fikk man 

utlevert en voting-diskett, for så å 

bli "ringmerket" . "Ringmerkingen" 

bestod av en ståltråd som ble festet 

til håndleddet, og fungerte som 

bevis på at du hadde betalt de 1 20 

danske kronene det kostet å delta. 

Deretter kunne man fritt begi seg ut 

i larmen fra flere tusen stemmer og 

maskiner. 

hall l 

var det 

oppe på 

en scene 

plassert en 

stor skjerm 

som 

nærmest uten 

stopp viste 

demoer, 

musikkvideoer, 

infoffilasjons

tekster osv. De som 

hadde tatt med 

TV -apparater kunne 

ta inn en egen "InfoChannel" ,  og 

ALLE i hall l hørte HI-Fl anlegget! 

Konferanse-senteret hadde egen 

kafeteria (nok en kø-opplevelse ! )  

som kunne by på diverse "low-life 

food",  men prisene var dessverre 

høye til å være danske. 

Bak partyet, som er en oppfølger til 

The Party 1 99 1 ,  står de kjente 

gruppene Silents, Crystal og 

Anarchy. Bare dette skulle peke mot 

et megaparty. At det var godt 

planlagt er det ingen tvil om, men 

en ting kunne riktignok vært gjort 

bedre. Når 2500 mennesker over tre 

dager skal dele et titalls dusjer og 

toaletter, burde noen ha tenkt på 

rengjøringen. Nok om det . . .  En 

annen ting som ikke klaffet var 

forholdene i sovehallen. Det kom 

tross alt 1 000 mennesker mer enn 

beregnet, og man kan trygt si at det 

til tider ble TRANGT der inne. 

Dette førte til at laserdisk-rommet 

ble brukt til soving fremfor filmer, 

noe ikke alle fant like populært . . .  

Så hva e r  det som bringer så mange 

til et slikt party? Svaret er 

selvfølgelig først og fremst 

konkurransene. På et demo-party 

konkurrerer de forskjellige gruppene 

med 

hverandre om å 

lage de beste demoene, 

introene, musikken og bildene. 

Førstepremien i demo-konkurransen 

var 2500 dollar og ble vunnet av 

gruppen Spaceballs (Spaceballs har 

som kjent sitt hovedkvarter i 

Norge). Det var også egen 

demo-konkurranse for PC (det 

ligger jo ikke akkurat på samme 

nivå som Amiga-demoene da . . .  ) og 

en for gode gamle C64. Ellers var 

det en del andre småkonkurranser 

slik at alle skulle ha nok å finne på! 

Den første natten var det live-show 

med The Silents medlemmene 

J .Kyd og M.Balle. Oppe på scenen 

underholdt de med fengende musikk 

og stilige lys-effekter i rundt en 

time. Det var mange som skrudde av 

maskinen for å se på. De fleste 

konkurransene hadde deadline i 

løpet av den andre dagen, og de 

forskjellige produksjonene ble vist 

etter hvert. På morgenen den tredje 

dagen ble Amiga-demoene vist, og 

når alt var over kunne man stemme 

ved å levere voting-disketten. 

Skal man oppsummere The Party, 

kommer man ikke utenom det 

sosiale. Det kom svært mange, og 

de fleste så ut til å ha det skikkelig 

morsomt. (Et og annet vræl kunne 

man jo høre når en datamaskin 

hadde "slått seg vrang" . . .  ) Partyet 

var 

godt organisert, 

men som på omtrent alle 

partyer kom man på etterskudd 

av tidsplanen. På slike partyer er det 

lett å komme i kontakt med andre -

alle har tross alt samme interesse. 

Dette burde forsåvidt være grunn 

nok til å dra på et dataparty !. 

The Gathering 1 993 
Også i år vil Crusaders & co. 

arrangere The Gathering. 
Oppfølgeren till:jørårets største 
norske party vil fil)m� J5ted i 
Sked mohallen" og vil vare fra deu 
7. til dell 1 0. april .  Det er ventet al 

en god del kje:rlle gtupper vil 
dukke opp for å delta i demo-, 
grafikk- og musikk

konk,1In'3nseiUe. Årets party vil ha 
et forbedret illflloggiugs-system, 
og mn'Sikk-anlegget vil være 
mindre øliedø;vende. Innganspriscn 
bHr på 1 50 k'nmer (Kr. 1 OQ.- \lecl 
forskuddsbetaling) og det et 
forventet at. det vil dukke opp 
rundt �OOO personer. Ellers er el} 
rekke TV -selskaper og øvrig 
media fra inu- og, utllJll<4 mvit.ert 
før å dekke begivenheten. Amiga 

Forum vil sejvs�gt vmre ti! stede. 

Ønsker du mer infonna jon 'e!ller 
innbya tse tjll paFtyet, skri,,' eHer 
rjng til : Crusallers Pro;tluctioØ"s. 

Løvenstaclveien 8a, 2006 

Lø'Vensta<:l. m. 02-470708' 

<H).{;)Q-16.00) etler: 03- 1 4 1  J 60  
( 16.tlU-09.00) 

--�--------------���------------------



Tilbehør A1200 
85 MB Harddisk 3.398,-
12' A Clock, klokke 488,-
Microbotics Akselerator Ring! 
A 1 230 GVP Akselerator Ringl 
2 MB, 1 6  Bit PCMCIAkort 1 .690,-
4 MB, 16 Bit PCMCIA kort 2.590,
A 1 084 Stereo Monitor 2.590,
TVM Multisvne Monitor 4.798,-
Deluxe Paint 4.5 AGA 1 .298,
Brilliance AGA Tegneprog. Ringl 

Ring for pris 
på Amiga 1200/ 

Diverse tilbehør 
Minneutvidelser 
51 2KB T\riinne A500 
1 .0MB Minne A500 
4.0MB Minne A500 
1 .0MB Minne A500+ 
1 .0MB Minne A600 
2.0MB PCMCIA A600/ A1 200 
4.0MB PCMCIA A600 / A1 200 

Microbotics
VXL 030-25 MHz 
VXL 030-25 MHz m/68882 
VXL EC030-40 MHz 
VXL 2MB, 32 Bit Ramkort 
Floptical Intexn modell 

GVP Utstyr 
G-Lock GenlookS-VHS 
DSS-8 Stereo Sampler 
SO MB Harddisk A500 / 500+ 
226-1 6  MHz Pekort A500HD 
A530 TuvboHardclisk 1 10MB 
80 MS Harddisk A600 
A2000 Hardcfltd u/HD 
A2000 Hardeard 12QMB HD 
A2000 Combo 4(i) MHz-030 
A2000 Combo 33 MHz-040 
A3000 GPoree 28MHz-040 
Opal Vision Grafikkort 

Program 
Arnas Proressional 
Cinemorph Morphing 
Dpaint 4.5 AGA 

398,-
998,-

2.690,-
598,-
898,-

1 .690F 
2.590,-

3.480,-
3.84(;),-
2.998,-
2.880,-
4.790,-

4.890,-
695,-

5,490,-
1 .598,-
9.�98,-
3.398,-
1 .790,-
5.590J-
9.900,
Ring! 

18.990,-
9.999,-

698,-
998,-

1 .0�8,-

Image F/X 
Megapakke spill & prog. 
Minioffice programpakke 
Sca.la Home Video Titler 
Scala MultiMedia 200 
Scala MultiMedia 21 0 AGA 

Diverse 
Action Replay ill ASOO 
Aetion Replay ill A2000 
Kiekstart 2.05 Upgrade 
Kickstart 2.1 tJpgrade 
Diskboot seleetor 
Rom switcher 
Optomekanisk Amigamus 
Speedmouse Amigamus 
Mus/Joyst. Switch 
Mae Il Copier 
400 DPI Handscanner 
BeeJine Stereosampler 
Kasse fo� SCSI enheter 
14" Fai'ge 'fV rn/Fje:rnk. 
Skrivere 
MPS 1 270 Blekkskriver 
Canon Bj 1 0ex Blekksk. 
Star Le-100 Fargeskriver 

Rekvisita 
Musmatte 
1 00 DS/DD NN Disketter 
Diskettboks fOr 80, 3.5" 
Quiekjoy J oystick 
Zip Stick J oystick 

2.850,-
498,· 
598,-
84'S,-

3.950,
Ringl 

698,-
798,-
898,-

Ring! 
249,-
39'B,-
298,-
345,-
298,-
498,-

1 .49B,-
498,-

1.398�-
1 .990,� 

1 .798,-
2.990,.-
2.290/= 

39,-
399,-

69,-
69,-

19B,-

MBX 1200z 
Uten FPU & klokke 
1 4MHz 68881 u/klokke 
20MHz 68881 u /klokke 
25MHz 68882 u /klokke 
50MHz 68882 u/klokke 
Uten FrU, med klokke 
1 4MHz 68881 m /klokke 
20MHz 68881  m /klokke 
25MHz 68882 m /klokke 
50MHz 68882 m /klokke 

1 .649,-
1 .949,-
2.1 49,-
2 .549,-
3.649,-
1 .749,-
2.049,-
2.249,-
2.849,-
3.949,-

1 MB Ram for MBX 1 200 Z 598,-
2 MB Ram for MBX 1200 Z 998,-
4 MB Ram for MBX 1 200 Z 1 .498,-
8 MB Ram for MBX 1200 Z 2.998,-

Microboties MBX 1 200Z 
utvidelseskort for Amiga 1 200 kan 
Du kjøpe med eller uten 
ffiatteprosessor og klokke. Kortet 
leveres med plass for 8 MB Ram. 

Atnigasystemer 
A4000-040 med 
120MB HD & 6MB Ram 23.898;-

A4000-030 med 
80MB HD & 4MB Ram Ring! 

A1200-020 med 
85MB HD & 2MB Ram Ring! 
A1200 Basispakke Ring! 

A600 Megapakke 
med program & spill 3.480,· 

A600 Basispakke 2.949,-

CD .. ROM 
for Amiga 2000, 3000 og 4000: 

RING!  



En freak i 
fåreklær 
Vi har fått audiens hos Tom Jahr, Commodores relativt 
nyutnevnte direktør. Han har jobbet hos Commodore i 
snart fem år, og vi legger straks merke ti l  at kontoret nå 
er adski l l ig  større enn det bøttekottet han opererte i for 
et par å siden. Dessuten har han dress og Time Manager, 
og ser uforskammet kjekk ut. Jeg spør meg selv: 
Er dette hans sanne jeg, el ler skj uler hans formel le m i ne 
den samme Amiga-galningen som vi kjente så godt . . . ? 

av Øyvind Skogvoll 

- Gratulerer med sjefsstolen! 

Hvordan føler du deg akkurat nå ? 

- Helt fantastisk. Dette har jeg drømt 

om i ti år ! 

- Er det slik at du egentlig bare 

skulle på do, men at telefonen på 

forhenværende Egil Rians 

sjefskontor ringte så mye at du 

valgte å ta den, og at du deretter ble 

sittende der? Er dagens stilling 

resultatet av nøye og målrettet 

planlegging helt siden 

søndagsskolen, eller skyldes det ren 

og skjær flaks at du nå har tittelen 

adm.dir. ? 

- Flaks har sikkert litt med saken å 

gjøre, men hvis vi skal trekke en 

parallell med lotto, vinner man jo 

ikke hvis man ikke leverer inn 

kupongen. Og for å fortsette 

resonnementet, tror jeg nok at jeg 

har levert inn en del kuponger med 

kryssene på de riktige stedene. Jeg 

har jobbet med Commodore

produkter de siste 10 årene, både i 

og utenfor Commodore, og det var 

nok et mål for meg å begynne å 

jobbe her i huset. Men at jeg skulle 

gå helt til topps var ikke noe jeg 

egentlig hadde kalkulert med. 

- Det har vært litt gjennomtrekk på 

sjefskontoret til Commodore, og folk 

har hatt en tendens til å forsvinne 

på dagen. Bekymrer dette deg ? 

- Nei, ikke i det hele tatt. Gjør jeg en 

god jobb, blir jeg. Og gjør jeg en 

dårlig jobb, får jeg sparken. 

- Jeg tipper at mange av våre lesere 

ønsker at de var i dine sko, slik at de 

kunne ha senket prisene på Amiga 

og ellers latt den bli mer synlig i 

media. De som kjenner deg, vet at 

du var en av de første helhjertede 

Amiga-freakene her i landet. Det må 

da være vanskelig å på den ene 

siden være "freakete " og oppslukt av 

Amiga-teknologien, og på den andre 

siden være nødt til å tenke penger, 

markedsføring og fortjeneste? 

- Ja, det kan være vanskelig, siden 

jeg fremedeles er en hardt belastet 

Amiga-freak. I fjor solgte vi 

dessvelTe 30% fælTe 

Amiga-maskiner enn planlagt. Men 

interessen rundt de nye maskinene 

er enorm, og i år skal vi selge flere 

maskiner enn noensinne! Det som 

gjør markedsføringen vanskelig, er 

at det er veldig mange forskjellige 

typer Amiga-brukere, og alle lurer 

på hvorfor vi ikke satser stort på 

deres område. Men det er mange 

brikker som skal på plass, og de 

første brikkene er å øke 

kompetansenivået hos forhandlerne, 

samt å sørge for at programvaren er 

mer tilgjengelig. Vi har brukt mer 

penger til markedsføring enn det 

folk flest tror, og Norge ligger 

faktisk i verdenstoppen hva gjelder 

antall Amiga-maskiner pr. 

innbygger. 

Når det gjelder priser, økonomi og 

markedsføring blir det stadig 

viktigere å ikke fokusere på de store 

inntektene. Utgiftssiden er minst 

like viktig i den beinharde 

konkulTansesituasjonen vi opplever 

i dag. Vi må kutte ned på utgiftene 

ved å legge fra oss de dyre vanene 

og foreta en strengere prioritering. 

Det er nedsatt en egen 

arbeidsgruppe for Amiga jobber 

med å doble Amiga-salget, og det 

skal vi klare! 

- Commdore selger for tiden mange 

PC'er. Hvordan føles dette for en 

Amiga-entusiast? 

- Det føles topp å selge mange 

Commodore-maskiner. Står det ikke 



Amiga på boksen, står det nå 

ihvertfall Commodore! PC' ene er 

også et viktig satsningsområde, og 

det at vi har flere ben å stå på gjør 

oss sterke i forhold til mange av 

konkurrentene. Akkurat nå er det 

norske markedet veldig PC-fokusert, 

og Norge er innehaver at flere 

verdensrekorder. Vi har flest PC'er 

pr. innbygger og mest Windows pr 

PC, noe som også betyr at det 

norske PC-markedet er rimelig godt 

dekket. 

- Maskinvaren til Amiga er 

avansert, og med de nye 

Workbench-versjonene er også 

operativsystemet blitt en sann drøm. 

Hvorfor er da såfå av de "store " 

programvarehusene interesserte i 

Amiga ? 

- Det kommer litt an på hvilke 

bruksområder du ser på. Når det 

gjelder spill, betyr Amiga mye for 

de som er store på dette markedet. 

Og når det gjelder nisjeprodukter 

generelt finnes det få store 

programvarehus, da disse 

markedene totalt sett ikke er så 

store. Men vi har jo f.eks. Scala AS, 

som på mange områder er ledende 

på verdens basis, og også andre 

firma som har satset på Amiga, er 

blitt ganske store etterhvert. Når det 

gjelder "smør-og-brød"-program 

som f.eks. tekstbehandling, er vel 

ikke dette markedet så interessant 

for de "store", da få Amiga-eiere er 

interessert i å bla opp 7000 kroner 

for et tekstbehandlingsprogram. 

Men det finnes en rekke gode 

brukerprogram til Amiga, og vi 

jobber med å gjøre disse mer 

tilgjengelige. 

- Bill Gates i MicroSoft har uttalt at 

de vil utvikle applikasjoner for alle 

operativsystem som er solgt i mer 

enn en million eksemplar. Når vi ser 

bort fra den aller første og råtne 

versjonen av AmigaBasic, har dette 

.firmaet ikke laget noe til Amiga. 

Men de utvikler massevis av 

applikasjoner for Windows, som 

ikke en gang er et operativsystem! 

Kan vi vente oss noen produkter fra 

den kanten ? 

- Microsoft utvikler vel helst 

applikasjoner til Windows, som er 

deres eget opplegg. Jeg tror vi klarer 

oss godt uten dem ! 

- Forresten, hva synes du om 

Windows iforhold til Workbench 

3.0?  

- Nå må jeg vel  være litt forsiktig, i 

tilfelle en PC-bruker skulle slumpe 

til å lese dette intervjuet . . .  La meg si 

det sånn: Hvis man sammenligner 

de relativt begrensede midlene 

Commodore har brukt på å utvikle 

Workbench 3 .0 med de enorme 

P r o 

ressursene og pengene som er brukt 

på Windows, er det et under at 

Windows ikke er bedre enn det det 

er. Men en stor del av skylden ligger 

vel i PC' enes maskinvare, som jo 

har en del begrensninger. Amiga har 

multitasking og en fleksibilitet vi 

finner på få andre maskiner, og de 

som blir vant til disse mulighetene, 

får ofte problemer med å venne seg 

til andre maskiner. 

- PC-prisene har vært i fritt fall det 

siste året. Hva vil Commodore gjøre 

med det faktum at en 486-PC koster 

ca. halvparten av det en Amiga 

4000 koster? 

- Vi er meget opptatt av at 

prisdifferansen skal være fornuftig.  

Det var derfor Amiga 4000 ble 

moduloppbygd, slik at f.eks. 

SCSI-kontroller kan settes inn 

senere. Og vi kommer nå også med 

rimeligere utgaver av Amiga 4000! 

En 68EC030-basert maskin vil 

komme på under 1 4.000 inkl. mva, 

og dette er ikke så ille. Og siden 

maskinen er moduloppbygd, kan du 

senere bytte ut prosessorkortet med 

et 68040-kort. Mange gjør den 

feilen at de kun sammenligner 

prosessoren på PC' er og Amigaer, 

men en Amiga har mange tekniske 

fortrinn som ikke blir tatt hensynt 

til .  Og når det gjelder prisnivået 

generelt, har vi som kjent redusert 

bemanningen i Norge til fordel for 

et sterkere nordisk samarbeid. 

Dermed har vi spart penger, noe 

som igjen har medført at maskinene 

har blitt billigere. Dette er noe som 

mange andre leverandører har vært 

igjennom det samme, og også vi har 

vært nødt til å tilpasse 

f I I 

beklager selvfølgelig på det 

sterkeste de konsekvenser dette fikk 

for de uheldige. 

- Amiga er samtidig både den 

rimeligste hjemmedatamaskinen 

(Amiga 600) og en avansert 

arbeidsstasjon for lyd og bilde 

(Amiga 4000). Med et så stort 

sprang i bruksområdene må de da 

være vanskelig å ha en profil? 

- Ja. Amiga har vært 

innovatørmaskin innenfor en rekke 

profesj onelle 

- I minn ungdom var jeg så heldig at 

jeg fikk bo flere år utenlands, noe 

som har betydd mye for min 

personlige utvikling. Å oppleve 

andre kulturer og forhold er meget 

interessant. De siste ti årene har jeg 

jobbet med spennende produkter, og 

da primært Amiga. Først var jeg 

selvstendig næringsdrivende, og 

lærte mye om hva man skal gjøre og 

hva man ikke skal gjøre. "Det som 

ikke dreper deg, styrker deg" er vel 

en passende 

bruksområder, og det 

har tatt tid før disse 

bruksområdene har blitt 
- Det 

beskrivelse på deler 

av denne perioden. 

markeder. Men der den 

har slått gjennom, er 

den en klar nummer en. 

Det at sønnen til naboen 

bruker den "samme" 

maskinen til spill, blir et 

stadig mindre problem. 

Samme problemstilling 

gjelder jo ikke f.eks. 

SONY, som har utstyr 

både for profesjonelle 

S OlD ikke 
I 1 988 begynte jeg 

hos Commodore, uten 

at noen egentlig 

dreper 

deg., 

visste hva jeg skulle 

gjøre. Etter å ha 

j obbet en del med 

salg, ble jeg først 

produktsjef for 

Amiga, og deretter 

var jeg innom diverse 

sjefstitler før jeg 

styrker 

deg: 

og amatører. Men a t  vi skal ha en 

profil på hele Amiga-spekteret har 

aldri vært noe mål. 

- Et annet sted i bladet kan vi lese 

litt om Commdores videre strategi 

på Amiga1ronten, noe som ser 

svært så lovende ut. En lendende 

person i norsk Amiga-miUØ har 

foreslått at den neste toppmodellen i 

Amiga-serien gis et helt annet navn, 

et nytt og moderne design på 

boksen, og at den samtidig må 

"hypes " opp maksimalt. Synspunkter 

på dette ? 

- Det gleder meg at Commodores 

innsats innenfor 

endte opp som 

administrerende direktør. 

- Har du fritid? 

- Jeg liker å være aktiv innenfor 

sport, og liker godt å stå på ski og å 

sykle på "mountainbike" .  Dette har 

det dessverre blitt mindre av med 

tiden, etterhvert som arbeidspresset 

har økt. 

- Hva er dine ambisjoner for 

framtiden ? 

oss de nye 

markedsforholdene 

for i det hele tatt å 

- I år skal 
Amiga-utvikling er 

større en noensinne. 

Mye ny og 

revolusjonerende 

teknologi ser dagens 

lys, og vi bør skape 

mer "hype" enn det vi 

har gjort tidligere. Men 

navnet "Amiga" er blitt 

et begrep, og det er det 

ledende verktøy 

- Om ca. 1 time skal jeg spise lunch. 

På litt lengre sikt vil j eg at vi skal 

selge 1 5 .000 Amiga-maskiner i 1 993, 

om ikke annet så for å slå svenskene. 

Jeg tror at Amiga 1 200 er det 

produktet som virkelig vil skape 

skikkelig fart i Amiga-salget, og 

responsen så langt har vært over all 

forventning. 

overleve. vi selge 

feIDten 
- Er Amiga en 

melkeku for 

Commodore ? 

- Nei. tusen 
- Jeg vet at mange 

har vært i harnisk på Atnigaer: 
grunn av den lange 

leveringstiden på Amiga 4000. Hva 

er det egentlig dere holder på med? 

- Amiga 4000 ble dessverre offer for 

en "mangelsykdom",  da det 

plutselig ble nesten umulig å 

oppdri ve et par av de 

standardkomponentene som 

benyttes i maskinen. Dermed ble 

fabrikken i en periode nødt til å 

slakte andre maskiner for å få 

produsert Amiga 4000 til de som 

hadde ventet lengst. Men nå har vi 

skaffet oss avtale med en stabil 

leverandør, og når dette bladet leses 

er problemene historie. Men vi 

innenfor flere områder. Derfor vil 

det trolig være dumt å begynne med 

et annet navn. 

Når det gjelder design, er det også et 

spørsmål om pris. Amiga 4000 er 

litt "PC-aktig", og dette skyldes at vi 

har benyttet standardløsninger for at 

prisen skulle bli lavere. Nye 

"supermaskiner" rettet mot 

toppsjiktet kan man selvfølgelig 

vurdere å lage mer fancy. Time will 

show. 

- Nå har det vært nok tekno-prat. 

Fortell kort om livet ditt før du ble 

sjef 

- Til slutt: er det sant at du har en 

A tari 520ST hjemme? 

- Nei, det er kun ondsinnede rykter 

som er satt ut av mine fiender. Jeg 

har en "klassisk" Amiga 2500 med 

68030-prosessor, men den kommer 

til å bli byttet ut med en 1 200 så fort 

disse blir lagervare. 

- Da vil vi bare takke for praten, og 

ønske deg lykke til videre i jobben! 

Husk at vi er avhengige av at du gjør 

en skikkelig jobb, og at det neppe vil 

være særlig lurt å erte på seg 

tusenvis av AmigaForum-lesere! 

- Da vil jeg på vegne av CCN takke 

for at AmigaForum eksisterer og har 

blitt så fantastisk bra! For oss i 

Commodore er det fint å ha en 

"informasjonskanal" til de som 

bruker våre maskiner, og vi lover at 

vi skal fortsette å fore dere med 

spennende nyheter i tiden som 

kommer. Følg med ! . 

---------+--------



EI 
KÅRE KABEL OG UoN LAp· ToP KAN DET MESTE OM DET BESTE! 

HARDWARE 
EPSON GT -8500 1 2.800, -
A4-scanner med 1 6 .7 mi l l ioner farger. 

GVP G-Lock 4.990,-
Markedets rimel igste gen lock 
med S-VHS inn og ut. 

HAMA S 590 
Profesjonel l  gen lock. 

GVP 80MB HD 
Harddisk for Amiga 1 200. 

GVP 80MB HD 

1 2.990,-

3.1 90,-

5.890,-
Harddisk for Amiga 500, plass til RAM. 

GVP 1 20MB HD 8.490,-
Hardd isk for Amiga 500, plass til RAM. 

SOFTWARE PRINTERE 
WordWorlh 2.0 1 .590, - HP DeskJel 500C 5.490,-
Profesjonelt tekstbehandl ingsprogram Farge blekkskriver med 
med 1 7  skalerbare fonter. utrol ig utskrifts kvalitet. 

Kindwords 3.0 849,-
E nkelt og godt 
tekstbehandl ingsprogram. 

DPaini lV 1 .1 90,-
N å  i AGA-utgave! 

MusicXjr. 1 .1 90. -
M I D I  musikkprog ram, meget e n kel i 
bruk. Vår bestselger! 

Dr.T KCS 1 .990,-
Meget anerkjent musikkprogram 

Bars Il Pipes 1 .990,-
Dette musikkprog. b l i r  aldri for l ite! 

Art Dept. Pro. 1 .990, -
Det beste b i l ledbehandl ings
p rogram met. Kan lese, behandle og 
skrive alle formater, også 24-bit. 

Scala MulliMedia 4.790,

Scala Home V. Tiller 895,-
Lag din egen rul letekst på 
hjem mevideo'n .  

RING FOR POSTORDREI 
02 17 05 05 

HP DeskJel 550C 8.990, -
NYH ET! Markedets beste blekkskriver. 
S kriver også sort uten skifte av patron.  

oliveni Jp 1 50 3.490,-
NB: Med arkmater!  
Rask blekkskriver med nydel ig 
utskrifts kvalitet. Emule rer også 
H P-serien .  

SlarJel SJ 48 2.990,-
6 års garanti fortel ler alt om kvaliteten 
på denne blekkskriveren .  

Slar LC 1 00 large 2.1 90, -
9 nålers fargeskriver med 6 års garanti. 

Slar LC-24-2oo 2.990,-
24 nålers skriver med 6 års garanti .  

Cilizen Swin 200c 3.1 90,-
24-nålers fargeskriver, t i l næ rmet 
lyd løs og med en utskrifts-
kvalitet kun blekkskrivere 
kan konkurrere med. 

I,ml 1'1 �'II itltl aH � [I 
Norsk tekstbehandling, 
DPaint Ill, 2 toppspill. 
Knall-pris! ! 



I denne eksklusive artikkelen prøver vi å samle de øpplysninser vi har om 
Commodores videre strategi når det gjelder Amip, samt komme med litt 

bakgrunnsinformasjon om diverse nye prosessorer og annet snadder. forbered des 
på tre sider lesning som garantert ødelegger nattesøvnen din en tid fremover. 

Da Amiga kom j 1 986, var den 
tekni�t sett øvedegen alt aonet, bvi 

man så bort fIll veldig dyre 
$y.stemer. Avansert graiUld<, lyd og 
multitas:'king var egenskaper som var 

svært så sjeldne, spesielt til den 
pr.isen vi da måtte betale for denne 
herligheten. Men i ly:kkerusen over 
at A.miga Ble en slik suskess, glemte 
Commodore å tenke framover. 
Videreutviklingen gikk i rykk og 
napp og det som dukket opp var 
ikke særlig imponerende, tatt i 
betraktning den tiden gutta på lab' en 

hadde hatt til disposisjon. Med 
Amiga 3000 dukket Workbench 2.0 
opp, og vi skjønte at noe begynte å 
skje. I høst dukket Amiga 4000 opp 
med Workbench 3.0, og nå er altså 
Amiga l200 her. De to sistnevnte 
representerer et solid steg 
framover; igjen er Amigas 
grafikk slik at man er nødt til å 
bli imponert, og prosessorene 
har fått seg et solid spark 
bak. Interessen og salget har 
fått seg et kraftig oppsving, 
og "Klondyke-stemningen" 
fra 80-tallet er på vei tilbake. 
Men stopper det nå? 

Langsiktig strategi 
Gjennom flere foredrag har 

Lou Eggebrecht, som er "VP 
of Engineering" hos 
Conunodore, redgjoJt for 
Commodores videre Slrategi nAr det 
gjelder B_ det at 

mest kravstore a� os har i hodet. 
Men er det noen vlt i å uwik� 

AI1\\iga-teknelogien videre? Er den 
et blindspor som forsvinner heilt i 

mengden av P-C-klcmct og Mae'er? 
På mange måter har Amiga en rekke 
fmdeler hva: gjelder teknJåske 
løsninger og operativsystem. Det 
finnes en god del folk som tror at alt 
på PC og Mac er gull og grønne 
skoger, men sanRheten er 
faktisk den, 

folkens, at 
disse 
maskintypene 
på mange 

mentalt tilbake tAende. SeJY!ølgelig 

er det områder de� de bar et (i}veJUk, 
f.eks. når det gjelder bredden på 
pliogram· vaFeutvalget. Og der,e som 
bar-mer over GURU og Software 

Failurc på Amiga; tro ikke at de to 
ove.nfor nevnte raser er noe bedre. 
Det kunne gjeme vært utlovet en 
premie til deo som klarte å kjøre 
Windows 3. 1 eller OS/2 en hel dag 

uten en skikkelige smell. Og 
Apple med sine myriader av 

Mac-modeller har sikkert 
også hørt om noe som 

heter 

"kompatibilitets- problemer" .  Det er 

bare det at slike ting kriver det som 

definerer seg som " datapressen" i 

Norge lite om. Like lite Søm de 
gidllier li skrive noe 0lTh Amiga. 
Beskri.,v;ende for hvor skjevt det nå 
haI gått for enkelte er a� 
ComputerWorld velger å bruke 
etpar fargesider på å skrive om en 
italiensk murer ved navn Mario, og 
ikke nevner Amiga 1 200 eller 
Amiga 4000 med ett eneste ord. Jeg 
kan nest.en tenke meg til hva 
redaksjonen der bruker fritiden på ! 

Tilbake til saken: Ihvertfall mener 

jeg at Amiga har et godt 
utgangspunkt til å bli Den Ultimate 

Datamaskinen. Videreutviklingen 
består i å rendyrke og 
videreutvikle de sterke sidene av 
dagens Amiga-arkitektur. 
Grafikken blir ytterligere 
forbedret, og de nye brikkene 

vil også inneholde blant annet 
genlock og framegrabber. Bedre 
lyd kommer også (omsider), og 
operativsystemet blir også 
utvidet og forbedret ytterligere. 
Blant annet med innebygd støtte 

for nettverk og digital 
signalprosessorer, samt enda 
større fleksibilitet hva angår 

grafikk og skjermer. 
Nå skal vi ramse opp litt av det 
Eggebrecht har røpet, og etter beste 
evne prøve A gjøre det forståelig 

for de som ikke er 
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Som første blad i verden tester AmigaForum den nye Real3D versjon 2.0. I AmigaForum 4/92 kunne du lese et 
intervju med en av hjernene bak programmet, finske Vesa Meskanen. Her har du vårt inntrykk etter å ha prøvd 

programmet i et par dager. 

La det bare være sagt med en gang: 

det nytter ikke å tro at det blir plass 

til en fullstendig gjennomgang av 

Rea13D på et par sider. Dette 

programmet er alt for svært! Men vi 

skal gjøre vårt beste innenfor den 

plassen vi har til rådighet. 

Fleksibil itet 
Rea13D 2.0 er fleksibel inntil det 

plagsomme. Du kan gjøre absolutt 

hva som helst; jobbe i flere vinduer, 

på flere skjermer, i hvilken som 

helst oppløsning og med stort sett 

alle tenkelige verktøy. Jeg "lagde" 

en editor som bestord av tre vinduer 

der objektene ble sett i x, y og 

z-projeksjon, pluss et 

tre-dimensjonalt som jeg også 

brukte som et "preview"-vindu. På 

høyre side la jeg verktøyene og 

"valg"-vinduet. 

Å lage objekter 
Her har du veldig mange 

forskjellige verktøy til disposisjon. 

Alt fra enkle polygon og kuler, til 

kompliserte fasonger med runde 

hjørner. Ikke alle er like enkle å få 

til sånn med en gang, men med litt 

øvelse går det ganske greit. Nå skal 

jeg skyte inn at manualen ikke var 

ferdig da vi fikk programmet, men 

selv uten denne klarte jeg å tenke 

meg til hvordan det meste fungerte. 

Til høyre ser du hvordan 

editor-skjermen i Real 3D 
kan se ut. Her har jeg valgt å 

ha tre vinduer som viser 

henholdsvis X-, y- og 

z-projeksjonen, pluss et 

vindu som viser en sort/hvitt 

versjon av hvordan det 

ferdige bildet vil bli. Ellers 

finner du verktøy paletten 

øverst til høyre, samt 'velg'

vinduet som du bruker til å 
navigere deg opp og ned i 

trestrukturen, samt velge 

objekter etc. i 

Etter en stund, ihvertfall ! 

Du kan lage myke "organiske" 

kurver ved hjelp av "splines", dvs. 

linjer som er bestemt ut fra en del 

faste punkter, men der overgangen 

mellom punktene blir laget så glatte 

som mulig. En hvilken som helst 

fasong kan ekstruderers langs en 

hvilken som helst bane, omtrent 

som når du tyner kaviaren ut av 

tuben. Objekter kan "trekkes fra" 

hverandre, slik at du enkelt kan lage 

et rundt hull i en kube. Lag først 

kuben, og lag deretter en sylinder 

som tilsvarer hullet. Så velger du i 

menyen at det ene skal trekkes fra 

det andre. 

Etter at objektene er laget, kan du 

dessuten modifisere dem til krampa 

tar deg. Ikke alle verktøyene 

simulerer den typen redskap jeg har 

i snekkerboden, og de er derfor ikke 

like enkle å forstå. 

Materialer 
Du kan lage egne materialer, og ett 
objekt kan være lagd av flere 

materialer samtidig. Høres det 

vanskelig ut? Vel, det kan være litt 

vanskelig å få taket på dette med en 

gang, men hvis du bare klarer å 

huske på at hele modellen er bygd 

opp som en trestruktur, og at 
objekter på samme "gren" vil være 

laget av de materialene som er 

definert for denne grenen. 

Du kan brette bilder & tegninger 

rundt objektene på flere forskjellige 

måter. Og du kan også la bilder 

definere ujevnheter, refleksjon, 

gjennomsiktighet m.m. Du kan 

simulere nesten hva det skal være 

ved hjelp av disse innstillingene, og 

jeg regner med at salgsversjonen av 
Real 3D inneholder en bråte med 

ferdig definerte materialer. 

Animasjon 
Som man kan forvente, kan objekter 

bevege seg langs baner eller i 

spesielle retninger, med definert 

------------------��----------�----------



rotasjon, fart og akselerasjon. Dette 

skal vi ikke gå videre inn på her, 

men heller se på et par 

spesialfinesser som kan spare deg 

for mye arbeid. Real 3D inneholder 

noe som heter "particle animation" ,  

som innebærer at  du definerer masse 

for de forskjellige objektene, som så 

vil tiltrekke hverandre (tyngdekraft). 

Og når de kolliderer, kan du f.eks. 

bestemme at de skal sprette tilbake 

igjen. Lag et biljardbord, legg opp 

kulene og send den hvite avgårde. 

Da vil du få simulert hele sekvensen 

automatisk! Denne muligheten kan 

spare deg for mye arbeid, og det kan 

også bli mye enklere å få til "ekte" 

bevegelser. 

En annen liten rosin i denne 

tredimensjonale pølsen er såkalt 

"inverse kineties" ,  som innebærer at 

du kan definere ledd i figurene dine, 

og at du deretter kan bevege bare en 

del av figuren, og resten vil følge 

etter. Tenk deg at du hadde laget en 

skrivebordslampe, og at denne 

(reflektoren, ikke foten) skulle 

bevege seg fra punkt A til punkt B. I 

"gamle dager" hadde du vært nødt 

til å definere bevegelse for hvert 

ledd, men i dag trenger du bare å 

bevege den ytterste delen av lampen 

- resten følger etter automatisk !  

Selv lagde jeg en enkel 

"path"-animasjon på få minutter. 

Dvs, det tok litt lengre tid for 

programmet å generere bildene. Og 

da disse var ferdige, hentet jeg dem 

inn i OpalAniMA TE (følger med 

OpalVision), og kjørte animasjonen 

i fullt 24-bits format. Hemlig ! 

Avanserte mul igheter 
Som nevnt har Real 3D så mange 

menyer og muligheter at det ikke er 

mulig å nevne alt her. Bak det lekre 

brukergrensesnittet har Real 3D et 

innebygd programmeringsspråk (a 
la Lingua i Scala) som setter 

intelligente vesener i stand til å 

gjøre alt. Du kan lage egne 

"handlers" som tar seg av spesielle 

oppgaver i animasjoner. Som f.eks. 

å simulere vind eller jordskjelv, eller 

å fortelle hva som skal skje når to 

objekter treffer hverandre. 

Ellers her de sikkert mye annet jeg 

kunne ha skrevet her, men jeg skal 

nøye meg med å si at også personer 

som jobber på Silicon Graphics

maskiner med programvare til 

hundertusener av kroner har funnet 

få mangler ved programmet, og til og 

med fått seg et par overraskelser. 

Konklusjon 
Jeg har vært borte fra 

3D-modelleringen noen år, da jeg 

syntes det ble for mye pirk. Real 3D 

har fått meg på andre tanker igjen, da 

jeg syntes det gikk ganske greit å 

komme seg i gang, selv uten manual. 

Hvis man skal sette seg inn i absolutt 

alt tar det lang tid, men så er da også 

Real 3D et overflødighetshorn hva 

finesser angår. Programmet kan 

brukes fra alt de klassiske 

"kuler-og-prismer"-bildene, til 

eksakte gjengivelser av virkelige 

objekter. Men før du kommer så 

langt må du lære deg å tenke i tre 

dimensjoner, og jeg tror det kan være 

det som er vanskeligst å få til ! 

Programmet har mange avanserte 

finesser som vi dødelige ikke forstår 

verdien av før det er virkelig 

kompliserte prblem som skal løses, 

som f.eks svømmende fisker etc. (se 

AmigaForum 4/92). 

Real 3D anbefales til alle som har 

lyst til å lage tredimensjonale bilder 

og animasjoner som er på linje med 

det aller beste du har sett. Men i 

tillegg til selve programmet, 

anbefaler jeg også at du bruker en 

noenlunde rask Amiga, pluss 

massevis av tid. Ihvertfall har jeg fått 

dilla på 3D igjen. Til de grader at det 

spøker for tidsfristen til neste 

AmigaForum ! • 

FA KTA 
Real 3D 2.0 
Maskinkrav: 
Amiga med 2MB minne, 
og harddisk 

Produsent: RealSoft KY 
Pris : rundt 5.000,- inkl. mva. 
Norsk distributør: 
Famo AS, tlf. 22-381205 

Pluss: 

Har mange muligheter, og 
kan tilpasses alle behov. 

Minus: 

Beskyttet med nøkkel. 
Kan virke litt uoversiktlig i 
begynnelsen. 

AmIga e 
mer e en 
datamaskin! 

IQ Computer er et kompeto,1f�esenter for Amiga
mukiner, tilleggsutstyr og programvare. Mange års 
erfaring m.ed Amiga gjør at vi bn hjelpe deg med å 
velge riktig maskin, samt å få mest mulig ut av den! 

Noen av . . � vare prOdUkter Allliga 40001040 
Amiga 40001030 

Amiga 1 200 

22.9()(},_ 

12.490 _ , 

4.590,_ Amiga . 1200 l1J/ 85MB GVP hardd ' k 18 7.990,_ �XfO�23� 40M1Iz s . .L Or A 1 299 . . Ring! OpalVision 24 . funks. grafikk_k��s mu1ti-
e r . . . 

8.990,_ 
ti a Igan 24-bits 3D Or A4OO011 200 

Fl'allle M digjtaljse��teJ - 24-bits 

3.990 .. , 

g grafikk 8.990 _ Rendale G . .. . ' 
A4000/1200nlock for 

G . 
2.9(}O,_ -2 Genlock p broadc rn/i. .. . .. rof. komp . Jernkontr. 23� 750 _ DPaint IV A . . .. . . .• . . 

' 
200, 256 farGA for A40001 ger 1.275,_ 

�ltepriser tnl�t.. . er 1(, . n:rVa. 

Våre spesial� 
O

.
l11råder er 

vnleograrLkk 
SCanning � billedbe.:h'andl o 

gen10ck mg, o . er og Vldeotekslil1g. 

Ta ingen sjanser! 
Ta heller kontakt med oss! 

IQ Computer als 
PB 1 773, 5024 Bergen, 
Komedtebak:ken 9, Tlf. 05-233850 
Åsane Senter, tlf. 05-1 89090 
Telefax: 05-234868 



Mox-Næss Data i Trondheim har 
spesialisert seg på utvikling, installasjon · 

og drift av skjerm-baserte 
injorma'Sjonsystemer av alle slag 

INFO 
Møx·Næsc Ualia er en. a�delil).& 

av Mox�Næss Libris, som 
{eirer 4lJ'1 års jubi1�um i 1993. Vi 

er �t Cømm�øre Susiness 

Cenfer som jobber j det 

pl!ofesjønelle mavkeelet og 
tilbyr blant annet komplette 

lØSnJPger .in1fienfen: 
skjeFtnbasert 'ii"tformasjons-
<.'>l1midling o,g video. 

LØsningene er basert på 
IRf�nrlel og �ala, 

programpakkene ha firmaet 
søm vant 'Ekspertrådets 

KreativitetspriS' i 19�2. Vi paI 

dessuten videreuWiklet disse, 
og �a:n blant annet som de 

eneste 1 Europa levet.e en 

løsl),jl'l.g som komhiner.er 

1iV-jnfolm8sjøn og kø-styti:mg! 

VåT re,feranseliste mneholde!" 

blant annet navn s(}m NRK, 
Royal Garden Høtell, 

Sparebanken Midt-Norge og 
Nor-dens største borettslag. Og 

listen blir stadig lengre" fo,rdi 

våre løsninge,r fungerer. 

Hvis kvalitet og service betyr noe for deg, 
finner au vår butikk i Midtbyen, Sønaregt. 20, 
der vi er tilgjengelige seles dager i uken. 

BB 0111 
S E N T E R 

Sønctregt. 20, 701 0  Trondheim - Tlf. 07-601440 - Fax 07-633077 

C-Lock fra cVP er en genlock som kan mer enn de 
vanlige genlockene til Amiga. I tillegg til at den 

blander grafikk og video i composite og Y/C
kvalitet, kan du også bruke den som lydmikser. 

Og alt kan styres via programvare! 

Her er lydmenyen, der du velger 
lydinnganger og modifiserer lyden, 

Du får tak i 
G-lock hos 
din lokale 
Amiga
forhandler! 

Norsk importør: 
'apeHa AS, tlf. 02-200806 

G-Lock fra GVP er det første Amiga- i 
produktet som kombinerer en genlock , 
og en lydmikser i en og samme boks. 
Den kommer komplett med 
styreprogram og brukerveiledning, og 
er ideell for de som ønsker seg et 
rimelig og brukervennlig system. 

• Kan veksle mellom composite og 
y / C, og kan derfor brukes til både 
VHS (Video8) og Super-VHS (Hi8). 

• Via programvaren kan du justere 
videobildets lysstyrke, kontrast, 
fargetoning, skarphet m.m. 

• Fungerer også som en RGB 
fargesplitter, til bruk sammen med 
f.eks. Digi·View eller liknende 
videodigitizere. 

• Virker også problemfritt på 
maskiner med "flicker-fixer". 

• Kan mikse to forskjellige 
lyd innganger, samt justere lydnivå, 
bass og diskant. 

• Alle funksjoner kan styres via 
ARexx, f.eks. fra Scala eller 
AmigaVision. 

• Trenger ikke egen strømforsyning. 

• Virker på alle Amiga-modeller. 

• Meget enkel i bruk! 
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IufoChannel lC400 
-et komplett systeJI' 

Scala l igger såvisst i kke på latsiden, og kan på mange områder være et eksempel for 
etterfølgelse når det gjelder p roøuktutvilding og produktkval itet. I AmigaForum 2 og 3 
1 992 omtalte vi Scala M ultiMedia MM200, et p resentasjonsprogram med egenskaper 

og i nnhold lang utover det man er vant HI. Nå kommer Rolls .. R.oyce'n i 
produktspekteret: Scala I nfoChannel lC400: En programpakke som kan alt, og som 

derfor koster flesk. 

av Øyvind Skogvoll 

Men flesk erjo ikke SUI\t. så IC400 

kan være en pa ende anledn ing til å 

kvitte seg med s likt . lJan 'ett er ikke 

denne programpakken ber gnet på 

freakere, men på de om jobber med 
. førre informasjonssystem med 
kommunikasjon, video, i nteraktivi

te.t etc. etc. Så ded'or bmker vi bare 
cn "takkarslig side til å skrive Utt 

om et produkt som egentli g hadde 
trengt et helt blad for seg elv . . .  

IC400 ligner svært på Scala, og for 
mer info om dette programmet 

benvjser vi ti l de to ovenfor nevnte 
utgaver. Men kort fortalt kan du 

med Scala lage . åkalte seript som 
be tår av bilder, tek 1, animasjoner, 
video, 'lyd etc. Scriptene i es på 

kjennen, og re 'ultatet . er som regel 

forbausende proffe ut, takket være 

alle de innebygde bakgrunnene, 

skrifttypene, fargepalettene og 

symboJcne 

J lC400 er det lagt i nn mulighet til 
indl iduell styring av hvert enkel t 

bilde r.n.h.t. når på døgnet eller 

h ilke dager skal vi es. Dessuten 

kan dato, 'klokkeslett, , idenummer 

etc. vi es på bildene. på . amme 
måte som vanlige variabler (se 

Scala- testen). Det har kommet flere 

nye utilitic '. FixSenpt og AnimLab 
er kommet i nye versjoner, og 

SCALA 
credits ' ___ . 

' \  
l ' , 

Den berømte shuffleren er nå i farger! Men denne siden er sort-hvitt ... 

ScalaNet er et funn for de · om ·kal 

admini tære i nformasjons- sy temer 

som består av tlere maskiner ( e 

nedenfor). Og det er kommet e.t ha� 

av nye EX-moduler som kan alt fra 

å styre Impaet Vision 24 til å vi e 

rutetabeller. EX-�ystemet har vi t 

seg å være en geni trek bva gje.lder 

fleksibilitet. og her kommer det nok 

til å dukke opp mye spennende også 
i fremtiden. Og IC400 støtter 
selvfø1geHg alle de nye 

oppløsningene om AGA�grafikk€jl 
gir. Øyvind Harboe har sUn som en 

helt for å få det til� men d t virket 

faktisk på første forsøk! 

Hva skal vi si om IC400? 

En ansamling av rå kraf.t 'Og 
hrukervennJighet Uten sidestykke i 

multimedia-jungelen, til ep pris som 

får en normal Amig -freak til å 

bes ime, men en profesjonen til å 
finne fram .jekkbcftet. 
Og ved å . tudere referanselisten .er 

man raskt at mange har oppdaget at 

man ikke må ha MS-DOS og 1ntel
pro. essorer for å o crleve. Faktis-k 
�an det æte en fordel i enke.lte 
sammenh ager. 

Anbefale til all hoteller. kabel-TV 

selskap. borettslag og andre som kal 

sende infonnasjQo ut på TV ! 

lioD1lJ1uuikasjOD nted SeataNet 
Med. ScaJaNct kan du 

k0romunisere med andre 

Amiga-maskiner via mod ro eller 

nuUomdem-kabel på en meget 

behagelig måte. Via en telefOhliste 

kan du ringe opp til de fo kjeUig€ 
I<naskiuene og .b,ente eller lagre 

ript. Bilder, �imasjoner og Lyder 

overfør s også h�'i,S de ikke 

atlerede befinner seg på de e 

maskinen. Overføringene kan skje til 

fæ te tider. og du kan og å stille 

kiokken på de andre maskinene eller 

foreta en varmstart. Du kan til og 
med gå inn i Shell på maskinene 1'01' 
å kjøre operativsystcmkDmmandRcr! 
ScalaNet følger IJ}etl i InfoChanne1-
pakken, og i likbet mecl' de andre 

" ekstraprogrammene" kan du kjøre 

d t men å gå ut av l'1lfoChannel. 

EX-systemet som ble lansert 
sammen med Scala MM200 

har virkelig tatt av! 

1 1nfoChallneJ.-pakken fumer du 
o er 20 EX' er, som du kan 

koble til og fra etter eget Øn ke. 
I tillegg til styreprogram for 
laserdisk-, pillere. finner du nå 
også tilsvarende program for en 

rekke Pa:nasonic ideospiHere. 

samt V-LAN og U-malie-ut ryr. 

Du kan styre Impact Vi ion, som 
b lant annet viser video i et lite 
(eller stort) bilde på . kjermcn. 

Bn smart EX er også den som 
iser rutetabeller om oppdateres 

automatisk etterh vert som 
klokkel) og dagene går. 

Modem- og nullmodem- EX' ene 
sørget for li svate når du 

kommuniserer via SealaNet. Du 

kan også kommun ierc via 

nettverk eller via en seriellkabel 

med stort sett hvilken om helst 
maskintype. Harboe har også 
mekket en "loader-EX " om gjør 
at du henter TIFF-bilder rett inn 

i Scahl. Og flere kommer! 

FA KTA 
Scala IDfoChannel lC400 
Maskinkrav: 
Amiga med 3MB minne, 
Kickstart 2.04 elter nyere.. 
og harddisk 
Produsent: Scala AS 
Pris: 1 4.900,- eks. mva. 
Norsk distributør: 
Scala AS, tlf. 22-36 1 338 

Pluss: 

Høy ytelse, enkel i bruk, 

mange m uligheter 

Minus: 
Verdens dyreste Amiga
program . . .  
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a 1200 
a v  Øyvind Skogvoll 

Når du leser dette er forhåpentl igvis Amiga 1 200 blitt ti lgjengelig i Norge. Da redaksjonen for AmigaForum 2/93 
ble avsluttet, var det vage antydninger om at maskinene ikke rakk månedsskiftet januar/februar, men at det kunne 

drøye enda noen uker. Jeg vet at mange har vært svært utålmodige, og selv om "den som venter på noe godt 
osv . . .  ",  er det ikke så morsomt. Spesielt ikke hvis man har vært smart nok til å kvitte seg med sin forhenværende 

Amiga før det b l i r  krakk på bruktmarkedet! 

Litt om prisen 
I forrige blad sleivet vi litt med 

prisen, da vi skrev 4.500 inkl mva. 

Sel v om enkelte forhandlere 

kommer til å selge den for dette, er 

det nå slik at den veiledende prisen 

er 4.790,- inkl . mva. Så får dere ha 

oss unnskyldt, men vi bare skrev det 

vi fikk beskjed om at den skulle 

koste. I mellomtiden 

har det jo vært både 

som heter "Monitors". Den ene 

ligger i "Devs"-skuffen, og skal 

inneholde de monitortypene som 

skjermen din kan bruke - og kun de ! 

Den andre finner du i "Storage", og 

som navnet indikerer er den ment 

som en lagringsplass for de 

monitortypene du ikke kan bruke. 

Så hvis du hiver A2024-driveren 

over i DevslMonitors, 

momsøkning og (i 

praksis) devaluering, så 

vi får legge skylda på 

Sigbjørn ! 

Andga 

1 200 

o g  velger denne, blir 

det kaos på skjermen. 

Og det er din feil - ikke 

maskinens! 

Opplegget med 

monitordrivere er en 

genistrek fra 

Commodore, og det 

første steg på veien 

mot RTG (se 

artikkelen om 

Fremtidens Amiga). 

Heia ! 

Stor entusiasme 
Både blant program- og 

utstyrsprodusenter, 

såvel som Arniga

tilbedere har latt seg 

rive med i Amiga 

I 200-psykosen. En 

er blitt 

bedre 

siden 

sist: 
rekke nye kort ser 

dagens lys, og både GVP og 

MicroBotics har produkter klare. 

Monitorer 
For de som etter artikkelen i forrige 

blad fremdeles klør seg i hodet og 

ikke vet hvilken monitor de skal 

satse på, kan det hende at 

Commodore har gjort valget enkelt. 

Ihvertfall har de to monitorer til 

Nemko-godkjenning i disse dager. 

De heter 1 940 og 1 942, er 

"BiSync"-skjermer med innebygde 

høyttalere, og har en pris som gjør 

dem meget tilgjengelige (drøyt 3000 

kroner for den billigste?). 

Og når det gjelder montorer; du kan 

unngå mye kaos hvis du bare passer 

på å fordele monitor-driverene i de 

riktige skuffene. Det er to skuffer 

Forbedringer 
Mens Terje Malja hos Commodore 

var på utviklerkonferanse i Orlando 

(Florida), var han grei nok til å låne 

oss maskinen "sin" igjen. Først og 

fremst for å få testet 

MBX I 200-kortet (se side 20). 

Maskinen ble enda kvikkere når den 

fikk Fast RAM, og dessuten fikk vi 

kjørt en del program som krevde 

mye minne. Vi oppdaget også 

forbedringer i operativsystemet, der 

Overscan-programmet i Preferences 

nå lot oss stille bildet bredere. 

Dessuten var det kommet fire ekstra 

piler som kunne brukes til å flytte 

hele bildet. Vi kjørte maskinen på 

en antikvarisk TVM SuperSync Ila 

(VGA), og det fungerte fint ! 

Programvare 
Selvfølgelig var programvaren 

kommet noe lengre nå, og er nå så 

bra at også undertegnede kommer til 

å emigrere 1 00% til Amiga 4000 i 

løpet av få uker.. eller dager. . .  eller 

kanskje timer? Her er noen av 

programmene vi fikk testet i de 

dagene maskinen var her: 

InfoChannel: Den rykende ferske 

InfoChannel ble selvfølgelig prøvd 

umiddelbart. Først måtte vi famle 

oss inn i System-menyen og velge 

DoublePal som skjermtype for 

menyer og avspilling. Samtidig 

sendte vi en varm tanke til Øyvind 

Harboe i Scala AS, som bruke flere 

måneder på å lage de to knappene. 

Snakk om utakknemlig oppgave; så 

lang tid også kun to knapper! Men 

det var vel tvilsomt 

restopplaget av AmigaForum ! 

DPaint 4.5: Når programmet starter, 

kommer det fram en meny der du 

kan velge blant alle oppløsningene 

som finnes i monitor-listen din (se 

ovenfor), med alle tenkelige 

fargeantall. Når du har valgt dette, er 

du inne i gode, gamle DPaint, med 

unntak av ett menyvalg. Se testen av 

DPaint 4.5 på side 1 6  for detaljer. 

Real 3D 2.0: Dette programmet er 

testet et annet sted i bladet, og som 

dere skjønner er fleksibilitet et 

nøkkelord. Derfor kan man 

selvfølgelig lage skjermer i alle 

tenkelige størrelser, og f.eks. kjøre 

editorskjermen i 256 gråtoner. Alt 

fungerte uten problemer! 

Final Copy Il: Dette var et 

høydepunkt! Vi fikk velge 256 farger 

i menyen når programmet 

hvor mange varme 

tanker han trengte, da 

(også) han var på 

utviklerkonferanse i 

Florida da dette 

Final 

Copy Il 

skulle starte, og det første 

vi gjorde deretter var 

selvfølgelig å hente inn et 

par 256-fargers bilder. 

Det så helt nydelig ut på 

skjermen, selv om det 

gikk noget tregt å flytte og 

skalere bildene. Men det 

virket helt problemfritt! 

Problemet blir vel å skaffe 

penger til en fargeskriver 

som skriver ut bildene 

foregikk . . .  

Tilbake i 
viser 

hovedmenyen 

oppdaget vi raskt at 

Scala AS hadde 

bestemt seg for at 

bildene i "Shuffleren" 

skulle være i farger. 

Det så meget 

bildene 

i 256 
farger: 

tiltalende ut, og det gikk ikke 

merkbart tregere å flytte bildene 

heller. Og å se et script med 

massevis av bilder i 256 farger og 

HAM-8 er ikke noen nedtur, 

akkurat. Vis meg det 

presentasjonsprogrammet for PC 

eller Mac som kan gjøre det samme 

like godt, så skal jeg spise hele 

like bra som de vises på 

skjermen . . .  

PD-saker: Ellers dukker det stadig 

opp små Public Domain gullkorn til 

3.0. En festlig men heller unyttig sak 

er "WBVerlauf" av Christian A. 

Weber. Den lager en jevn 

fargeovergang på skjermen, og det 

ser unektelig meget lekkert ut. En 

annen sak vi fikk kloa i er en ny 
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"datatype" som gjør at GIF-filer kan 

lastes rett inn. Systemet med 

datatyper i "løs vekt" gjør at 

program ikke trenger å bekymre seg 

for i hvilket format en fil er; hvis det 

er definert en datatype for filen kan 

den lastes inn (hørte jeg applaus . . .  ?) . 

Og problemet med at program 

insisterer på å åpne vanlige 

1 5Hz-skjermer på en VGA-monitor 

(med påfølgende kaos), er også av 

akademisk karakter. Det er allerede 

laget en rekke program som fikser 

dette i de fleste tilfellene. 

Kompatibi l itet 
Mange lurer på hvor kompatible 

Amiga 500/600/1 200 er. Går det an 

å kjøre alle Amiga 

SOO-programmene på Amiga 1 200? 

Nei, er svaret! Men det er ikke så 

mange kommersielle titler som ikke 

går. Vi mottok en oversikt fra 

Amiga-mester Terje Malja hos 

Commodore (han har ikke testet alle 

selv), og jeg synes personlig at 

resultatet ikke er så aller verst. Det 

er selvfølgelig synd hvis yndlings

spillet ditt ikke går på Amiga 1 200, 

men du må vurdere dette tapet imot 

alle fordelene en Amiga 1 200 gir 

deg når det gjelder fart og grafikk 

m.m. Og jeg kan nesten garantere at 

alle spill som har livets rett vil 

komme i nye utgaver som går på 

Amiga 1 200, da denne maskninen 

kommer til å gå som varmt 

hvetebrød i tørt gress ! 

I neste blad kommer vi garantert 

med mange tester av spill og 

brukerprogram som er spesielt 

tilpasset Amiga 4000 og Amiga 

1 200. Følg med! 

A m I g a 1 2 o O 

Ii.OJ'lpatibilitet� 
A 1 200 er utstyrt med en 68020EC på 

1 4.29MHz som er en 32-bits 

prosessor. I tillegg er maskinen 

utstyrt (ned nye grafikkb.rikker 

(AGA) saml Workoollch 3.0. Med så 

mange forbedringer på roask.inva:ren 
kan det dessverre oppstå visse 

kompatibHtets- problemer. Som en 

konsekvens av dette har Comrnodøre 

gjort at AGA-brikkene er lmmpatible 

ned{)ver. Det vil si at AGA-brikken 

kan emulere ECS-brikkene ( amme 
som i nyere ASOO ASOO+, A600, 

A3000 og nyere A2(00) eller de 

orginale brikkeIle (som au l AlOOO, 

de eldre ASOO og A2000). 

Ved å holde in-ne begge mustastene 

etter reset (CTRL-Amiga-Amiga) vil 

du få fram en meny med valgene: 

- Boot Option ' . . .  
- Display Options . . .  

- Expan ion Board Diagnostie . . .  

- Boot 

- Boot With No Startup-Sequence 

Ved å klikke på Display Options .•• 

vil du få fram følgende meny. 

Display Options 
Display Type emp Type 

- NTSC - Orginal 

- PAL - Enhal1ched 
- Be.t Availablc 

USEICANCEL 

Trykk på Use når du har . lillt inn slik 
d\l vil ha det og du kømmer tilbake 
til hovedm(myen. Klikk på Boot 
Options og du \;1 kun ne eIge om 
du vil ha CPU Cache Enable (p ) 
eller CPU Cacbe Disable (av).  I 

denne menyen kan man og å tille 

inn lik at maskinen ikke kan benytte 

harddisken (SYS: og WORK :) samt 

PCMCIA-kOIt posisjonen (CCO) for 
å !>pare minne. Klikk på USE når du 
har tilt inn slik du vil ha det. Når du 
er tilbake i hovedmenyen kan du 
kl ik.ke på Boot with 
Startup-Sequence. 

Maskinen starter automu{jj:;k opp med 

CPU Cactle Enable, PAL og Best 
A vaHabl� hvis du ikke endrer dette i 

menyene først. 

Til høyre er det en liste som vi 'cr 

hvilke spill om flmgerer. og hvordan 

et spill e t .  skal tilles inn for å 
fungere. 

Snill l Jtgiyer Dato Display Ontiøn CPlf Cache 
Shanghai Activision 1986 Be5t Available Enable 

The Pawn Magnetie Scroils 1986 Best Available Enable 

Fligbt Shno1ato[ il Sublogic 1 986 Best Avaihthle 
Tangle Wood MicrodeaJ 1 987 Best Available 
Hybris Disco ery Ig88 Ikke kompatibel 

FIA- lR lntercepwr BJectromc Arts 1988 Best A ailahJe 

The ('james Ep.y 1988 Ikke kompatibel 
Battle elte InterplaylECA 1 988 Best Available 

Maniac Man ion Lucasfilm Øarnes l 989 Be�'l A vaflaBle 

F-29 Retiliator Ocean 1989 Ikke kompatibel 

Block 001 1 989 Best .A vailable 
Dragon's Lair Esc Jon B(uth 1 9f19 Ikke kompatibel 

8im Chy Max is 1 989 Best Av1:tiJablt:' 

Batman Ocean 1 989 Best Avaiiable 

Eskimo Game'l Maie Bytes [989 Be t A  vaila:ble 

Forgotteu Worlds US GoldlCapcom 1 989 Best Available 

FIS Il Microprose 1 989 Ik�ke kQmpatibel 

Teenage Turtle.� KonamilMirror oft 1 990 Best A vailable 

International SoccerMjoro tyle 1990 Ikke kompatibel 

1ame- Pond Millenniunl 1990 Ikke kompatibel 
Wings O MB) Minor,oft 1 990 Bcsl Ava.ilable 
Killing Cloud Vektor Gtafl)( 1 990 Ikke. kompatibt?1 

Cloud Kingdoms MiJlennium 1 990 Best Available 

1-anu. Minenmuro 1990 Best A vailable 

Duck Tales 

M l Tank Platoon 
Indiapolis 500 
MIG 29 Pulcrnrn 
F- 1 9  

Shadow Be,ast n 
The Night Breed 
Rainbow Mands 

Titll� 

Mic:roProse 
Blectronic Arts 

Domark 
Mh;roProse 
Psygnosis 

Ocean 
Ocean 

Back to tne Future Mirr�lrsoft 

Back. to the .Futu.2 Mirrorsoft 

Che sma$tcr 2 1 00 
Day ' of Thunder 
Spind'izzy World 

Utopia 
F- I S  Strike Eagle 

MicroPro e GtM 
Roboe cl 

Railroad Tycoon 

PGA Tour Golf 

Battle Isle 

Hunter 

R*Type ll 
A320 Airbus 
Magic Pocket 
Pi nba 11 Dream . 
C ivjlization 

hadow Beast 1'11 
Sim AIl1 

Pormula Grand P. 

Road Rash 
Agony 

i.gd M�\n-cll 
Lotus fII 

Shutt1e 

Cool World 
Zool 
Pu ·hover 

Putty 

Vrooffi 

'Mindscape 
Mindscape 

Activi.sioJl 

Gremlin Graphie 
MicroProse 
MkroProse 
Millennium 

MicroProse 

EJectFonic An. 
UBI Soft 
Act:ivision 

Activijoll 
Thallon 
The Bitmap B. 
21 st Century 

MkroPro"e 
p ygnosi, 

Maxi 

MicroProse 

Eloctronic Art 
p ygno is 
GreniJin Oraphics 

Grem1in Oraphics 

Virgin 

Ocean 

Grem:Iin Graphic 

OCean 
System 3 
Lankho1' 

1990 Best AvaHabJe 

1 99Q Best A vailabJe 

1 990 Best Available 

1990 Ik.ke k.Qmparibel 
1990 Best Availab.le 

1 990 Best Available 

1 990 Best A ailable 

1 990 Best Available 

1990 Enhanched 
1990 Ik.ke kompatibel 

1 990 Best A vailable 

1 990 Ikke kompatibel 

1 990 Best A vail.able 

1 99 1  Be�t Available 

1 99 1  Best A vailable 

1 99 1  Be t Available 

1 99 1  Best A ai lable 

1 99 1  Best A vailable 
1 99 1  Be t A  vai lable 

1 99 1  Be. t A vailable 

1 99 J Ikke k�}mpatlbel 

1 99 1  Ikke kOlnpatibe'l 

t 99 1  Best Available 
1992 Best A vaiJable 
1 992 Best A yaiJable 

1 992 Be. t A vaiJablc 

1992 Best Available 

1992 Be t A \lailable 

1992 Best Available 

1 992 Be t A vailabk 

1992 B t Available 

1992 Best Availahle 

1992 Ikke kompatibel 
1 992 Best A vailable 

1 992 Best A vailable 

1992 Best AvailabJe 

1 992 Best A varIable 

1 992 Best A vailahle 

1 992 Be t A vaHable 

Enable 

Enable 

Eoable 

Enable 

Enttble 

Enahle 

Bnable 

Disable 

Di abIe 
Enahle 

Enable 

Enable 

Rnahle 

Disable 

Enable 

Enable 

Enable 

Enable 

Emihle 

Disable 

Di. aNe 

Enable 

Enable 

Oisahle 

Snable 
Enable 

Enable 

Enable 

Enable 

Bnal51e 

Enable 

Enable 
Enable 

Snable 
Enable 
Enable 

Enable 

Enable 

Bnable 

Enabl.e 

EnabJe 

Enable 

Enable 

Enab le 
Enable 
Enable 

Enable 

På listen er det 63 piU som er testet. Av disse var det ] 4  som ikke 

fungerte. Dvs. ca 77% av alle spillene fungerte fra 1 986 fram til 
idag. A v de spillene 'om er utgitt de to iste årene fungerte ca. 

8 8% på Amjga 1 200, noe som m.å betegnes som bra. 

---------+�------



(fl' Øyvi1ld Skogvoll 

Amiga 1200 leveres 

standard med 2MB 

grafikkminne (Chip 

RAM). At maskinen kun 

har denne typen minne, 

gjør at prosessoren ikke 

bl ir utnyttet ful lt ut. Det 

beste er å ha "Fast RAM" 

i til legg. MicroBotics har 

kommet med MBX1200, 

et kort med plass til 

minne, matteprosessor 

og klokke. 

Kortet har dukket opp i et utall 

utgaver, med og/eller uten både det 

ene og/eller det andre. Det kortet vi 

testet, hadde en matteprosessor som 

gikk i samme fart som maskinen 

( 14Mhz), og en 4MB SIMM-brikke. 
Når det gjelder minne, er det faktisk 

bare en SIMM-sokkel på hele kortet. 

Forresten er det ikke plass til særlig 

mer heller, og siden SIMM blir 

stadig større og stadig billigere byr 

ikke det på noe problem. Den 

eneste ulempen er at du blir nødt til 

å selge (eller kaste?) 4MB-brikken 

når du har fått råd til 8MB . Så 

derfor: kjøp mer enn du trenger i 

første omgang, så slipper du 

ubehageligheter! 

I nstallasjon 
Du snur maskinen og vipper ut 

luken på undersiden. Den lange 

kontakten kommer til syne; den er 

faktisk bredere enn selve luken, og 

går videre innover i det ukjente. 

Derfor er kortet utformet som en 

vinkel. Du vil kanskje også stusse 

på hvorfor komponentene står "på 

undersiden" av kortet, og ikke inn 

mot selve innmaten, slik som på 

T e s t 

Minne & luatte 
for Allliga 1200 

andre kort til f.eks. Amiga 500 og 

Amiga 600. . .  Når du har klart å lure 

det inn i kroken, er det bare å sjekke 

at pinnene treffer, og deretter skyve 

det på plass. 

Amiga SOO ulFast RAM 
Amiga 2000 mlFast RAM 
Amiga 1200 

Amiga llOO+MBXllOOz 
Amiga 3OOOI2S 
AmIga 4OOOI2S 

I bruk 
Når du har montert kortet, må du 

skrive følgende i startup-sequence: 

Device=MBXln/1 2/x, 

mbx.handlerÆMS, der n er lik . . .  nei, 

jeg bare tuller! Dette er takk og lov 

ikke PC, så det er bare å bevege 

fingeren i retning PÅ-knappen og 

håpe på det beste! Trolig starter 

maskinen som normalt, men når 

W orkbench-skjermen dukker opp 

har et tall i meny-linjen øket fra null 

og til bortimot den mengden minne 

du installerte. Når du har fått pusten 

igjen etter å ha registrert dette, kan 

du begynne å bruke maskinen. Alt 

går nå raskere enn før, takket være 

tilstedeværelsen av 32-bits Fast 

RAM. Vi har kjørt AIBB (Amiga 

1 .0 
1 .0 
2.7 
3.8 
6.6 

1 3. 1  

, ... .,. \. .... ,,1 • r , • ..,.,,:;: 
I .� �� 

1 .0 1 .0 
1 .4 l .S 

5.0 3.0 
6.8 9.4 
8. 1 1 4.2 

1 6.2 42.7 

Intuition Based Benchmarks), og 

ovenfor ser du hvordan Amiga 1 200 

måler seg med resten av slekta, med 

og uten MBX1 200 ( 14MHz). 

Konklusjon 
Jeg vil på det sterkeste anbefale at 

du kjøper MBX1 200 i stedet for å 

kjøpe et PCMCIA-kort når du skal 

utvide minnet i din Amiga 1 200. På 

det PCMCIA-kortet vi testet, var 
hastighetsgeveinsten minimal, og 
det kan skyldes at PCMCIA kun er 

16 bits (tror jeg?). I tillegg til 

skikkelig 32-bits RAM gir MBX 1 200 

dessuten også (evt.) matteprosessor 

og (evt.) klokke, så det er merkbart 

mer sus over denne løsningen! 

FA KTA 
MicroBotics MBX1200z 

Maskinkrav� Amiga 1 200 

Produsent: MicroBotics 

Prisene tarter på 1 .708,- inkL 
mva med 14MHz FPU. 

1 MS SlM M :  kr. '732,-

2MB StMM: kr. 1 .342,-

4MB SIMM: kr. 2.3 1 8,

Norsk distributør: 

ADB AS, tlf. 66 80 33 54 

Pluss: 
Gjør rna kinen merkbart 

raskere, plass til 8MB og 

klokke. 

Mift\JS: 
Kun 'en SlMM- ok'kel. 

----------------------------------�------------------------------------



HARDWARE TI L AMIGA! 
SCSI HardVisIter 
1 20 MB 1 9ms Conner 3 .5". lavprofil 2.990,-
1 70 MS 1 7ms Cønn r 35",  lavprofil 3 . 1 90,-
2 1 2  MB t 2m� Cunner 3.5 '" �avprofil 4.520,-
360 MB 1 2ms CO}:1:tler 3.5"  3 .690,-
540 MB 1 2ms Conner 3.5" 9.320,-

lDE HardDisker 
42 MB 28ms Conner 3.5",  lavprofil 1 .630,-
85 MB J 7ms COflJllCr 3 .5 " ,. lavprofil 2.090,-
1 20 MB 1 9m COnner 3.5"  tavprofll 2.720,-
1 70 MR 1 7ms Cmmer 3 .5". lavprofil 3.05(),-
2 1 2  MB 1 2In8 Con,oer 3.5 '" lavprøfil 3.885,-
25 1 MB 1 4ms Conner 3 .5" ,  la profil 4.4&0, 
36() MB 1 2ms COnllGr 3 .5",  8.690,-
540 MR 1 2m. Conner 3.5"  9.820,,-

Spesielt til Amiga 1200 
80 M:B 1 '7ms Conne'r 2.5"  2.8')0�-
1 20 MB 1 9ms C{)mter 2.5"  4.730,-

Amiga 500 Produkter (GVP) 
A500 HO mM 4() M B  HD O/Ram 4.550,-
A500 HD med 80 Mfl HD O/Ram 5. 1 80,-
ASQO HD med 1 20 MB HD O/Ram 6. �OO,,. 
A530 Ttlrøo 68030 40 MH� 1 20 MB HD 1 0.080.
A530 Turbo 68030 4tO MHz 240 MB HD 1 2. 1 1 0,
A500 PC286 1 6  Mhz 5 1 2  KB RAM 1 .400,-

AriUga 1200 Pi;Qdokter (G VP) 
80 MB HD kit til A 1 200/6ØO (GVI?) 
A 1 230 Tutbo 40 Mhz 030 4MB Ram 
A. 1 ;200 SCSI/AAM/63"8'8:2PPU 

Amiga 2000 Produkter (GVP) 
Combo 680�O 25 M Hz 1 MB RAM 
CO.mbø 6�W30 40 MHz 4MB RAM 
Combo 68030 50 MHz 4MB RAM 
Cornbo 68040 3J MHz 4MB RA..M 

Amiga 3f)()(t J>J.:QdiDkter (G VP) 
GForce 040 28 MHz '�,l\m RAM 

Grafikk kort (GVP) 
IV24 Pal 24 Bit kort 
Opal'Vision 24 Bit Kort 
Q-Lo- ek nvp Genlock Ekstern Y-C 

Utstyr fra Commodore 

3 .300,,
Ring 
Ring 

6. 1 60,-
8.760,-

1 4.840,-
1 7  .. 800,-

Ring 

1 9.880,-

8.820,-
4.620,-

A2060 Arcnc't�kort 1 .590,-
A206§ Ethemet-kort 3.060,-
A2232 Multi-Seriell kort 7 Porter l .S1l0,-

A2386 SX-kit 80386SX, 25 MHz l MB Ram 5 .400,-

Monitorer e side 49 
Alle prise·r er lnkluslt'e MVA, og -ekslu91ve frakt. 
Vi tar for'behold om prisendringer og feil. 

Digital Presentasjon AlS 

PostBoks 240 

3 192 Horten 

033 48855 

Profesjonel le brukere får den 
support de skal ha hos oss. 

Commodore 
Amiga 1200lEC020 
Amiga 4000lEC030 
Amiga 40001(J401213 

3.850 
11.350 
19.950 

OPCON har vært 
systemforhandler for 
Commodore siden 1 988 .  
V år brede kompetanse på 
Amiga har sikret oss en 
solid posisj on i markedet. 
Vi er hovedleverandør av 
Amiga-utstyr til SINTEF, 
NRK og TBK Kabel-TV i 
Trondheim. 

Kontakt oss også for PC
løsninger fra Commodore 
og CUBE FlexPro® 

O P C O N AS 
Nygata 22 , P . boks 5642 , 70 1 4  Trondhe im 
Tel&fax 075 1 1 1 28 ,  su pportbbs 07522223 

Centaur 
OpalVision 
GVP 
A1230 Turbo 
A1200 IDE og SCSI 
G .. Lock 
110 Extender 
Programvare 
SCALA MM200 
lmage FlX  

7.,250 

ring! 
ring! 

4.125 
1. 750 

3.985 
2.250 

Vi leverer alt tiUeggsutstyr tt1 din Amiga 
AUe priser er eks mva FOB Trondheim 



T e s t 

• . . . I �J�nln �ye pIano ærer 
a r  Erik Werge BøyeseIl 

Kunne du tenke deg å lære å spil le piano, men har ikke ork, tid el ler penger til å ta pianotimer? 
Da er "The Miracle Piano Teaching System" midt i bl inken for deg! 

De av dere som leser utenlandske 

Amiga-blader, har kanskje lagt 

merke til annonser og omtale 

vedrørende "The Miracle" .  Et 

dataopplæringssystem for piano som 

kan kjøres på din Amiga. Jeg fattet 
interesse for dette fantastiske 

systemet, som i følge annonsen 

lærer deg å spille piano på tre uker. 

Kan det være mulig? Hvor 

bra er det egentlig? Kan 

virkelig min Amiga gi meg 

ferdigheter som også kan 

brukes langt vekk fra min 

kjære datamaskin og andre 

elektroniske innretninger? 

Jeg måtte finne dette ut, og 

ringte et par firmaer i Oslo 

regionen som importerer og 

selger Amiga-software og 

hardware. De hadde hørt om 

systemet, men hadde det ikke 

i sine prislister. Jeg bestemte 

meg for å importere "The 

Miracle" selv. Etter noen 

telefoner både til England og 

USA, bestilte jeg systemet 
fra Mindscape International i 

England. De er leverandører 

for "The Miracle" både i 

Europa og Australia. 

AC-adapter 
Med en pen samling 

batterieliminatorer til diverse 

Amiga-utstyr liggende i skuffen, så 

jeg ikke noe problem i at det 

engelske medfølgende adapteret 

ikke passet våre norske 

stikkontakter. Men, OBS !  OBS ! 

OBS !  Mine batterieliminatorer var 

av typen ACIDC-adapter (likestrøm 

ut), som er mest vanlig. Miracle 

keyboardet krevde AC/ AC- adapter 

(vekselstrøm ut). 

Dette er ikke hyllevare i alle 

forretninger. Så etter å ha besøkt de 

fleste data-, radio/ tv og 

musikkforretninger i byen, fant jeg 

heldigvis til slutt et adapter som 

kunne brukes. Testen kunne starte. 

Komplett pakke 
The Miracle Piano Teaching System 

kommer komplett med et 49 

tangen ters keyboard, hodetelefoner 

(propper), kabel, manualer, sustain

pedal og software. Sustain-pedalen 

er noe for seg selv. Den består av en 

ca. 10 mm. tykk pvc-plate som er 

dekket med en supeltynn plastplate 

på den ene siden. Under spilling kan 

faktisk den lille pedalen brukes som 

en ordinær sustain-pedal (samme 

som den høyre pedalen på et 

akustisk piano som får tonen til å 

henge/vare). Er man opptatt med 

undervisning, kan pedalen brukes 

som en mustast. Et trykk på pedalen 

med beinet tilsvarer et trykk med 

hånden på den venstre musknappen. 

På den måten kan man avansere i 

programmet, hente inn nytt 

skjermbilde, uten å flytte fingrene 

fra keyboardtangentene. Den lille 

innretningen fant jeg meget nyttig 

da jeg hadde mer en nok med å 
plassere fingrene på de riktige 

tangentene. 

System krav 
The Miracle krever at du har en 

Amiga 500 eller bedre, minst l Mb 

minne og workbench 1 .2 eller 

høyere. Det foreslås imidlertid at du 

har en harddisk eler to 
diskettstasjoner, en printer og større 

minnekapasitet. Denne testen ble 

foretatt med en Amiga 3000 med 10  

Mb minne (2+8), to  diskettstasjoner 

og nok av harddiskplass. 

Keyboard 
The Miracle er laget i USA, men jeg 

mistenker keyboardet å være laget et 

sted i østen. Det er lite i størrelse og 

har som nevnt 49 tangenter (4 

oktaver) og passer akkurat ved siden 

av datamaskinen på skrivebordet. Et 

profesjonellt piano keyboard har 

som regel minst 6 oktaver. 

Keybordet har en innebygget 

forsterker og stereohøytalere. På 

baksiden finnes det phonokontakter 

for tilkobling til stereoanlegg 

(RCA), tilkobling for fotpedal, 

hodetelefoner (mini-jack), og strøm, 

MIDI- ut og -inn samt en egen 

Miracle port. Man behøver nemlig 

ikke å ha et eget MIDI-interface for 

å bruke systemet. En egen 

medfølgende kabel plugges rett inn i 

Miracle porten og videre inn i serial 
porten på Amigan. Instrumentet er 

touch-sensitivt. Det betyr at lyden 

blir høyere og hardere jo hardere 

anslaget er, som på et 

akustisk piano. Det 

overrasket meg, da jeg har 

sett dyrere og bedre utstyrte 

keyboard/synthesizer som 

ikke har hatt det. Fra et 

bibliotek kan man velge 

mellom ] 28 forskjellige 

instrumentlyder. Den 

multitimbrale lyddelen lar 

deg spille åtte av disse 

samtidig. Man kan også få 

fram effekter som f.eks. 

bilskrens, applaus og dør som 

knirker. Lydene er av 

skiftende kvalitet og spesielt 

effektene var dårlige. En 

splitt funksjon gjør at du kan 
dele keybordet i to. Det 

hørtes dramatisk ut, men det 

jeg mener er at man f.eks. kan 

ha pianolyd på den venstre 

delen av keybordet og 

vibraphone på den høyre. 

Blue Ribbon 
The Miracle er laget av et firma som 

heter The Software Toolworks, Inc., 

og har i en periode vært en suksses 

både til PC og Nintendo. 

Amiga-versionen er tilrettelagt av 

selveste B lue Ribbon SoundWorks, 

Ltd. Prosjektansvarlig og 

programmerer har vært Todor Fay, 

og Melissa Jordan Grey har blant 

andre testet det hele. Den garvede 

Amiga-musiker vil sikkert kjenne 

igjen disse navnene. Dette er nemlig 

de samme personene som har laget 
kjente og kjære Amigaprogrammer 

som Bars & Pipes Professional, 

Super Jam, PatchMeister m.fl. 

-------------------�----------------------



Programmet besår av tre disketter 

som enkelt legges inn på harddisk 

med et installasjonsprogram. Dette 

programmet var litt for 

helautomatisk for meg da jeg ikke 

fikk lov til å legge The Miracle 

direkte i skuffen, men måtte nøye 

meg med å legge det rett på 

partisjonen Work. 

Hovedmenyen 
Etter å ha skrevet deg inn som 

student, dukker det opp et 

skjermbilde av seks forskjellige rom 

sett i fugleperspektiv. Det er et 

klasserom, studio, øvningsrom, 

konsertsal, arcaderom og 

administrasjon. Ved å klikke med 

musa kan man velge hvilket rom 

man vil inn i. Er man seriøs, og det 

bør man være, og vil følge 

undervisningen helt fra start, går 

man selvfølgelig til klasserommet. 

Alt man foretar seg, uansett hvilket 

rom man er i ,  blir overvåket og 

notert av administrasjonen . 

Klasserommet 
Finn deg en bra plass med en god 

stol, for her kommer du til å 

tilbringe mye tid. Håper du liker 

lærerne - The Miracle og din 

Amiga. Kurset inneholder 40 

forskjellige leksjoner med økende 

vanskelighetsgrad. Hver og en av 

disse kan igjen være delt opp i 30 

til 50 mindre leksjoner. Så her er det 

litt å bryne seg på. Alle leksjonene 

fører fram til opptreden i 

konsertsalen med 
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blir delt opp i mange deler. Her går 

man grundig til verks. Straks etter 

man er ferdig med å spille hva man 

er bedt om, kommer lærerens 

evaluering. Uten dikkedarer får man 

greie på hva man gjør feil, hva man 

er dårlig på, hvordan man holdt 

takten, noteverdien m.v. Får man det 

ikke til, får man gjøre det om og om 

igjen med og uten metronom til .  

Men, undervisning 

Jeg 

er at man når som helst kan velge 

hvilket rom man vil være i eller 

hvilken leksjon man vil holde på 

med. Er man litt dreven og vil spille 

melodier med orkester "backing", 

går man til konsertsalen. Her kan 

man velge alt fra enkle klassiske 

stykker til kjente Beatles eller Elvis 

Presley låter. I øvingsrommet kan 

man velge om man kun vil Øve 

høyrehånden, venstre 

eller begge. Eller hva 

med en duett med 

uten variasjoner blir 

fort kjedelig. Så etter å 

ha pint deg en stund, 

analyserer læreren ditt 

største problem og tar 

deg med til 

arcaderommet. Dette 

lekerommet kan virke 

noe barnslig, men det 

er effektivt. Hvis det er 

akkordene du har 

problemer med, blir 

det fallskjermhopping. 

angrer 

ikke på 

at jeg 

læreren? Mulighetene er 

mange. 

Studio 
Dette er en enkel 

sequencer som gir deg 

mulighet til å lagre 

mikse og trikse med 

egne komposisjoner. 

Den har dessverre ikke 

kvantiseringsfunksjon. 

" IDeldte 

IDeg på" 

Et helikopter entrer skjermen med et  

flagg hengende bak seg. Tre 

fallskjermhoppere gjør seg klare til 

å hoppe samtidig. Tre noter som 

danner en akkord kommer til syne i 

flagget. På noen sekunder må du 

spille denne akkorden .  Det får 

fallskjermhopperne til å hoppe. Gjør 

du det riktig kommer de raskt og 

pent ned og lander på en innretning 

som får maskinen til å spille den 

samme tonen tilbake. Gjør du anslag 

på feil tangent eller er unøyaktig går 

det galt for våre brave hoppere. 

Ros og ris 

Det er en innretning som gir deg 

mulighet til å flytte hver note 

indi viduelt fram eller tilbake til den 

nærmeste korrekte tidsposisjon. Den 

kan ikke sammenlignes med mange 

av de andre mer kjente sequencer

programmene, men den var enkel og 

absolutt artig å bruke. 

Big hit on MTV! 

"backing" av et fullt 

orkester. Men før 

man kommer så langt 

har man vært flere 

ganger innom de 

andre rommene. 

Første leksjon starter 

helt på "skrætsj" og 

forutsetter at du ikke 

kan noter, synger på 

badet eller vet bak og 

Du får Jeg har fortalt at læreren 

kan være streng og 

plagsom nøye. Men gjør 

du ting riktig roser han 

deg opp i skyene og 

føyer kanskje til en 

morsom kommentar. Har 

man kommet igjennom 

Alle har vel en gang drømt om å bli 

en stor popstjerne, en dreven 

musiker eller en rik og berømt 

slagerkomponist. Vel, et sted må 

man begynne og her har du sjansen. 

Etter å ha fullført The Miracles 40 

leksjoner, er det kanskje på tide å 

lukte på de store og kraftige 

programmene. Det fine er at både 

The Miracles keyboard og program 

går fint sammen med andre 

programmer som Bars & Pipes Prof, 

Super Jam m. fl. Sanger fra The 

Miracle kan loades inn i disse 

programmene og arbeides med. Det 

samme gjelder instrumentene. De 

som kjenner Super Jam vet at 

Miracle står nevnt i oversikten over 

de keyboard som programmet gjerne 

prater med. 

greie 

på hva 

du gjør 

feil: 

fram på et tangentinstrument eller 

en Amiga. Når leksjonen er over 

skal du kunne spille "Ode To Joy" .  

Men før man går løs på melodien 

lærer man sitte-, arm- og 

fingerstilling, G-nøkkel og et par 

noter. Undervisningsteksten blir ofte 

illustrert med tegninger og enkelte 

ord er uthevet med gulfarge. Disse 

kan man klikke på med mus tasten 

og ordet eller akkorden blir nærmere 

forklart. Skulle f.eks. Mozart være 

skrevet med gult, kan man klikke på 

dette navn og få litt 

historieundervisning. Kjekt, hva? 

Enkle symboler viser f.eks. når 

læreren skal spille (demo) og du 

bare skal lytte. 

Melodien man til slutt skal mestre, 

leksjonen og er klar for 

den store ilddåpen med 

fullt orkester, foreslår 

læreren at du først tar en tur til 

øvingsrommet. Her kan du spille 

andre låter som ligger på samme 

vanskelighetsgrad som den 

leksjonen man holder på med. Dette 

gjør nok susen, og det er på tide å 

dra til konsertsalen. Lysene tennes, 

publikum roer seg ned, orkesteret er 

klart og du er klar til å fremføre din 

første melodi - "Ode To Joy" .  Feiler 

du her, kommer læreren fram igjen 

med pekestokken, og det er på' n 

igjen med terping og øving. Blir det 

derimot suksess, får man beskjed 

om å henvende seg i 

administrasjonen. Her får man 

mulighet til å printe ut et diplom 

som et bevis på at man har fullført 

leksjon l .  Det fine med programmet 

Konklusjon 
Jeg angrer ikke på at jeg meldte meg 

som student på kurset. Etter første 

kvelden kunne jeg faktisk spille to 

låter. Det ga mersmak og fikk meg 

til å tilbringe mange kvelder ved 

keyboardet foran skjermen. 

Videoene jeg hadde lovet å tekste 

ferdig ble lagt til side. Det samme 

ble mitt nye 24-bit kort. Programmet 

er meget enkelt å følge og man 

trenger omtrent ikke å slå opp i 

manualene. Disse er på engelsk, 

men er ikke så tungt skrevet og fulle 

av fremmedord som ofte 

datamanualer kan være. Den ene 

manualen inneholder til og med ti 

sider om pianoets historie. 

Men la det være sagt: The Miracle 

Piano Teaching System er et 

program for nybegynnere. De som 

kan spille, kan glemme hele pakka. 

Læreren er veldig streng og 

firkantet. Han tillater ingen ting 

utenom det som står på notearket. 

En liten improvisasjon, som kanskje 

klinger bra, vil bli oppfattet som 

feil. Å spille notene kun som de står 

i riktig tempo kan være vanskelig, 

men er veldig nyttig. For en 

nybegynner er det nok best å ha det 

slik. Mye terping på de enkle 

leksjonen kan føre til at man lærer 

seg stykket utenat istedenfor å lese 

notene. 

Noen norsk importør har ikke meldt 

seg, men både Masters (22 65 85 

43) og Capella (22 20 08 06) kan 

skaffe The Miracle. Jeg vil tippe 

prisen vil ligge på snaue 4000,

kroner. Det er ikke lenge man kan 

gå hos en pianolærer for den prisen. 

Tar man dette i betrakning syntes 

jeg pakken er rimelig. 

Så til de ferskinger, barn og voksne 

(anbefales fra 8 år), som drømmer 

om å kunne traktere et 

tangentinstrument kan jeg anbefale 

The Miracle Piano Teaching 

System. Og til dere yngste lesere: 

Hva med å overraske mor og far 

(som nå helt sikkert er meget 

bekymret og grundig lei av og se 

deg sitte foran skjermen time etter 

time hver dag med joysticken i 

hånden, pepprende løs på alt som 

rØrer seg) med et knippe utvalgte 

melodier på det ubrukte pianoet i 

stuen. Og når de spør: "Hvem i alle 

dager har lært deg det"?  Kan du 

svare: "Det har Amigaen gjort" ! 

FA KTA 
1\1iracle Piano Teadting s. 
Maskinkrav : AIuiga rull MB 
Produsent : B lue Ribbon SW 

Pri : ca. 4.000,- inkl. mva. 

Norsk distributør: Ingen? 

Pluss: 
Lett å forstå, passer bra for 

nybegynnere 

Minus: 
Dårlig stelt med importør? 

�-------+--------
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Final Copy Il 
Selv OIlZ AJlziga ikke er den Ilzest utbredte 

datallzaskinen til ''adllzinistrative'' oppgaver, 
finnes det et solid utvalg prograllz i denne 

ka tegorien. Et prograllz 801n nettopp har kOllunet 
i ny versjon, er Fina l Copy. Store ord og fagre 

løfter i annonsene har spent forventningene til 
bristepunktet. Men v i ble ikke skuffet� 

Navnet "Final Copy Il" høres mest 

ut som det hippeste kopierings

programmet på markedet, men det 

er faktisk en tekstbehandler. Den 

kommer i en boks med en fet 

(engelsk) manual og seks disketter. 

For å kjøre programmet trenger du 

minst 1 MB minne og to 

diskettstasjoner, men jeg installerte 

programmet på harddisk. I likhet 

med alle andre program nå for tiden, 

benytter SoftWood Commodores 

"Installer Utility" , som fungerer 

aldeles utmerket. 

Etter programmet var installert, 

dobbeltklikket jeg på 

Fin?! Copy I l  . Re!eate 
• .t'Ir'.!! .= -,., .� .,.-
, 

programikonet. Først kom det fram 

et dialogvindu der jeg kunne velge 

skjermtype og antall farger; j eg 

valgte en 1 6-fargers Hi-res skjerm, 

og klikket OK. Så kom "arket" fram; 

oversiktlig og greit med linjal langs 

toppen ogvenstresiden, samt en 

mengde små symboler øverst i 

vinduet.Så var det bare å skrive i 

vei. Det følger med 21 vektorbaserte 

skrifttyper, faktisk de samme som 

finnes i Postscript laserskri veren 

min. SoftWood har pønsket ut et 
eget system for skrifttypene; du kan 

ikke bruke de du evt allerede har, og 

du kan ikke bruke SoftWoods 

skriftyyper i et annet program. Litt 

.� . 

'2 
T 

T Som første blad i verdej 

tester AmigaForum del 

nye Real3D versjon 2. 0 
AmigaForum 4/92 kun 

du lese et intervju med 
Il. - A - -

Du kan fortsørre arket opp til 400% hvis du er nærsynt, 

teit, ikke minst på grunn av at de tar 

opp plass på harddisken min !  Men 

bokstavene ser meget pene ut, og 

oppdateringen er rimelig kjapp. 

Kanskje Softwood ikke er så teite 

likevel? Jeg skjekker menyene, og 

finner ut at det meste kan innstilles. 

Linjeavstand, bokstavbredde, farge, 

sub/superscript etc. Det eneste som 

irriterer meg litt er at kursiv og fet 

tekst ligger som egne skrifttyper, og 

kan ikke velges bare ved å velge fet; 

du må velge den rette skrifttypen. 

Så henter jeg inn litt grafikk, og 

både enkel 2-fargers og diger 

24-bits grafikk hentes inn 

problemfritt. Grafikken kan vises i 

gråtoner eller i farger på skjermen 

(jeg testet senere programmet på 

Amiga 1 200, og der kom 24-bits 

bilder inn og ble nydelig vist i 256 

farger på skjermen). Bildene kan 

skaleres og beskjæres fritt, og du 

kan bestemme hvordan teksten skal 

"oppføre" seg rundt bildet. I det hele 

tatt finner jeg svært mange 

elementer fra Desktop 

Publishing-verdenen; spalter, 

strukturert grafikk, side maler osv. 

Siden vi fremdeles snakker norsk 
her i landet, har man bare begrenset 

nytte av rettskrivningsordlisten på 
1 10.370 ord og synonymordlisten på 

826.000 ord. Men den virker! Når 

du er ferdig, kan du skrive ut 

dokumentet på farge- eller sortlhvitt 

Skjermbildet i Final Copy I l  
er  oversiktlig og pent. Og hvis du 
har Amiga 1 200 eller 4000, kan 
du ha 256 farger på skjermen! 

skrivere, også i PostScript. 

Utskriften blir så god som den kan 

bli, siden den benytter den høyeste 

oppløsningen på skriveren. Det ser 

bra ut! 

Personlig har jeg brukt Professional 

Page til brevskriving i alle år, da jeg 

ikke har funnet noen 

tekstbehandlere som har falt i smak. 

Når det gjelder Final Copy Il, hadde 

den vært en sterk kandidat hvis den 

hadde hatt norsk rettskrivnings- og 
sysnonymordliste. Så importører; 

hiv dere rundt og få den oversatt! 

Final Copy og Amiga 1 200 blir 

sikker gode venner! 

I 
FA KTA 

Fi.hal CO))); Il 
Maskinkta : Alni,g;l mil MB  
o g  2 diskenstasj. eUet: HD 
:Produsert!;. SoftWQod, Inc 

PriS': ca. J .590.- inlØ.. mva. 
N<Qrsk distributør:: 
Nimar Norge AS 

P,luss: 

Sta�fJ. kjapp og smekltfull aw 
finesser. 
Minus. 
Litt teit vtrlgmåte ror Fet etc. 
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Amiga 1 200-produkter! 

Se vår aUllonse på side 65 for detaljert informasjon. 

80MB IDE harddisk-kit 
A1230 Turbo 40MHz 68030-aksellerator 

Amiga 500 harddisk 

3.390,-
1 .990,-

Dette er GVP's klassiker, som inneholder en SCSI 
serie Il kontroller og harddisk i et matchende kabinett, 
med plass til 8MB minne og PC/286 emulator. 

Med 40 MB harddisk til A500 
Med 80 MB harddisk til A500 
Med 120 MB harddisk til A500 
1MB minnebrikke 
4MB minnebrikke 
PC286 16MHz emulator 

Amiga 500 aksel lerator 

4.800,-
5.650,-
6.390,-

450,-
1 .750,-
1.600,-

A530 Turbo er en kombinert harddisk og aksellerator 
fra GVP, med samme klassiske design som GVP's 
harddisk. Den har en Motorola 68EC030 prosessor på 
40MHz, og minnet kan oppgraderes til 8MB. A530 har 
også sokkel for FPD. 

40MHz 68EC030 / uten HD 
40MHz 68EC030 / 120MB HD 
40MHz 68EC030 / 240MB HD 
68882 25MHz FPU med oscilla tor 
68882 40MHz kit 
68882 50MHz FPU med oscillator 
Simm 32 1MB 
Simm 32 4MB 

Amiga 2000/4000 harddiskkort 

6.400,-
1 0.300,-
12.150,-

1 .950,-
3 .190,-
4.890,
Ring! 
2.290,-

A2000 hardcard fra GVP har markedets raskeste SCSI 
serie Il kontroller, og kan også utvides til 8MB RAM. 

SCSI Il hardcard uten HD 
SCSI Il hardcard med 80MB HD 
SCSI Il hardcard med 120MB HD 
SCSI Il hardcard med 213MB HD 
SCSI Il hardcard med 540MB HD 

Amiga 2000 aksel leratorkort 68030 

1 .600,-
4.7901-
5.275,-
6.900,
Ring! 

GVP's Combo-serie er basert på motorolas 68030-
prosessor. De inneholder en FPD, plass til 12MB 32bit 
brikker å 4MB, og en SCSI serie Il harddiskkontroller 
som kan styre opptil 7 lagringsenheter. 

68030 aks. 25MHz m / 1 MB minne 
68030 aks. 25MHz m/ IMB minne/ 120MB HD 
68030 aks. 40MHz m/4MB minne 
68030 aks. 40MHz m/4MB minne/ 1 20MB HD 
68030 aks. 50MHz m/4MB minne 
68030 aks. 505MHz m/4MB minne/ 120MB HD 
A30-2-1MBx4 (pr. MB) 

6.800,-
1 0.695,-

9.590,-
13.190,-
15.900,

Ring! 
449,-

Produktene selges gjennom Amiga-forhandlere over hele landet. 

Amiga 2000 aksel leratorkort 68040 

Dette er det nye COMBO-kortet fra GVP. I dag finnes 
det i en 33MHz-versjon, og kommer med 4MB 32-bits 
internminne som kan utvides til 16MB. Den har SCSI · 
harddiskl<ontroller, seriellport og bi-direksjonell 
parallellport. 

68040 aks. 33MHz m/4MB minne 
68040 aks. 33MHz m/4MB minne/ 1 20MB HD 
68040 aks. 33MHz m/4MB minne/ 240MB HD 

Amiga 3000 aksel leratorkort 68040 

Ring! 
Ring! 
Ring! 

Med dette kortet får du full 68040-ytelse på din Amiga 
3000. Kortet kan oppgraderes ti1 33MHz, noe som gjør 
det til det raskeste på markedet (25.35MIPS) 

C-Force 040, 28MHz med 2MB 40ns minne 
1MB 40ns minnebrikker for C-Force 

l/O-kort for Amiga 2000/3000 

1 8.990,-
1 .990,-

Dette er et Zorro-I1 kort med to stk. "high speed" 
seriellporter og en parallellport. Kortet har også en 
MIDI -kontakt. 

2 serieporter + 1 parallellport 1 .990,-

G rafikk/video/Lyd 

Capella er importør av videoprodukter fra både GVP 
(Impact Vision 24) og Centaur (Opal Vision). Her er 
noen av produktene vi leverer: 

Impact Vision 24-bits kort m.m. 
Impact Vision m/ Component Transcoder 
MyLad, prog. for videooverganger på IV24 
Desktop Darkroom, biledbehandling for IV24 
Cinemorph, overganger mellom bilder 
Image FX billedbehandling 
C-Lock ekstern genlock med styring 
Opal Vision 24-bits kort 
Scala Home Video Titler, 
Scala Video Studio 
Scala MM200, multimedia 
GVP DSS 8-bits sampler med programvare 

20.900,-
27.500,

Ring! 
Ring! 

990,-
2.800,-
4.990,-
9.900,-

990,-
1 .990,-
4.780,-

749,-

Norsk importør: Capella AS, tlf. 22 20 08 06, svensk importør: Karlberg&Karlberg, tlf. +46 46 47 450 



T e s t 

Golden Gate 486 SLe eD1ulator: 

Dyrt & deilig'l 
av Erik Haugen Bakke 

Golden Gate 486SLC er en PC/AT emulator for Amiga 2000/3000/4000. 
Kortet bruker en 25MHz 486SLC, og er et bridgeboard, som plugges inn i en 

av "bridge-portene" i Amiga'en. Amiga'en får da tilgang til ISA portene på 
moderkortet. 

Golden Gate kortet bruker en 

25MHz 486 SLC, som har en 32-bit 

intern arkitektur, og 16-bit 

ekstern-buss. Prosessoren er utstyrt 

med 1 Mb intern cache-minne. Dette 

er mindre enn en vanlig 486, og 

kortet har dessverre ikke plass til 

ekstern cache-minne. Dette er 

standard på PC, der man som regel 
har minst 256Kb tilleggs-cache. 

Prosessoren er i følge produsenten 

ca. 2,5 ganger raskere enn en 386 på 

samme klokkefrekvensen. Kortet 

som er testet var utstyrt med 2Mb 

RAM, kortet kan utvides til 16Mb 

med SIMM-moduler. 4Mb av disse 

kan utnyttes av AmigaDOS. I tillegg 

til dette kan en del av Amiga'ens 

minne brukes som minne for PC' en. 

Forøvrig kan kortet utstyres med en 

matteprosessor, da 486SLC ikke har 

noen innebygd matte prosessor. 

Lagringsmedia og porter 
Kortet kan også utstyres med en 

kontroller for ED diskettstasjoner 

(2.88Mb), og de som er koblet på 

her kan også leses, skrives, og 

formateres i AmigaDOS. I tillegg 

kan kortet bruke Amigas 

diskettstasjoner som 3601720 Kb 
MS-DOS stasjoner. Er man så 

heldig å ha HD-stasjon til Amigaen, 

kan denne brukes som 1 .44 Mb PC 

diskettstasjon. 

På baksiden av kortet finner man 

blant annet en kontakt hvor man kan 

koble til 2 eksterne diskettstasjoner. 

Kortet kan også utnytte Amiga 

harddisker, ved å lage en partisjon 

eller en fil på en AmigaDOS 

harddisk som en PC harddisk. 

Golden Gate har en innebygd IDE 

kontroller med kabel for å koble en 

intern IDE harddisk til kortet. 

Amigas seriell port dukker opp som 

enten COM l :  eller COM2: .  Amiga 

musen emulerer en seriell M icroSoft 

mus. 

I nstallasjon & 
dokumentasjon 
InstaIIasjonen er enkel, man bare 

plugger kortet inn i en ledig 

bridge-slot, og kobler til en 

eventueII diskettstasjon og harddisk. 

V ortex har lagt ved et hard-disk 

installasjonsprogram for kortet. 

Deretter installerte jeg 

programmene fra den medfølgende 

MS-DOS disketten med forskjellige 

hard-disk program. Det er bare noen 

få harddisk-program som følger 

med, faktisk ingen MS-DOS 

system-filer. MS-DOS og Windows 

3.0 testet jeg ved å låne harddisken 

fra en studiekamerat. Slik fikk jeg 

testet både MS-DOS, Windows, og 

en del annen programvare, uten å 

kopiere så mye som en eneste liten 

ulovlig kilobyte. 

Dokumentasjonen er glimrende, selv 

om den ikke er på norsk. Kan man 

tysk, engelsk eIIer fransk, er ikke 

manualen noe vanskelig å følge. 

G rafikk 
Golden Gate bruker Amiga'ens 

grafikksystem til å emulere CGA 

grafikk. 27 forskjellige 

grafikkmodus kan brukes, fra 4 

farger CGA til monokrom VGA. 8 

farger VGA tekstmodus støttes 

også. Et ISA grafikk-kort kan kobles 

til en av Amigaens PC porter. Når 

dette gjøres, opphører emuleringen. 

Jeg prøvde å koble et TSENG 

T-4000 kort til systemet, og det 
fungerte uten store problemer. Det 

eneste problemet vi hadde var med 

Windows 3 .0, men det løste seg så 

snart jeg hadde hentet ned de riktige 

filene fra en ftp-site. 

Konklusjon 
Systemet er ea. 2,3 ganger raskere 

enn en 386SX med tilsvarende 

konfigurasjon, og ca. 5% raskere 

enn en tilsvarende 486SLC klon, og 

en drøm i forhold til den 1 2MHz 

286 jeg har jobbet en del med i det 

siste. 

Når man jobber med en 486 melder 

det seg jo noen spørsmål. 

Amiga'ens PC porter er AT/ISA 

standard (8/ 16  bit), mens moderne 

PC' er og de nyere 386 og 486 

prosessorene er 32-bit. De nye 

Amiga'ene er også 32-bit, så 
hvorfor får vi ingen Amiga' er med 

32-bit EISA porter? Det er sikkert 

en god forklaring, men jeg bare 

lurer. 

H vis man har bruk for en Amiga 

som kan kjøre MS-DOS i 

multitasking med Amiga-DOS kan 

Vortex Golden Gate 486SLC være 

et godt valg. Men man må vite hva 

man vil, for for den prisen man må 

betale for dette kortet er lik den man 

bettaler for en komplett 486SLC 

klon ! 

Produsent: 

Vortex Computersysteme GmbH 

Falterstrasse 5 1 -53 

D-7 1 O J Flein, Tyskland 

Tlf: +49-7 1 3  J -59720 
Fax: +49-7 1 3 1 -55063 

--+�---
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T e s t 

med LCED, men den har et mye 

bedre konfigureringsprogram. Du 

kan tilpasse editoren til akkurat dine 
ønsker. Dessverre er den fortsatt like 

treg som den gamle. Selv 

foretrekker jeg CygnusED når jeg 

skriver C programmer. SAS Inst. 

Nå er det ikke lenger tvil om hvem som har overtatt 
utviklingen av forhenværende Lattiee C, alle deler av 
kompi latoren har nå skiftet navn fra 'le' til  'se'. Det 

førte til en del forvirring i begynnelsen, men etter et 
par dagers innkjøring virket alt som det skul le 

(forandring av diverse makefi le's). 

har også forstått at svært mange 

bruker nettopp CygnusED som 

editor, derfor følger det med ARexx 

script som gjør at du kan kompilere 

kildekoden direkte i CygnusEd uten 

at du trenger å åpne et Shell vindu. 

Dersom det oppstår feil under 

kompileringen, vil du kunne hoppe 

til linjen med feil ved hjelp av 

samme script. Hvis du holder på 

med et stort prosjekt og har egen 

' makefile' , kan du bestemme at alle 

feilmeldinger skal sendes til en 

ARexxport som brukes av 

programmet ' semsg' . Dette 

programmet åpner et vindu der alle 

meldinger blir listet. Når du 
dobbeltklikker på en feilmelding i 

dette vinduet vil markøren i 

Selve kompilatoren er nå blitt et 

' library' . Dermed vil alle som har 

mye RAM, spare litt tid ved 

gjentatte rekompileringer. Dersom 

du har lite RAM vil SC (gamle LC) 

automatisk frigjøre de library som 

ikke er i bruk. Kompileringstiden er 

også forbedret, og koden blir mindre 

og raskere en tidligere. 

Workbenehstyring 
Hele SAS-C kan nå brukes fra 

Workbench. Alle opsjoner i 

kompilatoren kan stilles fra det nye 

'SASCOPTS' programmet. Dette 

var også mulig i SAS-C 5 . 1 0  men 

det er mye flere muligheter i det nye 

konfigureringsprogrammet, samtidig 
som det er bli mer oversiktlig. 

Innebygd hjelp 
CodeProbe, SE (editoren) og SC 

(kompilatoren) har nå innebygd 

hjelp. Alle opsjoner og menyvalg er 

beskrevet i ' AmigaGuide' 

dokumenter, dermed trenger du ikke 

å slå opp i manualene. Disse 

AmigaGuide dokumentene kan leses 

av ' MultiView' som følger med 

Workbench3 .0, og av ' AmigaGuide' 
som følger med SAS-C. 

AmigaGuide programmet som 

følger med SAS-C kan også brukes 

under Workbench l .3. 

G ST 
Du kan definere såkalte 

'GlobaISymboITables' (GST) som 

er den nye måten å 

forhåndskompilere ' include' -filer 

på. Disse filene kan brukes sammen 
med kompilatoren for å øke 

kompileringshastigheten, i tillegg 

kan du ved hjelp av programmet 

'hypergst' lage et amigaguide 

dokument som beskriver alle 

definisjoner i GST-filen. Dermed 

kan du ved hjelp av AmigaGuide, 

slå opp på alle strukturer på en enkel 
måte. Dette gjør det utrolig enkelt å 

finne fram i includefilene. 

Editor 

CygnusED flyttes til linjen med feil 

(forutsetter at du har riktig 

kildekode i CygnusEd). En meget 

praktisk løsning. 

Ny Optimizer 
Den nye optimizeren har nå flere 

opsjoner. Du kan velge en rekke 

optimaliseringsmetoder som 

PeepHole, Time, Size mm. I forrige 

versjon (5 .  J Ob) var optimizeren ikke 

helt til å stole på, i enkelte 

programmer kunne den lage 

fulstendig kaos av koden. Jeg testet 

optimizeren på et gammelt program 

som ikke virket dersom det ble 

optimalisert i SAS-C vS . IOb. Den 

nye optimizeren klarte det uten 
problemer. Den er også litt raskere 

en tidligere. 

Koden kan du skrive i en forbedret CodeProbe (debugger) 
versjon av 'LCED' som nå heter har nå innebygd hjelp på alle 

bare ' SE' . ' SE' er nesten identisk funksjoner og er i tillegg kompatibel 

med Enforcer. Enforcer er et 

debuggingsverktøy Commodore 

anbefaler at alle som utvikler 
programmer til Amiga, bruker. 

Enforcer kan kun brukes på 

maskiner som har innebygd MMU 

(68020+68851,  68030 eller 68040 -

NB ! 68EC030 har ikke MMU). Når 

du kjører CodeProbe med Enforcer i 

bakgrunnen, vil alle Enforcer feil bli 

stoppet og CodeProbe viser hvilken 

instruksjon som forårsaket feilen. 

Denne kombinasjonen gjør det 

utrolig enkelt å finne feil forårsaket 

av uinitialiserte pekere (en av de 

mest vanlige feil i C) .  CodeProbe er 

også blitt vesentlig raskere i 

oppdatering av vinduene. 

Konklusjon 
SAS har igjen vist at de er de beste 

og største på C kompilatorer til 

Amiga. SAS v6.0 er en meget 

kraftig utviklingspakke for Amiga. 
Det eneste du trenger i tillegg til C 

kompilatoren er Amiga ROM kernal 

Manualene. Når du har det har du et 

komplett utviklingssystem til 

Amiga. C er ikke et språk for 

nybegynnere, det har en forholdsvis 

høy læreterskel, men når du først 

kommer inn i det, oppdager du fort 

fordelene i forhold til andre 

programmeringsspråk. Den 

innebygde hjelpen og oversikten er 

meget nyttig, og gjør at du enkelt 

finner fram til det du leter etter. 

Totalt sett vil jeg anbefale alle som 

har tidligere versjoner til å 

oppgradere nå. For de som har lyst 

til å lære 'C'  er SAS-C 6.0 den beste 

løsningen. Et lite minus er mangelen 

av C++ (objektorientert), men i 

følge enkelte rykter, holder SAS på 

å utvikle en helt ny C++ til Amiga. 

Vi venter i spenning! 

FA KTA 
SAS C 6.0 
Ma. kjnkrav: Amiga med 1 MB 
og harddjsk (el ler to djskettst. )  
Produsent : SAS Institute 

Pris: 3.900,- inkl.  mva. 

Norsk distributør: 

Areo Support, tlf. 08 1 -26594 

Pluss: 
Kraftig og komplett, med 

innebygd hjelp 

Minus: 

Mangler C++ (objekt

orientert C ). 

--------+�------



Den nye hjemmedatamaskinen fra Commodore ! Med raskere 
prosessor, mange farger og norsk operativsystem representerer den 
et solid skritt fremover for den veletablerte Amiga-teknologien. 
Det er allerede kommet en rekke program med støtte for de nye 
mulighetene. Dette blir årets storselger! 4.4SJ,. 

HARDDISK for AMIGA 1 200 
For å få det meste ut av Amiga 1 200, kan det lønne seg å installere 
en harddisk. Maskinen leveres standard med harddiskkontroller, 
og det eneste du trenger å gjøre, er å installere en GVP 80MB 
harddisk. Vi leverer den komplett med kabler, 
installasjonsveiledning og dokumentasjon. 

A1 230 Turbo 

3.2111,. 

Hvis du ønsker å "trimme" din Amiga 1 200, kommer du ikke 
utenom GVP A 1 230 Turbo. Dette er en 40MHz 
68030-aksellerator som kan utstyres med 
matteprosessor og opp til 
32MB 32-bits RAM. 
Leveres med 1 MB .  

SpaceWorld Karl Johan 
Paleet Senter, Karl Johansgt. 43, 0 1 62 Oslo 
Tlf. 22 33 58 90 

SpaceWorld Storgata 
Storgata 24, 0 1 84 Oslo, Tlf. 22 1 7  40 60 

Postordre: Tlf. 22 1 7  50 00 

Deluxe Paiut 
versjon 4.5 

testet av Øyvind Skogvoll 

Electronic Arts luftet den siste versjonen av 
Deluxe Paint like før Ami gaForum gikk i trykken. 
Den har nummeret 4.5, noe som indikerer at det 

ikke er en revolusjon i forhold tU versjon 4. 
Det som har skjedd, er at det er lagt inn støtte for 
aUe tenkel ige og utenkelige opp,løsn inger som kan 

leveres av de nye AGA grafikk-kretsene. 

Det betyr at dm nå kan tegne i 256 farger i alle oppløsninger, helt opp 

ti l 'uper-HigbRe inter]:aced. som er på ikke mi ndre enn 1280.:<51 2 
punkter. Alt blir mye penere, spe 'ielt rargcovorganger! 

Det er og fl !>tØlfe for det nye H M8-modll et med sine 260.(01) 

fNger samtidig. men denne kan til tider være en tideL e å jobbe 'i bVIs 

man har planer om It rekk hjem til l11iddag. Det (JAr ikke sp6.-;ieJt 

raJ kt!  Men generelt- sett har '(tg inntrykk av at programkoden j D.Paiflt 

aldri har vært optimati ert noe særlig. av den grunn at del ikke har 

vært noen vits i å gjøre det. Men der ko ler pTOse sortid jobbe j 
såpa '. Il:lange farger. !lå det spørs bare om det ikke r på lide med liU 

fintenking på eR del algoritmer, karer! 

Mcn når elet gjelde, hastigheten j de "normale" oppp1ø 'ningene. ser 

vi tydelig ar AGA-brikkene er lin kjappere enn de gamle. Prøv 

1 6-fargers p en Amiga 3000 og en Amiga 4000, S' får du e 

forskjeJ . 

Det er kommet ett nytt menyvalg. S III gjelder konfigurering aV 

trylrn-. en it ivt digitali eringsbord. Dette skal 'forhåpentJigvi gi 

tykkere treklspray når du trykker pennen nardere ned mot 

digilalisering bordet. men i har ikke fålt prøv(l dette etlda. Og nå går 

det også an å bruke a taturet for å velge i dialogboksene! 

DPaint 4�S r verd å oppgradere til hvis man har en Amiga 1 200 el ler 
4000. og det er en nytelse li tegne med så lTlang farger i de høye le 

oppløsningene. Men med kollkurrenten Bri/lianc€ rell rundt hjørnet 

( er bra ut i følge krytef i annon ene). p rs det om ikke Electronic 

Arts bØr legge sine olbrcnte hoder i bløt og komme opp med en 

Deluxe Pain! 5 om banker økka av alt annet. 

Programmet importeres av Nimar Norge AS, og ko ler ca. 1 500 

kroner inkl. mva. Prisen på oppgntderingen var ikke klar da 
AmigaFomm gikk: i kken, men de som er regi trerte brukere vil 

trolig tå tilbud fra Electronic Art, j England. 



The Lost Treasures of 

oeODl 
te.\tet ( H' .llar;l/\ R()�tad 

Denne gangen har jeg gleden av å presentere for dere en spi l l  pakke som man 

skul le tro bare fantes i eventyrene. Men den finnes i virkeligheten også, og da 

skul le det bare mangle om det ikke var til Amiga. 

For bortimot femten år siden var 
det et firma ved navn Infocom som 
etablerte seg på spi l l markedet. De 
fant ut at de vi Ile glede en hel 
dataverden ved å lage spi l l .  Men 
i kke en hvi lken som helst type 
spi l l . Inspirert av rol lespi l l  som 
" D ungeons & Dragons" laget de 
eventyrspi I let, Zork. Dette var det 
første spi l let der man med hele 
setn i nger kunne fortel le 
datamaski nen hva man vi l le gjøre. 
Forløperen Advent 
som var det første 

For oss veteraner som har vært på 
Amigaen siden den dukket opp (og 
andre maskiner før det) vet hva 
disse spi l lene er. Det var denne 
typen spi l l  v i  vokste opp med. Ikke 
noe fancy grafikk og lyd, men bare 
deg selv, maskinen, spi l let og 
fantasi en . Det var fantasi I nfocom 
følte så sterkt for, i kke bare for de 
som lager spi l let, men også for de 
som spi I ler det. Det bl  i r som å lese 
en bok, man lever seg i n n  i det og 

man ser landskapene 
og personene for seg. 

innen genren, kunne 
bare forstå to-ords 
kommandoer, men i 
Zork kunne systemet 
forstå lange setninger. 
Spi l let ble så populært 
at det ble oversatt ti l 
nesten al le tenkelige 
datasystemer man fikk 
tak i, og så var 
Infocom født. 

Hiteh
hi_kers 

ei-uide to 
the 

CiaJaxy er 
helsl,rø: 

De 20 spi I lene som er 
inkl udert er: Bal lyhoo, 
Deadl i ne, Enchanter, 
H itchhikers G uide to 
the Galaxy, Infidel, 
Lurking Horror, 
MoonMist, Planetfal l ,  
Sorcerer, Spel lbreaker, 
Starcross, Stationfal l ,  
S uspect,Suspended, 

Så skjedde det som så altfor ofte 
skjer. Fi rmaet fikk konkurranse av 
andre som hang seg på bølgen og 
de gikk konkurs. Dette skjedde i 
den fasen der spi l l  som Future 
Wars, Operation Stealth og Leisure 
Suit  Larry ble populære. Tingen 
man burde satse på var grafikk, 
men Infocom klarte aldri å ta igjen 
konkurrentene på dette feltet. Men 
etter et par år borte kom de ti lbake 
igjen, denne gangen i samarbeid 
med Activision . De laget en 
kjempepakke med 20 av sine 
gamle klassikere. Denne har nå 
endel ig  d ukket opp på Amiga! 

Witness, Zork l ,  I l og 
I l l ,  Beyond Zork og Zork Zero. 
Zork Zero er det eneste i denne 
pakken som i nkluderer et av 
Infocoms forsøk på å ha grafikk 
med i s ine spi l l .  Al le spi l lene i 
denne pakkene er klassi kere og av 
gl imrende kvalitet. Man kan i 
særklasse trekke frem Zork serien 
som foregår i katakomber under 
jorden, noe i l ikheten av dagens 
rol lesp i l l .  El lers er H itchh ikers 
G uide to the Galaxy et 
kjempespi l l ,  spekket med herl ig 
humor og artige kommentarer. 
Spi l lene kommer på 6 disketter 
med mul ighet for i nstal leri ng på 

harddisk el ler kjøring d i rekte fra 
d isk. Det følger også med en 
inngående man ual for hvert spi l l .  
Noen av d isse spi l lene kan være 
vanskelige ti l tider, og hva er da 
bedre enn hi ntbøker og kart ti l a l le 
spi l lene. Dette følger også med! 

The Lost Treasures of I nfocom er 
det beste som har hendt denne 
maski nen de s iste årene. For oss 
gamlekara er denne sam l ingen noe 
man må ha, og for dere som ikke 
har så mange år på nakken. Her er 
mul igheten ti l å få ta del i en stor 
softwarearv. Tenk på hvor mange 
timer man kan sitte med 20 store 
eventyrspi l l  i forhold ti l et l i te 
platformspi l l .  Val uta for pengene? 
Helt klart! 

PS: Neste gang sparker vi i gang en 
" klassiker-spalte" der vi tar for oss 
de gode, gamle eventyrspi l lene! 

Grafikk 

Lyd 

Varighet 

Spillet (spillene!) er utlånt fra 

ARCTIC SOFTWARE CLUB 
(09-258348), der det har en 

utsalgspris på kr. 475,-



Liker du flysimulatorer med "state-of-the-art" 

grafikk, lyd og 3D-rutiner? Da bør du utvi lsomt 

lese videre, for her kommer testen av 

PC-klassikeren Wing Commander. 

Da har det endel ig  kommet. " Hva 
da?", sier du . Wing Commander ti l 
Amiga selvfølgel ig! Ikke si at du er 
en av de mange som i kke har en 
anelse om hva jeg snakker om. Da 
er det vel på tide at jeg forklarer 
deg et par småting. 

Wing Commander er spi l let som 
for et par år siden gi kk s in  
seiersgang rundt kloden. Når det 
ble lansert på PC, var det det beste 
man noen gang hadde sett av 
3 D-grafikk i flysi mulatorer. Faktisk 
ble dette spi l let så godt mottatt at 
det ikke gikk mange månedene før 
Wing Commander 2 ble s luppet. 
Dette begynner å b l i  en stund 
siden så det var jammen på tide at 
eneren kom ti l Amiga. 

Men hvordan kan denne versjonen 
klare seg mot den 2S6-fargers 
PC-versjonen? 

Sannheten er at grafikkmessig er 
dette spi l let for dårl ig, hvis man 
skal se på det i forhold til dagens 
vanl ige standard. Det er i ngen tvil 
om at dette er en d i rekte konvertert 
versjon, noe som kommer godt 
frem gjennom bi ldene. Di rekte fra 
2S6-fargers VGA ti l 32-fargers 
LO-RES er nødt ti l å sette sine spor. 
Men dersom man i kke har akutt 
behov for kjempegrafikk, og hel ler 
bryr seg om hvordan spi l lets 
grafi kk er i sammenheng med 
lyden og h istorien, så er den god 
nok. 

Så hvordan er følelsen i spi l let? 
Dette er noe av det beste jeg har 
vært med på. Jeg tar av meg hatten 
for Origins arbeid med h istorien 
bak og i spi l l et. Wing Commander 
ti l Amiga er en "fly-s imulator" som 
foregår i det 26. århundre. I en tid 
der menneskene har forlatt jorden 
ti l fordel for verdensrommet. Der 
sku l le  man kanskje tro at man var 
helt alene, men akk hvor fei l  man 
kan ta. Det er neml ig  
s l ik  at  den 

Så kan man komme ti l det den 
helfrelste flysi mulator-freak 
kommer ti l å syte over. Man bl i r  
helt  automatisk skutt ut i rommet 
s l ik  at  man s l ipper å tenke på 
hvordan ski pet skal lette og 
l ignende. Da er det selvfølgel ig 
manuel l  landing tenker du,  men 
fei l  igjen. Også dette går 
automatisk. Det eneste man 
trenger å tenke på er sitt oppdrag i 

ti I legg ti I å være der 
for sin partner. Det er 

kattel ignende rasen 
Ki l rathi også har forlatt 
s in  planet, og hva er  
da mer naturl ig enn å 
forsøke å erobre 
verdensrommet. Da 
sier det seg vel selv at 
spi I let stort sett går ut 
på å fjerne d isse 
ondsinnede dyrene 
vekk fra menneskene. 

Spillet 

har en 

egen, 

unik 

" følelse " 

også kanskje l itt mye 
action for den 
flysimulator-frelste og 
for l i te ordentl ig 
flyvi ngo Men for oss 
andre: Flott!! 

Selv om forhistorien ti l 
spi l let ikke er så altfor 
grensesprengende, så 

Spi l let starter med at du går inn i 
rol len som 2nd l ieutnant på 
romstasjonen Tiger Claw. Dette er 
menneskenes hovedkvarter, og der 
spi l lets handl ing utspi l ler seg. Etter 
flere vel lykkede oppdrag går man 
opp i grad og avanserer på 
pi lotenens egen rankingl iste. Man 
får også nye ski p etterhvert. El lers 
så kan man ta seg en prat med 
andre stjernepi loter for å høre de 
siste ryktene som verserer rundt 
om på basen, man kan fly 
tren i ngsoppdrag el ler man kan 
velge nye oppdrag. 

er historien som 
utvikler seg utover i 

spi l let av kjempekval itet. Man får 
et person l ig forhold ti l s in 
rol lefigur og de andre på basen, og 
man føler med når noen dør eller 
pensjonerer seg. Spi I l  et har en 
følelse som jeg ti l dags dato ikke 
har opplevd i noe annet spi l l .  Det 
som gjør følelsen så bra er den 
veldig atmosfæriske m usikken som 
forandrer seg i forhold ti l hva som 
skjer på skjermen. Dersom man 
engasjerer fiender i l uftkamp 
forandrer musi kken seg s l ik  man 
opplever på fi l m. Den b l i r  mer 
intens, l i tt hurtigere og helt klart 



oder 

mer spennende. Når man så har 
skutt ned ar ie fiendene el ler tar seg 
en drink i baren, b l i r  musikken 
avslappende og dei l ig. Og dersom 
man dør kommer det en sørgelig 
begravelsesseremoni med 
skjebnessymfonien i bakgrunnen. 

Grafikken er en av de få tingene 
som folk kommer ti l å kritisere. En 
annen ting er hastigheten. Som 
ventet går Wing Commander tregt 
på en vanl ig uaksellerert Amiga. 
jeg tror faktisk jeg kan strekke meg 
så langt som å si at det går 
uhyggel ig tregt. Men hvem bryr 
seg om det når det er skikkelig 
morsomt. jeg har ikke hatt 
mul igheten ti l å teste det på en 
aksel lerert Amiga, men ifølge sikre 
ki Ider skal det gå mer enn 3 ganger 
raskere på en A 1 200 (68020) så da 
begynner det å l igne på noe. 

Spi l let b l i r  levert p å  3 d isketter. 
Man må ha 1 MB RAM for å spi l le  
fra disketter e l ler  så har man 
mul igheten ti l å i nstal lere spillet på 
harddisk, men da må man ha 1 .5 
MB RAM. Det følger med en 
masse papirer. Man får en fet 
manual og en hendig l i ten brosjyre 
der det er i nngående beskrevet 
hvordan man gjennomfører sitt 
første oppdrag. I t i l legg får man en 
oversikt over al le skipene man kan 
fly. Spi l let er veldig lett å komme 
inn i og det er hel ler ikke så 
vanskel ig å spi l le  i begynnelsen, 
men etterhvert b l i r  det grusomt. 

Hva med å prøve å skyte ned 
fiender mens man forsøker å 
navigere gjennom et asteroidefelt -
det kan by på problemer! 

jeg vi l helt klart anbefale spi l let 
fordi det var utrol ig fengslende og 
selv på en uaksel lerert Amiga så er 
det kjempeartig å sette seg ned for 
å spi l le det. Når det al l ikevel får en 
slik poengsum som det fikk så er 
det på grunn av grafikken og 
hastigheten. Det kunne vært bedre 
dersom de hadde jobbet l itt mere 
med det. Da er det bare og sette 
seg ned å vente på Wing 
Commander 2 . . .  kanskje med 
2S6-fargers AGA- grafikk for Amiga 
1 200 og 4000? 

Grafikk 

Lyd 

Varighet 

68% 
92% 
95 % 

Spi llet er utlånt fra 

ARCTIC SOFTWARE CLUB 
(09·258348), der det har en 

utsalgspris på kr, 385,· 

Hei igjen! Litt mindre 

feedback (kun to faktisk) denne 

gang; dette er DÅRLIGE saker . .  Vel, siden 

flere hadde gitt denne spalten karakterene 

middels eller dåf'l igere, er det på tide å minne 

om at det er dere som bestemmer hva som skal 

stå her, så S·KR1vn 
al' Stu r/a Pettenell 

Spørsmål med svar: 

Zool 
Hvordan får man evig l ivl 
H i lsen Dag Ove' Hoel 

Når spi l let load'er, vent til 
h ighscorel isten kommer fram, og 
skriv GOlDFISH og trykk enter. 
Funksjonstastene vi l nå bringe 
deg ti I den runden 
(F2 - 2  osv). Trykker du 1 på 
begynnelsen av hvert brett, vi I 
vår helt bl i  hvitt og dessuten 
udødelig. 

SpenmAI uten svar: 

Lure of the T emptress 
Hva skal jeg gjøre for å komme 
ut byporten etter jeg har vært 
hos dragen? 
H i lsen Olav Martin Lien 

Hvordan lir man evia liv 
i Golden Pat, Turtles, Risky 
Woods, Bug Bomber, 
locomotion, Gods, Bubble 
Bobble og Rod land l 
Hi l sen Dag Ove Hoel 

TIps til spill: 

Bubble Bobble 
Vel, jeg kan ikke gi noe tips ti l 
evig l iv, men prøv å trykke F l  
el ler n,for eksempel . . .  

Premiere 
For å få evig l iv skriver du bare 
SPARKPlUGS på tittefbi idet 
(etter i ntroen). Hvis du har gjort 
dette riktig, skal d1:J få �Iar 
beskjed om det 

Civilization 
Her er det mange tips\ 
- når nye mi l i tære enheter 
dukker opp, så fjern de gamle, 
og innsett de nye 

- bruk d iplomater ti l å stjele 
andres teknologi . 
- i begynnelsen, ha science rate 
på 1 00%, og tax rate på 0%. 
Dette kan du også gjøre senere, 
finansier med skattefolk i byene, 
el ler du kan ta mange 
fientlige byer for å dekke dine 
utgifter (dette er litt r isky, men 
men). 
- bruk diplomater ti l å gå inn i 
byer med sivi l  u lydighet fra før. 
Velg 'incite a revolt' fra menven, 
og vips, byen er d in  " 
- for å få det hele l itt raskere, 
skru av animasjonene og 
'palace' fra options menyen. 
Enda bedre er det hvis du skrur 
av 'Enemy moves' . .  

JaIuar 1'220 
Trykk P to ganger ved 
bygynnelsen for å hoppe ti l 
slutten. En enkel seier, ehl 

Pacland 
Skriv AVAlON på tittelskjermen 
og du har evig l iv .. 

Stormlord 
Skriv DRAGON BRIOG E  og start 
spi l let. Press space for å stoppe 
spi l let, og deretter l for å hoppe 
en runde fram. 

Magic Dizzy Land 
Start spil let, pause det, s�riv 
DIAMO�DS AND PEARlS, start 
det igjen, og d u  
h a r  evig l iv. 

Sarakon 
Rundekodene: 
5: HANUKKAH, 1 0� JOENR, 
1 5: GENCON, 20: lUNKWIll, 
25: OPAL, 30: TROLL 

'Vel, det var alt for øenn:e gang. 
Brevbomber, spørsmål, svar, 
gaver, presanger og alt annet av 
interesse sendes til: 

Istedet. Amigaforum, Hcqlpo/ Hour 
. over;alt rundt om i �erde[l l igger Postboks 629, Høyden 
det 'skatter' (tribes), send a l ltid 1 522 MOSS 
en enhet med god defensiv 
faktor ut på leting, Merk konvolutter1 "HjHP!" 



Indiana Jones and 
the Fate of Atlantis 

Vår al les kjære Indiana Jones har nok en gang kom

met ut fra sitt gjemmested. Denne gangen tar han 

oss med på eventyr til det sagnomsuste Atlantis 

sammen med sin gode venninne Sophia Hapgood. 

te\tct a l' Jlariu\ ROHad 

Indiana jones har som sagt 
kommet seg på bei na 
igjen etter en lengre 

Fate of Atlantis er helt klart det 
vanskeligste av al le spi l lene som 
har kommet ut h i tti l om vår gode 
venn. Her er det masser av 
vanskelige oppgaver man kan 
bryne hjernen sin på og det er en 
ma.sse action. Bal longferder over 
store ørkenområder og 
slåsskamper med nazister og 
dørvakter er hverdagskost for 
Indiana jones, noe han viser oss i 
massevis i dette spi l l et. Man kan 
vel ikke klage på at det er dårl ig 

med h umor i spi l let 
hel ler. B lant annet 

ferie på et topp 
hemmelig sted. I kke så 
rart at han har tatt seg 
en ferie etter alle de 
strabasene han var 
gjennom sammen med 
s in far på jakt etter den 
hel l ige gralen. Nå er 
det den omstridte byen 
Atlantis han er ute 
etter. Med seg på 

lian 
legges 
inn på 
hard

disken 
din: 

ødela du hele 
forelesni ngen ti l Miss 
Hapgood i 
begynnelsen av spi l let 
og på leting etter en 
spesie l l  bok så skal d u  
holde e n  
parapsykologisk 
seanse for en mann. 
Dette får nok frem 

jakten har han si n 
tid l igere kol lega, Sophia Hapgood, 
som forlot arkeologien ti I fordel for 
å holde foredrag om Atlantis. Nå 
har  imid lertid Ind iana lurt henne ti l 
å hjelpe ham med denne 
oppgaven . Og som al ltid i 
h istoriene om Ind iana jones er det 
et kappløp med nazistene om 
hvem som kommer først frem . 

latteren hos de aller 
fleste. 

Etter at softwarehusene begynte for 
fu l l t  å produsere spi l l  ti l P C  ser det 
ut ti I at den nye trenden er å lage 
spi I lene der for så å konvertere 
disse ti l Amigaen. Dette går 
spesielt utover grafikken og 
hastigheten. Indiana jones and the 
Fate of Atlantis er i kke noe unntak 
i så måte. G rafikken er i kke det 
beste vi har sett av konverteri nger 
fra 256 - 32 farger så de kunne helt 
klart ha spandert l i tt mere tid på å 
forbedre denne. Noe de i kke 
sku l le  hatt store problemer med. Vi 
har sett t idl igere at Lucasfi lm, el ler 
LucasArts som de nå kal ler seg, har 
nok av kompetente grafikere. 
Konverteringen har helt klart satt 
sitt preg på hastigheten også. Det 
tar lang tid å spi l le på en standard 
Amiga, så det er en fordel å ha god 
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tid når man skal sette seg ned for 
å spi l le l i tt. Derimot så er lyden 
en forbedri ng fra PC-versjonen . 
Dette sku l le da også bare 
mangle. 

Instal lprogram ti l harddisk følger 
med. I kke så rart når spi l let 
kommer på 1 1  (!) stappfu l le 
d isketter. Det vi rker som der er 
en konkurranse mel lom 
softwarehusene om hvem som 
har flest d isketter ti l spi l lene s ine 
og LucasArts har nå tatt steget 
opp ti l toppen av pal len. En 
diskettstasjon kan benyttes, men 
jeg vi I helt klart anbefale at man 
har 2 hvis man skal spi Ile dette 
spi l let. Jeg prøvde spi l let på en 
van l ig  Ami ga 500 med en 
diskettstasjon.  Det var et sl it. 
Før spi l let var kommet ordentlig 
igang var jeg al lerede s l i ten i 
armen. Men hvis man er virkel ig 
desperat så kan man vel  leve 
med det. I ntroduksjonen var 
forresten veldig original : 
I stedenfor å se på en masse ti ng, 
får man mul igheten ti l å spi l le  
selv! 

Alt dette negative som er nevnt 
blekner fort når man tenker på 
hvordan spi l let er i s in  helhet. 
G rafikken er som tid l igere nevnt 
i kke av toppklasse, men bra nok 
ti l et s l ikt spi l l  å være og hvis 
den hadde vært bedre så vi l le  
det i en viss grad gått enda mere 
utover hastigheten i spi l let. 
Lyden er god. 

Men det som gjør dette spi l let ti l 
noe av det beste vi har sett på 
lenge i nnen denne genren er 
den utrol ig gjennomførte 
historien ti l spi l let, samt 
h umoren og satiren i det. De 
vanskelige oppgavene trekker 
i kke ned det hel ler akkurat. Så 
alt i alt så kan vi anbefale dette 
nye I ndy spi l let. 

G rafikk 

Lyd 

Varighet 

85 % 
83 % 
8 7% 

Spil let er utlånt fra 
ARCTIC SOFTWARE CLUB 
(09-258348), der det har en 

utsalgspris på kr. 425,-

WaxWor 
Etter to blodige eventyr

spi l l, Elvira I og I l, kom

mer Horrorsoft med en 

ny oppfølger, Wax

works. Dette spi l let er 

ikke noe for de som lett 

får mareritt om natten. 

Her følger den ene 

blodige hendelsen etter 

den andre. 

te\tet a l' Ole A 1ldrea .. Grytdal 

Hand l i ngen i Waxworks utspi l ler 
seg, som navnet ti l sier i et 
vokskabinett. Det er lagt en 
forbannelse over d in  slekt av den 
onde heksen Ixona, s l ik  at det i 
hvert slektsledd der et tvi l l i ngpar 
b l i r  født, skal den ene tvi l l i ngen 
være god, mens den andre 
tvi l l i ngen henvier sitt liv ti l Satan 
og ondskapen. 

Du har arvet et vokskabi nett etter 
d i n  eksentrikse onkel Boris, der 
din tvi l l i ngbror Alex forsvant for 
mange år siden. Alex forsvant i en 
av de mange hu legangene som 
befi nner seg under vokskabi nettet. 
Din  onkel skrev i sitt testamente at 
Alex var rammet av forbannelsen 
og at DU var den eneste som 
kunne redde han . I vokskabi nettet 
er det fire forskjel l ige utsti l l i nger 
som al le viser d ine slektinger i mer 
el ler mi ndre fjern fortid. Man kan 
gå inn i utsti l l i ngene og b l i  ført 
ti l bake i tiden og ta rol len som den 
sni l le tvi l l i ngbroren. Så gjelder det 
å drepe d in  onde tvi l l i ngbror, noe 
som krever løsing av en del logiske 
problem. 

Du skal reise ti l bake ti l London og 
stoppe Jack the Ripper samtidig 
som du må holde deg unna pol i tiet 
og Iysnjemobben som hele tiden 
tror du er Jack. I Egypt skal du 
redde en pri nsesse ut av klørne på 
en s lem farao fra en seks etasjers 
pyramide (kartlegging er helt 
nødvendig!). Deretter skal d u  ut på 
en ki rkegård og slåss mot zombier 
og ti l s lutt skal du ned i en 
gruvegang der noen planter har 
begynt å vokse/mutere seg med 
gruvearbeiderne. Den slemme 

broren din er her en kjempeplante 
med lange fangarmer og som spyr 
ut giftig gass. Etter å ha løst al le 
d isse problemene skal du oppsøke 
og drepe den onde heksen som 
kastet forbannelsen over d in  s lekt. 
S l utten kan vel al le tenke seg. 

Waxworks er bygd opp ganske l i kt 
som Elvi ra spi l lene. Alt er 
i konstyrt, men noen ganger kunne 
det være vanskeligå bruke 
gjenstander en fant og sette de 
sammen. El lers har du både H it og 
Experience points samt noe kalt 
psykisk energi. Du har fått en 
krystal lkule av d i n  onkel Boris og 
når du står fast kan du få noen tips 
av han. Bruker d u  den ofte synker 
d in  psykiske energi raskt til n u l l . 
Som i de fleste spi l l  av denne 
typen møter man ofte på 
folk/zombier/muterte mennesker 
og da må man bekjempe de med 
best mul ige mid ler. Alt fra 
skrutrekkere ti l stokker og sverd 
kan brukes som våpen. Problemet 
er å bruke våpnene for å skade. 
Man ender som regel opp med å 
trykke vi lt rundt påskjermen i håp 
om å skade motstanderen. 
Held igvis er det mest logiske 
problem enn det å bekjempe 
motstandere. 

Noe av det morsomste, for de som 
har l i tt makaber sans for humor, er 
å prøve å b l i  drept i spi l let. Det 
finnes si kkert 40 - 50 måter å dø 
på i spi I let og ti I hver død hører et 
ganske rått bi l de. Grafikerne ti l 
spi Il et må ha kost seg med en del 
dårl ige B-voldsfi lmer for å få ideer 
ti I alle dødsfal lene. 

G rafikken er (som vanl ig) 
konvertert fra en 256 fargers 
PC-palett, men jeg synes resultatet 
er ganske brukbart og man er ikke 
i tvil om hva som utspi l ler seg 
foran en på skjermen. Det er også 
endel scener i spi l let som har 
ganske bra animasjon. Lyden er 
grei nok og forskjel l ig  i de fire 
scenene. Den er stemningsfu l l  nok, 
men en b l i r  l i tt lei den etter å ha 
hørt den i endel timer. Spi l let 
kommer på 1 0  disketter, så det 
lønner seg å ha en harddisk hvis 
en i kke vi l  leke diskjockey en del 
timer framover. 

For de som l i ker s l i ke spi l l  kommer 
de ti l å få mange spennende timer 
framover. U ndertegnede ble 
ial lefal l  frelst for dette spi l let for 
vansklighetsgraden var akkurat 
sånn passe s l ik  at  en hele  tiden 
kom l i tt videre. Da var det lett å ta 
de sene natteti mer t i l  hjelp. 

85 % 
Grafikk 82% 
Lyd 70% 
Varighet 88% 

Spillet er utlånt fra 
ARCTIC SOFTWARE CLUB 
(09-258348), der det har en 

pris på kr. 385,-



Street 
Fighter il 

Da har det dukket opp til slutt. Street Fighter I l  
som d e  fleste har ventet p å  i lange tider har kom

met. Stappet ful lt av fet grafikk og artig lyd er dette 

noe av det beste innen beat-em-up genren som har 

rul let over skjermene våre. Eller er det egentlig 

Street Fighter I som kom for 
mange, mange år siden er for 
lengst gått i glemmeboken. Ikke 
det at det var noe å huske heller, 
men det er jo unektel ig en stund 
siden så da får det vel gå. Det var 
ikke mange dagene etter at Street 
Fighter I l  dukket opp i 
arkadehal lene at folk begynte å 
undre seg om også dette skul le 
komme til Amigaen. Så etter flere 
års venting på et skikkelig 
beat-em-up kom det. Spi I l  et er vel 
et av de spi I l  som har hatt høyest 

forventninger å leve opp t i l  over 
det siste året. Så da er spørsmålet: 
Er det så bra al le håper at det skal 
være? 

Spi l let kommer innpakket i en 
fargerik pakke med en masse rare 
figurer på utsiden. Etter noen korte 
studier av en i nteressant manual 
viser det seg at de rare figurene på 
utsiden er de man skal spi l le med. 
" Dette kan b l i  i nteressant", tenker 
vi og setter igang. Så ser vi det, 4 
disketter, ti l et beat-em-up. Wow, 
dette må være skikkelige saker. 
Man setter inn den første disketten 
og etter et par sekunder der vi 
sitrer av spenning dukker noe av 
det mest fantastiske innen Amiga 
animasjon opp. Animasjonen som 
viser en slåsskamp mel lom en hvit 
og en neger består av to bi lder. Ett 
før han slår og ett etter han har 
slått ned. Det er ganske utrol ig at 
man i 1 993 i kke klarer å lage 
animasjoner som ser nogenlunde 
ut til s l ike spi l l  som dette. Det ser 
helt for jævl ig ut. 

To normale slåsskjemper i Street Fighter I l .  Vi lar bi ldet tal e  for seg selv. 

El lers byr spi l let på et utal l 
mul igheter. Man kan spi l le to mot 
hverandre, velge mel lom 8 
forskjel l ige mestere, om man vi l 
starte med handi kapp el ler ikke og 
om man vi l ha tidsbegrensning per 
kamp. Kanskje ikke et uta l l  
mul igheter, men hvorfor være så 
pi rkete. Hvis man føler for en god 
latter kan man sette seg ned å 
studere de "personene" man kan 
velge mel lom. Her har vi alt fra 

deformerte kannibaler med grønn 
hud, kan Il rødt hår og i nnebygd 
elektrisk kraftverk ti l de mer 
normale yogamestere som kan 
strekke ben og armer et par meter 
ekstra hvis han føler for det. US 
Gold har også slått et s lag for den 
utstrakte pinhysterien som florerer. 
De har laget en grusomt stygg pin 
av det grønne kraftverket. Man skal 
lete lenge før man fi nner noe så 
stygt noe annet sted. 

Basiskontrol l ene i spi l Iet er 
forholdsvis lette å lære seg, men 
dersom man skal prøve seg på 
noen av de såkalte "special moves" 
trenges det helt klart en masse 
tren i ng. I i nstruksjonene står det 
for eksempel om Ryu (en el ler 
anne hotshot karate type) at hvis 
han skal utføre det verdensberømte 
"hurricane kick" må han mens han 
spinner rundt i l uften rope ut en 
el ler annen setn ing på et el ler 

annet språk. Det kan utføres på en 
enklere måte ved at du gjør et el ler 
annet rart med joysticken din . Ikke 
spør meg hva du gjør ihvertfall .  

Bakgrunnsgrafikken i spi l let er vel 
noe av det bedre på lang tid, men 
figurene er for dårlige. Dette 
gjelder spesielt animasjonen som 
vi ikke akkurat vi l trekke frem som 
et lyspunkt. Lyden er vel ikke noe 
særlig  å skryte av den heller, og vi 
satte på en CD i steden etter en 
liten stund. Det sier vel sitt. 

Da gjenstår det vel bare å fortelle 
at hvis Street Fighter I l  er tingen for 
deg så foreslår jeg at du kjøper deg 
dette spi l let. Men ikke på Amiga. 
De hadde jeg heller i nvestert i en 
SNES. Etter det jeg har sett vi rker 
det som de har klart 
konverteringen bedre der. Jeg vi l 
nok regne med at Street Fighter I l  
kommer ti l å g å  l i ke fort i 
glemmeboken som forløperen 
gjorde. Jeg håper i hvertfal l  at  jeg 
glemmer stri. .stra ... ja, hva var det 
nå det het. . .  i hvertfa l l  håper jeg at 
jeg glemmer det snarest mul ig! 

G rafikk 

Lyd 

Varighet 

73% 
67% 
42 % 

Spillet er utlånt fra 

ARCTIC SOFTWARE CLUB 

(09-258348), der det har en 

utsalgspris på kr. 329,-

.. 
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Dragons 
Lair III 
Etter stor suksess i det forrige spi l let i 

Dragons Lair  serien er den kjente 

eventyreren Dirk the Daring igang 

igjen. Forrige gang tok Dirk knekken 

på Mordroe, så nå er famil ien klar for 

en personlig vendetta med Dirk. 

Mordroes søster Mordread skal øde

legge for deg denne gangen. Spennen

de story (?), men hvordan er spi l let? 

"The Curse of Mordread", som 
spi I l  et også er kalt, er som al le de 
andre spi l lene i serien spekket med 
fantastiske animasjonsscener og 
knal l bra lyd. Lyd og grafi kk er 
veldig viktig i dagens 
konkurransepregede samfunn, men 
er det holdbart dersom spi l let 
består ene og alene av dette? Jeg 
tror jeg med stor si kkerhet kan si  at 
det i kke holder. De som bruker 
mange hundre kroner på spi l l  idag 
forventer å få noe mer enn 7 
disketter fu l le med bi lder og lyd. 
Og når man gjennomsnittl ig får 
beveget en 6-7 ganger på 
joysticken i løpet av en diskett så 
b l i r  man skuffet. Ja, noen b l i r  ti l og 
med kanskje forbannet! 

Imid lertid er grafikken uhyggel ig 
bra. Ani masjonen setter spi l let i en 
klasse for seg selv og det b l i r  ikke 
noe dårl igere med tegnefi lmaktige 
figurer. Det er vel hel ler det spi l let 
er også. En tegnefi l m  på 
datamaski nen hvor man hvis man 
er heldig får sjansen ti l å 
kontrol lere Dirk en gang i mel lom. 

Kontrol lene i spi l let er vel bortimot 
det enkleste man tenke seg. 
Dersom man vet hva som er foran 
og bak på en joystick skal ikke 
spi l let by på store problemer. Det 
man skal gjøre, hvis man kan kal le 
det å gjøre noe, er å bevege Dirk 
ti l høyre, venstre, opp, ned el ler 
bruke Di rks våpen når du føler at 
det er nødvendig. Alt går ut på 
ti ming. Hvis man ikke klarer det på 
første forsøk så er ikke det noe 
problem, bare prøv igjen. Ti l  å 
være på 7 disketter er det også 

ytterst svakt at Readysoft i kke 
klarte å legge ved et 
instal lprogram for harddisk. Det er 
i kke så overveldende med 
d iskbytti ng i spi l let dersom man 
i kke saver el ler loader sin posisjon 
i spi l let. Dette er mul ig, men 
medfører masse skifting av 
d isketter, noe som er grusomt 
i rriterende. 

Lydeffektene og musikken i spi l let 
er i l ikhet med grafikken av 
ypperste kvalitet. Mus ikken står ti l 
stemn i ngne i spi l let og 
lydeffektene passer godt i n n  også. 
El lers så er det en del samplede 
stemmer som også spriter opp 
spi l Iet en del .  

D a  kan man vel gå l i tt ti lbake ti l 
selve spi l let. Man begynner spi l let 
ved å komme gående oppover 
veien ti l d in  elskede Daphnes h us. 
Du har nettopp vært og hogget ved 
og du ser plutsel ig  at den onde 
heksen Mordread går ti l angrep på 
din kone og barn. Sjokkert mister 
du al l veden akkurat i tide ti l å 
hoppe unna et av heksens 
voldel ige angrep. Derfra følger du 
heksen gjennom mange 
forskjel l ige landskaper. Du må 
gjøre alt fra å gå inn i rol len som 
Al ice på hennes tur gjennom 
eventyrland ti l å hoppe unna 
Ludwig Van Beethovens katt mens 
Beethoven spi l ler 
skjebnessymfonien . Alt skjer i fu l l  
fart o g  man bør h a  godt hjerte og 
gode reaksjonsevner før man setter 
igang med denne oppgaven. 

Så er det vel på tide å 
oppsummere det viktigste. Spi l let 
er av noe av det beste som er sett 
av ani masjon og grafi kk med . : . . ' . 

g l imrende lyd t i l ,  men etter å ha . 

s ittet i ti m i nutter og dyttet ,.. 
joysticken i en el ler annen retn i ng 0·' .-

bare ford i man skal komme ti l . 
neste skjerm begynner man å bl i 
rimel ig le i .  Spi l let er et veldig godt 
kjøp dersom man har masser av 
penger og l i ker å se på tegnefi l mer. 
Hvis d u  derimot l i ker å få l i tt 
stimulans og du mul igens føler for 
å tenke l i tt så foreslår jeg at du 
glemmer at spi l let noen gang kom 
ut. Nå kom jeg faktisk på et punkt 
ti l man kan ha bruk for spi l let. 
Hvis du har en el ler annen 
storkjefta kamerat som har PC så 
kan du i hvertfal l  imponere han 
med grafikken i spi l let! 

45 % 
Grafikk 

Lyd 

Varighet 

89% 
86% 
1 2 % 

Spillet er utlånt fra 

ARCTIC SOFTWARE CLUB 

(09-258348), der det har en 

vei ledende utsalgspris på kr. 385,-



Sensible Soeeer v1.1 
Fotbal lspi l l l  til Amiga har alltid vært populært. 

Helt siden Kick Off 1 dukket opp for mange år 

siden. Mange kloner har kommet etterhvert, men 

den som har gjort best inntrykk er Sensible Soccer. 

Frispark l ike utenfor 1 6-meteren.  

testet av Marius Ros/ad 

Spil let som kom ut for ci rka et år 
siden ble umidelbart en hit på 
gutterommet. Nå har spi l let 
kommet ut i versjon 1 . 1 el ler 
92/93 utgaven som den også b l i r  
kalt. Forskjel len fra den gamle ti l 
den nye er i kke så veldig stor, men 
det er et par småting som gjør at 
den er verdt pengene. Som de 
fleste fobal l i nteresserte vet kom det 
i fjor nye regler fra FI FA angående 
ti l bakespi l l  ti l keeper. Sensible 
Soccer 92/93 har inkl udert d isse 
nye reglene i ti l legg ti l at det nå er 
mul ig  å b l i  utvist el ler få gule kort. 
Andre forbedrede småting er at 
man kan velge mel lom flere lag. 
Både nye landslag fra gamle 
sovjetunionen og 
andre østblokk-land 

sjarmerer også, med entusiastiske 
supportere som heier på laget sitt 
og j ub ler ved gode sjanse og mål . 
De buer faktisk også hvis man bl i r  
taklet hardt. Mange jeg har  snakket 
synes det vi rker som supportene 
roper " Heia Norge", men dette er 
ikke bekreftet. 

Detaljmessig er Sensi ble Soccer 
perfekt. Al le spi l lerne ti l de 
respektive lagene stemmer med 
virkel igheten, faktisk helt ned ti l 
h ud- og hårfarge. Dette har jeg 
savnet på bortimot a l le  andre 
fotbal lspi l l .  En fu l lstendig 
lagoppsti l l i ng som faktisk er riktig. 
Det tyder på at softwarehusene bl i r  

mer o g  mer 
kvalitetsbevisste. Noe 

samt klubblagene som 
er med i 92/93 
sesongens Europacup. 
Keeperen har også bl itt 
forbedret. 

Som majoriteten av de 
fotbal lspi l l  som er i 
omløp på markedet er 
også dette spi l let laget 
s l ik  at man ser banen 

Noen av 
spillerne 

er råe, 
mens 

andre er 
snille : 

som vi hjemme i stua 
i kke skal klage over! 

Spi l Iet er helt klart å 
anbefale dersom man 
ikke har den første 
versjonen av spi l let, 
men hvis dette er 
ti lfe l le vi l le jeg hel ler 
ventet t i l  versjon 2.0 

ovenfra. Dette gjør det 
hele veld ig enkelt å styre spi l lerne 
fordi man har god oversikt. El lers 
så er grafikken såpass tydel ig  at 
man ser hva man driver med. Det 
er faktisk ganske overraskende 
hvor mye personl ighet Sensible 
Software har greid å få inn i de 
bittesmå spi l lerne som myldrer 
over banen. Noen av spi l lerene er 
ski kkel ig råe, mens andre er de 
rene fløtepuser, og når de får kort 
henger de med hodet. Artig! 

Spi l let er veldig lett å l i ke. Man 
fal ler straks for de små spi l lerne. 
Presentasjonen på spi l let og den 
enkle, men fine grafikken gjør at 
man kommer ti l å elske det. Lett å 
komme inn i er det også, det er 
bare å sette inn d iskettene så 
kommer det straks opp noen 
menyer. Disse er lettforståel ige og 
gjør alt enda enklere. For dere som 
har vært l itt borti s l ike fotbal lspi l l  
før kommer ti l å få taket p å  spi let 
fort, men for de l itt m indre erfarne 
kan det være ganske vanskelig å 
forstå kontrol len av spi l lerne. Dette 
kommer etterhvert. Treni ng gjør 
mester, som de sier. 

Lydeffektene i Sensible Soccer 

kommer. Dette venter 
man at skal dukke opp 

rundt vinterstid. Det er jo nektelig 
er en stund ti l ,  men å svi av 325 
kroner for noe man nesten har l ikt 
av fra før er i kke noe sjakktrekk, 
akkurat. For dere som i kke har 
spi I let deri mot vi I jeg råde ti I å 
kjøpe det. Hvis du er veldi g  
tål modi g  o g  h a r  lyst ti l å vente en 
9 - 1 0  måneder så skal jeg i kke 
prakke det på deg, men det er 
veldig moro og det er b l i tt en 
klassiker. 

G rafikk 

Lyd 

Varighet 

88% 
84% 
92 %  

Spillet er utlånt fra 

ARCTIC SOFTWARE CLUB 

(09-258348), der det har en 

utsalgspris på kr. 325,-
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S k r e d d e rv e i e n  1 ,  P o s t h o k s  3 0 6 7 ,  1 5 0 6  M o s s  

A l T I 5 P I I I 
A C T I O N  
Alien 3 
A1ien Breed Special 
Assassin 1 Mb 
Battletoads 
B C Kld 
Carrier Command 
Cytron 
Fire & Forget 2 
FIreforce 
I n dy Fate of Atlantis ACTI ON 
Jaguar XJ220 1 Mb 
Klilerball 
Last Ninja 3 
Mega Mix (samling) 
Motorhead 
Oriental Games 
Pin ball Fantasies 
Rampart 
Road Rash 
Robo Cop 3 
Sabre Team 
Shadow of the Beast 3 
Street Fighter 2 
Swiv 
Sword of Honour  
Tearaway Thomas 
Test Drive 2 

A D V E N T U R E  
BAT 2 
Crystal Klngdom Dizzy 
Curse of Enchantia 1 Mb 
Dalek Attack 
Dark Seed 
Dragon Lair 3 
Fasclnation 
Future Wars 
Hook 1 Mb 
Hunter 
I n dy Fate Atlantis Adventure 
I n dy Last Crusade Graphic 
KGB 
Kyrandla 
Lords of time 
Lost Treasures of I nfocom (20 spil l) 
Monkey Islan d 1 Mb 

MEDLEMSKAP 

34 9,00 
2 05,00 
31 9,00 
31 9,00 

31 9,00 
1 85,00 
34 9,00 
1 85,00 
31 9,00 
325,00 
325,00 
31 9,00 
1 85,00 
349,00 
1 85,00 
1 85,00 
349,00 
31 9,00 
31 9,00 
31 9,00 
31 9,00 
349,00 
329,00 
1 85,00 
31 9,00 
31 9,00 
1 69,00 

385,00 
275,00 
385,00 
249,00 
385,00 
385,00 
34 9,00 
2 1 5,00 
325,00 
2 95,00 
425,00 
225,00 
325,00 
395,00 
31 9,00 
475,00 
329,00 

T i l  A M I G A  
Mon key Island 2 1 Mb 425,00 
Palad in  2 34 9,00 
Piracy 34 9, 00 
Ween 349,00 
Zak McKracken 2 1 5,00 

F L Y S I M U L A T O R E R  
A 1 0  Tank Killer Enh . 1 Mb 355,00 
A320 Airbus 395,00 
Air Support 31 9,00 
AV8B Harrier Assault 385,00 
Battlehawks 1 942 225,00 
Birds of Prey 1 Mb 395,00 
F-1 5 Strike Eag le 2 295,00 
F-1 9 Stealth Fighter 359,00 
Falcon 2 1 9,00 
Flight of the Intru der 225,00 
Flight Si mu lator 2 385,00 
Gunship 2 000 34 9,00 
Knlghts of the Sky 385,00 
Shuttle 1 Mb 359,00 
Their  Finest Hour 359,00 
Th underhawk 359,00 
Wing Commander 385,00 

D A T  A D I S  K E R (krever hovedprog r.) 
Castles Datadisk 225,00 
Perfect General Datad isk 275,00 
Populous 2 Challenge 225,00 

R O L L E S P I L L 
Amberstar 
Bard's Tale Trilogy 
Dungeon Master/Chaos Strikes 
Eye of the Beholder 
Eye of The Beholder 2 1 Mb 
Ishar Legend of the Fortress 
It Came from the DeserVAntheads 
Shadow Worids 
Waxworks 

S I M U L A T O R E R  

34 9,00 
385,00 
34 9,00 
359,00 
399,00 
349,00 
2 1 5,00 
31 9,00 
385,00 

Campaign 385,00 
Grand Prix 385,00 
International Tru ck Racin g 1 69,00 
Life & Death 225,00 
Lotus 3 Ulti mate Chal len ge 325,00 
Nigel ManseIl 349,00 
No Second Prize 31 9,00 

Klipp ut� 

Pin ball Mag lc  
RVF Honda 
Silent Service 2 
Tracon 2 

S T R A T E G I  
A-train  
Bridge Player 2 1 5 0  
Caesar 
Captive 
Championshlp Manager 1 Mb 
Chessmaster 2 1 00 
Clvll ization 1 M b  
Cover Gi r1 Poker 
Domln i u m  
Dreadnoughts 
Fantastic Worlds (samling) 
Graham Taylo r  
Harpoon Battleset 4 
Humans 
J immy White's Snooker 
M1 Tank Platoon 
Midwinter 
No Greater Glory 
Omar Sharif's Bridge 
Pacific Islands (Team Yankee 2)  
Populous 2 + Chal lenge 
Premier Manager  
Railroad Tycoon 1 Mb 
Robosport 
Si m city Del uxe 
Sim City/Pop ulous 
Sim Earth 
Strategy Masters 
The Manager 

S P O R T 
Football Manager 3 
I nt. Sports Challenge 1 Mb 
Links Firestone (krever HardDisk) 
Liverpool 
Nick Faldo  Champ. Golf 
Pool 
Sensi ble Soccer 92/93 
Sports Masters (samling) 
Striker 1 Mb 
TV Sports Baseball 
TV Sports Boxlng 
WWF 2 European Rampage 

!lng oss for pris pA andre titler 

1 85,00 
1 85,00 
385,00 
385,00 

385,00 
339,00 
349,00 
225,00 
31 5,00 
225,00 
385,00 
325,00 
349,00 
385,00 
395,00 
325,00 
245,00 
349,00 
349,00 
359,00 
21 5,00 
385,00 
359,00 
349,00 
385,00 
31 9,00 
385,00 
349,00 
395,00 
349,00 
385,00 
375,00 
359,00 

31 5,00 
349,00 
259,00 
325,00 
385,00 
31 9,00 
325,00 
349,00 
325,00 
225,00 
225,00 
31 9,00 

koster 50 kr pr år og gir deg uovertrufne 
priser på software, spesialtilbud, 
medlemsblad 4-6 ganger i året med nytt 
om spill, telefonhjelp med å finne et spill 
som passer deg, hint og hjelp med de 
fleste adventurespill og prioritert service. 

I D Kryss av hvis 

I 
du ikke vil 
være medlem 

Kupongen sendes ARCTIC SOFTWARE ClUB, Boks 3067, J 506 Moss 
SEND MEG FØLGENDE' 

ELLER IKKE • • .  

Ikke-medlemmer må betale 30 kr mer pr 

Foresattes u.nderskrift 
hvis hestiller er 
u nder l R år 

Navn 

Mask in :  TOTALT 

artikkel. Adresse 

Velkommen med VISA. � I Postnr./-sted Telefon: 
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Oppgi maskintype, skjermtype og disket !format. Varer sendes oppkrat I .  Bereg n 7 -3 1 /  kers lellering . J � - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



N Y b e g y n n e r k u r  s 

For de 
ferske 

av Øy villd Skogvoll 

Den norske Workbench 2 . 1  var enda ikke i salg da 
dette bladet gikk i trykken. Men vi fortsetter med 

småtips om hvordan du bruker Workbench. Når det 
gjelder menyvalg, skriver vi av og til de nynorske 
(engelske) navnene i parantes, s l ik at også de med 
engelsk Workbench kan finne fram. Det som står i 
denne leksjonen, er totalt irrelevant for de som har 

Workbench 1 .3 (el ler 1 .2 (el ler 1 . 1 (el ler 1 .0) 
(Unnskyld alle parantesene!))). 

Filer uten ikon? 
Når du setter inn en diskett, slik at den kommer fram på 

Workbench-skjermen, får du som kjent fram innholdet ved å dobbeltklikke 

på ikonet. Da kommer diskettens vindu fram, og i dette vinduet ser du 

ikonene til de filene som ligger på den. Men av og til kan det hende at 

vinduet er helt tomt, selv om vinduets tittel viser at disketten f.eks. er 79% 

full. Hva gjør du da? I Vindu-menyen (Window) er det et valg som heter Vis 

(Show), med undervalgene Kun ikoner eller Alle filer. Mens diskettens 

vindu er aktivt, kan du velge Al/eliler. Da vil det dukke opp ikon for filene 

på disketten, og ikonets utseende er bestemt av standard-ikonet for den 

aktuelle filtypen. Utseendet på standard-ikonet kan du endre ved hjelp av 

ikon-edtitoren (de nedenfor). De ikonene du nå ser, blir ikke lagret på 

disketten, men brukes kun midlertidig så lenge valget Alle filer er aktivt. 

Du kan også få se diskettens innhold som navn, sortert alfabetisk, eller etter 

dato eller størrelse. Dette valget heter Vis, og du finner det nederst i 

Vindu-menyen. Undervalgene her heter Ikon, Navn, Dato og Størrelse. Hvis 

du velger navn, får du altså opp en liste der navnene er sortert alfabetisk. 

Bak navnene står filens stØrrelse, hvilke "flagg" som er satt (?), og når den 

ble lagd (eller endret). Flaggene skal vi komme tilbake til i en senere 

leksjon, men vi kan allerede nå røpe at de har ingen ting med 1 7 . mai å 

gjøre. 

O l "a 1 0 0S 
ARexx 
8 a e k g r o u n d s  
O o e s 
EX 
f o n t s  
I n f oChaone l 
I n f oP l a y e r  
1 0 f oP r i n t  
Job l i s t s  
L a y o u t s 
l1 u s i e  
l1yP i e s  
P a l e t t e s 
S c a l a  
S e a l a 5 8 8  
S e a l at1tt 
S c a l al1l1 P l ayer 
S e a l a P l ay e r  
S e r t p t s  
S o u n d s  
s t a r t up 
S ""bo l s  
S y s t � 
Tex t 
U t i ' i t , e s 

u 
S k u f f 
S k u f f 
S k u f f 
S k u f f 
S k u f f 

24 3 1 88 
1 4 3 7 64 

6 3 4 2 8  
S k u f f 
S k u f f 
S k u f f 
S k u f f 
S k u f f  

2 1 4 2 5 6  
1 4 9588 
2 2 9 724 
1 3 8 5 6 8  

8 8 1 44 
S k u f f 
S k u f f 
S k u f f 
S k u f f 
S k u f f 
S k u f f 
S k u f f 

- - - -rwe 
- - - -rwed 
- - - - rw e d  
- - - -rwed 
- - - - r w e d  
- - - -rwed 
- - - -rwed 
- - - - rw 4t d  
- - - - r w e d  
- - - - rw e d  
- - - -rwed 
- - - -rwed 
- - - - rw e d  
- - - - r w e d  
- - --rwed 
- - - -rwed 
- - - -rwed 
- - - - rwed 
- - - - rwed 
- - - -rwed 
- - - -rwed 
- - - -rwed 
- - - - rw e d  
- - - - rwed 
- - --rwed 
- - - - rw e d  

- 0 " -
2 5 - J a n - 9 3  
1 8 - R u g - 9 2  
2 6 - 0 e . - 9 2  
2 5 - J a n - 9 3  
8 2 - S e p - 9 1  
" - J a n - 9 3  
1 ' - J a n - 9 3  
3 8 - R u g - 9 1  
2 6 - 0 e . - 9 2  
8 8 - J u n - 9 2  
1 6 - S e p - 9 2  
2 1 - l) e s - 9 8  
8 1 -l1 a r - 9 1  
1 5 - R u g - 9 1  
24- 0 k t - 9 1  
2 8 - 0 e s - 9 2  
2 8 - 0 e s - 9 2  
1 5 - R u g - 9 1  
1 5 - J a n - 9 3  
1 5 - Ju n - 9 2  
8 2 - f e b - 9 3  
1 5 - Ju n - 9 2  
2 7 - J a o - 9 3  
24 - J a o - 9 3  
1 2 - J a o - 9 3  

1 8 : 8 5 : 2 8  
1 8 : 34 : 55 
2 1 : 45 : 8 9 
1 8 : 2 1 : 8 3 
1 3 : 4 2  : 44 
2 1 : 1 5 :  8 2  
2 8 : 24 : 54 
2 2 : 8 7 : 8 1 
2 1 : 1 2 : 51 
1 2 : 4 2 : 2 5 
1 3 : 3 6 : 8 6 
1 6 : 8 6 : 4 1  
2 1 : 8 6 : 4 8  
1 1  : 5 9 : 3 8 
1 1 : 2 5 : 3 5  
2 8 : 5 2 : 2 2 
2 8 : 1 5 : 8 2 
1 1 : 59 : 3 8 
1 1 : 4 2 : 5 6 
2 2 : 5 3 : 4 3  
2 1 : 2 5 : 4 8  
1 6 :  1 8 : 8 9 
1 5 : 85 : 8 8 
1 2 : 3 3 : 8 2 
1 5 : 1 4 : 1 6  ...,. 

i < I  > I .:::l 

Men navnene er ikke bare en "dum" liste; du kan faktisk bruke et navn i 

listen på samme måte som et ikon ! 

Å flytte el ler kopiere en fil 
For å flytte eller kopiere en fil, er det bare å dra ikonet over til det vinduet 

du vil filen skal ligge i. Hvis vinduet du flytter ikonet til, befinner seg på 

den samme disketten, vil filen bli flyttet. Altså vil den forsvinne fra det 

vinduet du flyttet den fra. Men tilhører vinduet en annen diskett (eller 

harddisk, RAM-disk etc.) blir filen kopiert til dette vinduet, og vil derfor 

fremdeles også befinne seg i "originalvinduet" .  

Hvis du har lyst til at filen skal ligge to steder p å  samme disk (f.eks. som en 

sikkerhetskopi), må du først lage en kopi av den. Dette gjør du enklest ved å 

velge ikonet, og deretter velge Lag kopi i Ikon-menyen . 

Brev 

Klikk en gang på ikonet 

"Brev", og velg deretter "Lag 

Kopi" i menyen "Ikon ". 

��opi av Brev 
Da dukker det opp et nytt ikon like 

ved siden av det opprinneliget, 

med navnet "Kopi av Brev". 

Du får da en ny fil som heter "Kopi av <originalens navn>" .  Denne kan du 

da flytte til et annet sted på disken, og evt. endre navnet på. 

Å velge mer enn en fil 
Hvis du ønsker å behandle mer enn ett ikon samtidig, kan du bruke 

"flervalgsrammen" .  Denne kommer fram hvis du peker et sted på 

Workbench-skjermen der det ikke er et ikon, holder nede venstre musknapp 

og drar pilen over skjermen mens du holder musknappen nede. Det kommer 

da fram en striplet ramme, og når du slipper musknappen vil alle ikonene 

som er innenfor eller berøres av rammen, bli valgt. 

Hvis du da ønsker å flytte alle ikonene samtidig, må du holde ned 

SHIFT-tasten før du "tar tak" i et av de valgte ikonene (venstre musknapp). 

Alle de valgte ikon vil da følge med ! 

Rotete vinduer 
Kanskje synes du at ikonene er plassert hulter ti l  bulter i vinduene dine? Da 

kan du velge det rotete vinduet, og deretter velge Rydd opp i 

Vindu-menyen. Amigaen din vil da prØve å plassere ikonene på en ryddigere 

måte. Kanskje må du først utvide vinduet for at alle ikonene skal vises 

samtidig. Hvis du ønsker å flytte et enkelt ikon selv, kan du gjerne gjøre det ! 

Men det som er viktig å huske på, er at du ikke bare tar ut disketten eller slår 

av maskinen etterpå. Først må du be maskinen om å huske plasseringen av 

ikonene. Dette gjøres med menyvalget Husk plassering i Vindu-menyen . 

Dette valget har to akternativ, Alt eller Vindu. Det første valget lagrer både 

størrelsen på vinduet og plasseringen til alle ikonene, mens det andre kun 

husker vinduets størrelse. 

I kon-ed ito ren 
I motsetn ing til diverse andre datamaskiner, følger det en Ikon-editor med 

Amiga. Med denne kan du forandre eksisterende ikon, eller lage nye . 

Denne skal vi nærmere på i neste AmigaForum. Hold ut! 

-------------------��-----------------



++++ + Betyr OK på A500+ / A600 Hver pakke består av 10 disketter og A-Train * 350,-
A363 + Family History Database virker også på ASOO+/A600. Airbus A320 350,-
D022 + Reflex by Liquid Pris pr. pakke er kr 150,- Amos Professional 595,-
D023 + Hardeore by Anarchy B-1 7 Flying Fortress * 350,-
D024 + Maximum Velocity - Silents SPILL 1 :  24 spill! 

Bane of the Cosmic Forge 375,-D025 + Aabsolute! by Soc.Brigade Pipeline, Copper, Baron Baldrick, 
D026 - Madness Il by Anarchy Metro, Zon, Yat-Z, Peter 's Quest, Caesar 295,-

D027 - Noname No 14 - Intros Drivewars, Dominos, Amastermind, Cool World 250,-

D028 Deja Vu by Anarchy Megaball, TurboMcp, Drip, Curse of Enchantia 325,-
D097 + Global Trash by Silents Landmine, Subattack, Solitare, Cytron 275,-
G005 + Pipe line and Copper Solitarex, Klondike, Spades, Death Knights of Krynn 295,-
G006 + Baron Baldrick (Platform) Hellzone, Trailblazer, Yelp, Qbic and Gateway to Savage Frontier 325,-
G007 + Metro, Zon and Yat-Z Rushhour. 

Gunship 2000 * 350,-
G008 + Peter's Quest 
G009 + Drivewars, Dominos, Amast. MUSIKK 1: Ca 160 sanger! Harrier Assault AV8B 325,-

GOI0 + Megaball and TurboMCP Sound Engine 2 (8 sanger), HistoryLine 1 914-18 * 350,-

G011 + Drip, Landmine & Subattack BCBMusic2 (3 sanger), Happysong, Hook 250,-

G012 + Eternal Rome, Scudbuster Tubular, Alive, Angie-s, Apocalypse, Humans 275,-
G013 + Blackjack Lab (Very Good!) Awaken, Aussiefoot, Balad, Beams Indy 4-Fate of Atlantis Adv. 375,-
G014 + Solitare, Spades, Klondike of Light, Automatie Beat, Bassrock, KGB * 295,-
G138 + Battle of Britain & War Beat-me, Bubblegum, Caroline, Legend of K yrandia 350,-
G139 + Dungeons of Nadroj (D&D) Cosmoliner, Crazy-Bass 2 og mange 

Lethal Weapon 250,-
G164 + Joystick test & 268 cheats fler inkludert 1 00 Most Remembered 
G177 + Hellzone (R-type done!) C-64 Game Tunes. Links (Harddisk) 350,-

G209 + Trailblazer, Yelp & Qbic Links Bountiful Data-disk 1 75,-

G2l4 + Legend of Lothian (Ultima) ANIMASJONER 1: Av Eric S. Disse Lost Treasures of Infocom I 450,-
HOl l + ES. Swiss F-16 Combat 1 .5MB er utrolige! Noen krever opptil 2MB Nigel ManseIl' s World Cup 275,-
H01 2 + ES. Juggette 1 &2, Juggler Ram. Pinball Fantasies 295,-
H013 + ES. Coyote2 Road Test 1 .5MB Swiss F-1 6  Combat, Stealthy Pools of Darkness 325,-
H014 + ES. At the Movies 2MB Maneuver Il, Juggette Anim, Juggler Populous 2 Chall.Datadisk 150,-
H015 + ES. Miss Ma'm'selle 2MB Demo 2, Juggette 2, Coyote2 The 

Premier Manager 250,-H016 + ES. Amy vs Walker Road Test, At The Movies, Pogo -
H01 7 + ES. Shuttlecock Miss Ma'm'selle, Amy vs Walker, Putty 250,-

H01 8 + ES. Unsporting 2MB Shuttlecock, Unsporting, ATF Robosport 295,-

H019 + ES. AntiLemmings 2MB-2 Disks Agility, Vtol Contest. Secret of Si Iver Blades 295,-
H020 + ES. Dating Game 3MB-2 Disks Shadow of Beast 3 295,-
H021 + ES. Day At Beach 3MB-2 Disks DEMOER 1 :  Grafikk, farger, Lyd! Sim Earth 350,-
HQ22 + ES. Gulf War 2MB Reflex by Liquid, Hardeore by Vroom Datadisk 150,-
H040 + ES. At the Movies 2 -4 Disks Anarchy, Maximum Velocity by 

Wing Commander 350,-
H085 + Jet Animation (Fraetal Fl.) Silents, AAbsolute by Soc.Brigade, 
H094 + ES. Amy Jogs, Amy Walks Budbrain Megademo, Plasmutex, 
H095 + ES. How To Run Into a Wall Global Trash by Silents, Enigma by * SpeedMouse 295,-

H099 + ES. ATF Agility Phenomena, Simpsons by Decay. * Musmatte 35,-

H100 + ES. VTOL Contest * 1MB ChipRam A500+ 690,-
M01 3 + 100 C-64 Game Tunes + Pics. SLIDE SHOW 1 :  De beste bildene! * 1MB ChipRam A600 690,-
M01 6 + BCBMusic1 : Pointblank etc. Photofile Fantasy Art Pictures, Boris * Støvdeksel A-500 98,-
M017 + BCBMusic2: Transpose etc. Vallejo Fantasy Art, Digitized * Støvdeksel A-600 59,-
M01 8 + Happysong, Synthsongl &2 etc. Pictures, Total Concepts Astromony 

* Zip-Stik Joystick 175,-
M020 + Mod I :  Tubular, Alive +6 more (Bok), Forgotten Realms Slideshow, 
M021 + Mod2: Anette, Awaken +4 more Rick Parks Handdrawn Art, Cartoon * Analogue Joystick 195,-

M022 + Mod3: Aussie4, Atmos +2 more Pics, Fraetal Slides, Vanish 3D 
M023 + Mod4: Bobby, Balad +6 more Ray-Traced Pics. Dette er kun et utvalg! Ring for andre titler! 
M031 + Mod12: Fresh House +4 more Forbehold om prisendringer. 
M032 + Mod13: Gate to Mizar +5 more BRUKERPROGRAM 1 :  Til nytte! 
M122 + Playsid 2 C-64 Music -3 Disk Viruskillers, Kalkulatorer, 
S009 + Porsche-Hornet-Jaguar -Honda Soundtracker 2.6 Musikkprog, 
S011 + Total Concept Dinosaurs Book D-Copy kopieringsprog, Pendle Christiansens S012 + Total Concept Astromony Book Megautilities (Over 200!), SID 2, 
S013 - The Mack' s Slide Show 1992 Amiga Fox DTP, Optiutils 1 (Litt av Elektriske S014 + Forgotten Realms Slideshow hvert!), VisiCalc Regneark, AmiBase 
S015 + Rick Parks Handdrawn Art Professional Database. 
S016 + Cartoon Pics. Tom&Jerry etc. 
S017 + Fractals Slideshow - Weird! DIVERSE I :  Litt av hvert! 

Postboks 733 U007 - World Data Bank (World Map) Hardeore Demo by Anarchy, Spill: 
U008 - C-64 Emulator - 2 Disks Pipeline, Copper, Solitare, Solitarex, 6501 Kristiansund N 
UOI0 + Calculators, Enigma Crypt. Spades, Klondike, Animasjoner: 
U021 + Soundtracker V2.6 + more Juggette, Juggler 2, Juggette 2, Jet 
U037 + D-Copy - PD Disk Copier Animation, 1 00 C-64 Game Tunes, Ordretelef011 
U091 + Pendle Megautilities (>200) BCBMusic2, Total Concepts 073-71 110  
U662 + Visicalc Spreadsheet Astromony (Bok), Rick Parks Bilder, 
U665 - Pascal Compiler Optiutils 1 (Disk full med 
U680 + Amibase Prof. 2 Database nytteprogram) . 1 0-16.30 (14) 
Pris pr. diskett er kr. 15,- Listediskett Kr. 7,- Ved forskuddsbetaling av PD blir 

mandag-lørdag 

A = Amos prog, D = Demoer, G = Garnes, det kun kr. 15 i porto, uansett hvor 
H = Animasjoner, M = Musikk, S = Slides, mange disketter du bestiller! Alle priser r inkl . mva. 
U = Utilities Bruk postgirokonto 0804 4379806 

Vi sender mot oppkrav 



A m o s 

av Torsten Gabrielsen 

Er sannhetens time kommet for Amosspalten? 
leserundersøkelsen ga l ite informasjon om hva dere 

egentlig synes om Amossidene. Jeg er klar til å foreta 
en revolusjon hvis det er ønskel ig, men revolusjoner 

må formes av folket. 

Jeg skulle ønske at leserundersøkelsen hadde hatt noen ekstra rubrikker for 

progresjonen i Amos-kurset, så som: "for sakte", "passe",  og "for fort" .  Vi 

har prøvd å nå både nybegynnere og viderekommende ved å dele 

Amossidene inn i 2 deler. Helst skulle jeg ha delt inn i mange flere deler, 

men redaktøren er ikke villig til å avse såpass som 1 0  sider til Amos. Så 

derfor må vi prøve å finne på noe lurt slik at flest mulig blir fornøyde. Slik 

det er nå, har vi altså en helt grunnleggende kursdel og en litt mer avansert 

del for de som kan litt fra før. Den grunnleggende delen tar for seg alle 

detaljene i språket helt fra det absolutte nullpunkt, mens den "avanserte" 

delen som regel består av et lite kommentarfattig program som 

demonstrerer enkelte triks eller spesialkommandoer i Amos. Jeg skulle 

gjeme ha speedet opp kurset lite granne, men siden jeg ikke får noe 

feedback fra leserne, så er det ikke så lett å vite hvor jeg står. Nå har jeg jo  

muligheten t i l  å legge litt ekstra Amos-snadder på disketten, men da vi l  vel 

de som kjøper bladet uten diskett føle seg litt snytt. Nedenfor har jeg satt 

opp en liste over hva som kunne vært med på Amossidene. Det er ikke 

plass til alt, men skriv inn og fortell hva DU ville prioritert! Og fortell 

samtidig om du synes det går for fort eller for sakte. 

- Kurs for nybegynnere i programmering 

- Kurs/tips for de som kan programmere fra før 

- Ekspertside 

- Fast Amal-del 

- Fast Amos Professional-del 

- Ekstra program på disketten som ikke er listet i bladet 

Så går vi videre med kurset i samme form og takt som før inntil jeg hører 

fra dere. 

Funksjoner 
Nå kan vi så smått begynne å lage noen enkle programmer, men først må 

vi lære om funksjoner. En funksjon; får noe som input, utfører en eller 

annen beregning eller test, og returnerer noe tilbake. Det finnes også 

funksjoner som ikke trenger noen parametre (input). Funksjonens 

parametre angis innenfor paranteser. 

Eksempler på funksjoner: 

Cos(VINKEL) 

Sin(VINKEL) 

Sqr(KV ADRA T) 

Abs(TALL) 

Int(DECT ALL) 

Rnd(MAKSVERDI) 

Cos regner ut cosinus av et tall, Sin finner sinus, Sqr regner ut kvadratroten 

av et tall, Abs returnerer absoluttverdien til et tall, Int returnerer 

heltallsdelen av et tall, Rnd returnerer et tilfeldig tall fra O og til og med 

MAKSVERDI. Funksjoner kan settes inn istedenfor tall i uttrykk, men du 

kan aldri sette en funksjon lik noe. La oss ta noen eksempler på bruk av 

funksjoner: 

A=-2 

B=Abs(A) 

Print A;B 

Print lnt( 1 .2) 

Print Abs( - 1  0)*20;Abs(30) 

vil skrive ut: 

-2 2 l 200 30 

Prøv dette programmet, som skriver ut en tekst på tilfeldige steder på 

skjermen: 

For I=l To 200 

Pen Rnd( l 5) : Rem farge nummer 

Locate Rnd(28),Rnd(39) : Rem Plasser kursoren 

Print "HeIlo world ! " ;  : Rem Skriv ut 

Next I 

Instruksjonen Rem forteller at alt som kommer etter på linja er en 

kommentar (REMark), og at Amos ikke skal bry seg om dette. Vi fikk også 

demonstrert hvordan du kan presse flere instruksjoner inn på samme linje 

ved å adskille dem mcd et kolon ( : ) .  Dette kan være greit hvis du skal utføre 

mange korte kommandoer, som: 

Cleft : Cdown : Pen l 

eller hvis du har flere instruksjoner som logisk sett passer sammen, som: 

X= l O : Y=5 

Skjermer 
Amos kan ha flere skjermer samtidig, men du ser vanligvis bare en av 

gangen. Når du skal åpne en skjerm, så er det mange parametre som må 

bestemmes. Du åpner en skjerm med følgende kommando: 

Screen Open <nummer>,<bredde>,<hoeyde>,<antall farger>,<modus> 

<nummer> er et tall mellom O og 7, og identifiserer skjermen din. <bredde> 

og <hoeyde> angir stølTeisen på skjermen. <antall farger> angir hvor mange 

farger du skal ha. <modus> angir hva slags type skjerm du skal ha. 

Antall farger må være enten 2,4,8, 1 6,32,64 eller 4096. De forskjellige 

modus står opplistet på side 1 28 i manualen (06.0 1 .03 i Amos 

Pro-manualen). Men manualen nevner ikke muligheten for interlace. 

Følgende moduser er lovlig verdier: 

For antall farger = 2,4,8 eller 1 6: 

modus=Lowres : Rem gir 320*256 punkter 

modus=Lowres+Laced : Rem gir 320*5 1 2  punkter 

modus=Hires : Rem gir 640*256 punkter 

modus=Hires+Laced : Rem gir 640*5 1 2  punkter 

For antall farger = 32,64 eller 4096: 

modus=Lowres : Rem gir 320*256 punkter 

modus=Lowres+Laced : Rem gir 320*5 1 2  punkter 

Eksempler: 

Screen Open 0,640,256, 1 6,Hires+Laced : Rem 1 6-fargers Hires Interlaced 

Screen Open 0,320,5 1 2,4096,Lores+Laced : Rem HAM Interlaced Screen 

Open Screen Open 0,320,256,64,Lowres : Rem Extra Halfbrite Lores No 

Interlace 

Det var alt vi rakk denne gangen. Hjemmeleksen til neste gang er å skrive 

inn til bladet å fortelle hva som bør gjøres med Amossidene (og hvorfor). 

So long ! MER AMOS PÅ SIDE 45: 

------------------------------------�-------------------------------------



JACOBSEN REKLAME & DESIGN 

CLARI 1 6  
1 .750,-

1 6-bit stereo sampler 

STAR LC 1 00 2.340,-
9 P INS 

FARG EPRINTER 

GVP 
CIN�MORPH 

990,. 

GIGAMEM 
VI RTUELT MINNE 

Bruk harddisken som ram 

1 .045,-

CUp Art • Animbrusher for tegneprogram 
Birds 1 & 2 380,' Horses 315,' 
Humans 380.' 
Sealife 380,-
Safari 380,' 
Dags 380, Nyhet! 

1 2.640,-

C O T V  

COTV m'CapIex leksIton 5.990,
Amiga COTV m'CapIex 6.490,
C01200 Fjernkontroll nVTraåIbd 980,
C01221 Tastatur med kabel 655" 
C01252 Trå<løs mus 590,-
CO 1253 Mus med kabel 355" 
CD 1300 Geolock-kort 1.635" 
CD 1 321 Scartkort for tilkobling til 
TVlMonitor 395" 
CD 1400 Pakke med 2 'caddies' til CD 195" 
C01401 64 kb ramkort for lagring av data 
"980,. 
COl405 256 kb ramkort --'--
2.950,' 
�O 1 4 1 1  Ekstem 3,5" Diskettstasjon 
1 .250,' 
A570 CD ROM drev 3.990,. (ASOO) 
COTV TITLER (se egen anooosesIde) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Amiga 1200 4.590,- 2 mb ram 69020 • Amfga 4000 030 Ring! 4 mb ram 80mb hd • Amiga 4000 120HD 6 MB ram 25 mhz · ring for pris! Makt fakturenng 2,750\, svensk Nyhel Image 'linder 695,' Bildearki�ring • Oppgradering fra 1.3 til 2.0 820 ,  Med manualer og ROM Amiga-bok 1.990. svensk bokføring Mini Office 625,. teksl',regn-, base· ,grafikk • 
• Workbench 2.1 på NORSK 890" Arena Acrounts l.2fO,' Nyhet • 
• Workbench 2.1 oppgradering fra 2.04 , ring! N.orsk 

Cashbook Gomo0 85O,. Superbase Per-sonal ll 865,' • 
• Oay by Day 335,' Superbase ProlessJonal lV 2.250,' • 
• Diamant bok 1 .n5,· Svensk bokføring • 
• Gold Disk Office 1/ 925,. • 
• Alladin 40 3.475" Home Accounts 1 345 · • 
• 3D Professional P&P 2.090,. Home Accounts 2 575,' • 
• Adorage Digitale videoeffekter 980,· MinlOffice 625,' tekst-, regn-. base·, grafikk. The Art Departmen1 Pro! 2,1 1 .990,- • 
• Altemaliv 3D Textur6S 470,' Pagetstream Business forms 360,. Bildebehand ing • 
• Beyond Backgrounds 1.020,, 24 bit cnp art Personal Finance Manqger Plus 475,' Passer på din The Art Department pro. Conv. klt 575,. • 
• B· Alt ti S Ile 570 Til! l . bankkonto The Art Department Movies 490,- • Ig .' ema ve cro r . ,' I e enng Sv .. ' ste. m 3 630" • • Brilliance 24 bn tegne· og anlmprogr. 1 .930" Nyhet J Exe!lenee 3.0 Tekstbehandling 

.' • B d t Tille II 2 895 A ert t kst e ato System 3E 850 * Final Copy Il 1.060" tekstbehandling roa cas I r . j' vans e gen r r . . , 
• • Broadcast TItler Font Ench. 1.245,' Nyhet . 

• Broadcast Titler Font Pack l 1 .245,* Kindwords 3.0 525,' Tekstbehandling 
• • GVP (for Amiga 2000) 

Caligari 2 3.960" Page Slream 2.2 2.150,- Sideombrekking 
• Combo 68030 25Mhz 1 MB RAM 6.750" A600 Insider Guide 195,. P Il 111 720 L;'I " til PP • Cinemorph 990,* Bildemanipulenng agese er " " euror age 
• • Combo 68030 40Mhz 4MB RAM 9.560" Colourburst 8.855,.Oraw 40 pro 2.405" 

A 1200 Insider Guide 195,. Pen Pal 566,' Tekstbehandling 
• • Combo 68030 SOMhz 4MB RAM 16.200" 

DeLuxe Paint 4.1 980,* Tegning og anmasjon Amiga til Andet enn splI 219,· WB 2.1 på dansk PersonalWlite 390,* Tekstbehandling 
• • Combo 68040 33Mhz 4MB RAM 23.000,. 

DeLuxe Pain1 4.1 AGA 1 .090" for MOOO og A 1200 Nyhet Amiga for beginners 195,. Professional Draw 3.0 1 .270,' Vektorisert 
• • DeLuxe Vide03 1 .135,' Amiga basic Inside & Out 270,' grafikk 
• • GVP (for Amiga 3000) 

Disney Animation Studio 1 .255,' Amiga 3D Graphie Programming in Basic 195,* Professional Page 4.0 2.285,. 
• • G·Force 040 28 Mhz 2MB 40ns 18.300,- Essence 530" lor Imagine bilder Amiga Machine language 215,' Sideombrekking mlPMS 
• • DCTV 5.410" Desktop video Amiga DOS Inside & Out 250,. ProWrite 3.3 1.510,' Tekstbehandling 
• • GVP (for Amiga 500) Amiga C lor beginners 215,' mIP t . t 

A530 Turbo 68030 40Mhz 1 20MB HD 10.950,' Imagine 2.0 Impulse Inc. 1.815,' Raytracing Anim. Amiga C lor Advanced programmers 350,' 
os scnp 

• • Imagine Object disk 1 1 . 125,' Til bruk med Imagine QuickWrite 580,' Tekstbehandling 
• • Amiga Graphics Inside & OUt 350,' T -th k rt h, 1 I t t'l Imagine Objeet disk 2 1.125,' Til bruk med Imagine ypesmll - onve erer .,pe on I 
• • MicroBotics (A500 og 2000) Amiga Desktop Video Power 325,· P t I t . I Image master 2.040,' ages ream on er nng. 
• • VXL·30 25 Mhz 2.760,' Med 68882 matteprossesor Making Music on the Amiga 350,' W rd rth 2 O 1 320 T k tb h dl' Image tinder 620,- o wo . • " e s e an mg 
• • VXL·30 40Mhz 3.240,' Med 68882 matteprossesor 

Media show, Gold disk 685,' Mastering AmigaDos 2 Vol.l 275,' 

• • VXL RAM 32 bits 3.210,' Mastering AmigaDos 2 Vol.2 245,' Morph Plus 1 .950,' Bildemanipulering Mastering Amiga WB 2 245,' • : Progressive Peripherals 
Movie Setter Gold Disk 475,' Mastering Amiga C 245,' DigiView Mediastation 1 .755,' m/DigiPaint 3 • 

Progressive 68040 28Mhz 19.900,' (A2000) Movie Clips Pack Gold Disk 240" Mastering Amiga Printers 245,' og Elan Performer • • Progressive 68040 25Mhz 16.500" (A3000) Pixel 3D v2t 985,' Mastering Amiga Assembler 330" Rombo Vid i Amiga 12 1 .345 .• lnklusive • • Pixmate 685,' • • Mercury 040 28Mhz 20.900,' (A3000) Pro Video Post 2.665,' 
Mastering Amiga System 380,' splitter 

• • Zevs 33 Mhz 040/4 Mb 27.000,' (A2000) Mastering Amiga Amos 245,' Framestore Y·C Realtime 5.575" Inklusive 

• Zevs 28 Mhz 040/4 Mb 21.000,- (A2000) Race trace 1 .460" Mastering Amiga Arexx 275,' splitter • Real 3D Beginner 2,0 Activa 1 .420,' Mastering Amiga Beginners 245,' • • 
IVS 

Real 3D Prolessional 2,0 Activa 4.175" The Best Amiga Tricks & Tips 325,' • • Vector 68030 25 Mhz 8.790" (A2000) Scala Home Video Titler HT100 935,' Amiga Rom Kernel: Includes Autodocs 480" • • Scala Video Studio VS1 1 3  2.145,' Amiga Hardware reference Manual 365,' Genius Digitizing Tablet 9" x 6" 2.110" inkl. • • Terratorm tor Visla 430" Amiga Rom Kernel Devices 365,' penn • • Take 2 Rombo 995,' Animasjon Amiga User Interface Styleguide 365,' NY Genius Optitional Puck 490" • • TV Text Prolessional 1 .150,' A '  R K I L'b ' 430 NY digitalisering sm us • • TV Show Pro 815,' ._ • • • • • _. mlga om erne : I ranes " 
• Amiga 600 _ .. ... Amiga Intern 365 · NY Wacoom board lor Opal Vis ion og TV-Paint •

• 
VideoDirector Gold -. ...,...' • 1 MB RAM og mus 3.390,* OS 2,0 miTV modulator •• ...,.. (Driver lor Amiga 1 ,025,- ) ring tor pris 

Amiga 600 HD Disk 1 .540,' •• Tlf. 22 65 72 04 .. Nyhet • • 1 MB RAM 20MB HD 5.190,. OS 2,0 m/TV modulator Vista Pro 3.0 . Åpent 1 5  00 1 7 00 • • Amiga 1200 85 MB HD 7.890,' 1 .135,. . • - . 

• •
• • • Fax: 22 65 85 43 • • i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :· MAS TERS \ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  : 
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D I S K E T T S T A S J O N E R  

A 101 1 Ekstern 3,5' 880KB A600/2000/3000/4000 
1 .070,-
A2010 Intern 3,5' 880KB A2000 1 .035,
A3010 Intern 3,5" 880KB A3000 1 .035,
Air Drive 3,5" ekstern 880KB 875,- A500 
Air Drive 3,5" intern 880KB 875,- A500 
Air Drive 3,5" intern 880KB 795,- A2000 
Air Drive 3,5" intern 880KB 985,- A3000 
Dual Drive 3,5" 1.910,- Dobbel diskettstasjon ekstern 
SupraDrive 880KB 895,- Ekstern-helt lydløs 
DMI Floptical Drive intern 4.310,- 3,5" floppies a 
20MB!!! 
DMI Floptical Drive ekstern 5.490,- 3,5" floppies a 
20MB!!! 
DMI Floptical disketter 20MB 220,-
Optisk read/write 1 28 MB intern 19.155,
Optisk readlwrite 1 28 MB ekstern 20,495,-

D I V E R S E  

Action Replay MK I I I  A500!500t 875,. diskmanipulasjon 
Action Replay MK I I I  A2000 985,- diskmanipulasjon 
Action Cartridge Super Cartridge 845,
diskmanipulasjon 
Techno Amiga Elektronikkpakke. Norsk manual og 

disketter 950,-
110 kort til A2000f3000 2.050,- 2 SCSI + 1 para lell port t 
midi 

E M U L A T O R E R  

Amax II plus 6.710,- Mac emulator ml Mac ROM 
PC 286 emulator 1 6Mhz 3.290,· For GVP 500harddisker 
PC 386 emulator SX A2386 4.950,-
Vortex 386 emulator 5.395,- Nyhet! 
Vortex 486 emulator 9.895,- Nyhet! 

F O N T E R  

AdobeIMonotype fonter ( be  om egen prisliste ) 
Animation Fonts Vol. 1 ,2.3 eller 4 515,
Compugraphic Decorative 415,- 3 skrfftsnijj 
Compugraphic Designer 415,- 3 skriftsnitt 
Compographic Pubtrsher 415,· 3 skriftsntn Postscript 
Compugraphic Video 415,· 3 skriftSrlltl Postsotipt 
Compugraphic Outline Fonts 1 .270,· 35 skriftsn'tt 
Postscnpt 
Head nes I 570.,· 10  HiRes 3D fonlS 
Head'iIleS Il 570,· 4 HIRes 3D lonlS 
Masterpece fonts 2.200,' 
Pagestream Font Plus paCK 635 .. 
Pagestream Font pack 1 635, 
Postscnpt tont Classic 1 .680.- Pagestreamlont 
PoslSCfipt font Designer 1 .680,- Pagestreamlonl 
Poslscript fonlS News!.ener 845,' PagesIreamfonl 
Postscnpl fonts Starter 845,' Pagestreamfonl 
Starftelds 570" 'Star Wars" lonter/bakgl'Ullllel 
Sub Heads 570,· Hea IlleS+lo . re storreIser 
ideoFonls Sans Sent I 645,- Skalerbare videolonter 

CA DO 
V. 2.0 

Siste skrik i billedbehandling. 
Gjør som filmskaperne i 
Hollywood bruk Morph P/us. 

Kr 1 .950,· inkl .  mva 

VideoFonts Sans Serif I I  645,. Skalerbare videofonter 
VideoFonts Serif 645,- Skalerbare videofonter 
VideoFonts Decorative I 645,- Skalerbare videolomer 
VideoFonts Decorative Il 645,- Skalerbare vldeofonter 

G E N L O C K E R  

PAL Genlock 3.795,- VHS og Video 8 manuell splitter 
Sinus Genlock Ekstern 8.730,· S·Video inkl splijjer 
Y-C Genlock 5.695" KI-8 og S-VHS 
Rendale 8802 2.220,-
Rendale 8802 super 8.000;" super VHS 

Ved kjøp for 
Minigen 2.385,. 1000 kroner 
RocGen Genlock 2.630,- får du en 
RocGen Plus 2170,· 
GVP GIock 4.390" 
Vtdeomasler Geniock 15.050,

musernatte 
gratis! 

Rendale 8802 F C 2.800,- for A12OO'400fr 

G R A F I K K  

De Luxe Paint IV 980" Tegning og animasjon 
De Luxe Pamt !V,1 AGA 1.090,-
Distant Suns 670,- Astronomi 
Mini OffIce 625,-Grafikl<. regneaik, database, tekslb. 
VISla 590,. LandsI<ap 
VISla Prolessional 1 .1 35,. landskap 24-bit output 

H A R D D I S K E R  

GVP 80MB Amiga 500 5.790,- Plass til 8MB m/contr. 
GVP 120MB Amiga 500 6.620,- Plass til 8MB m/contr. 
1 MB minnesbrikke 440,- For GVP HD (A500) 
4 MB minnesbrikke 1 .590,- For GVP HD (A500) 
SupraDrive 500XP 80MB/512K RAM 4.275,- m/contr. 

Plass til 8MB 
SupraDrive 500XP 80MB12MB RAM 5.220,- m/contr. 

Plass til 8MB 
SupraDrive 500XP 120MB12MB RAM 6.710,- m/contr. 

Plass til 8MB 
SupraDrive 500XP 240MB12MB RAM 9.295,- m/contr. 

Plass til 8MB 
2 MB ekstraminne 895.- For Supra HD 
GVP 120MB SCSI 5.500,- (A2000) mlcontr. 
GVP 240MB SCSI 8.250,- (A2000) mlcontr. 
GVP 80MB IDE 2,5" 3.300,- Amiga 1200 
1 MB minnesbrikke 450,- For GVP HD 
SupraDrive 80MB Quantum 3.970,- (A2000) m/contr. 
SupraDrive 120MB Quantum 4.885,- (A2000) m/contr. 
SupraDrive 240MB Quantum 8.210,- (A2000) m/contr. 
Maxtor 21 3MB scsi 6.420,- uten ctr. 
GVP A2000 contr. SCSI 1.700,- uten hd. 
IVS Trumpcard 2000 CIassic 910,- SCSI contr. ulHD 
IVS Trumpcard 500 CIassic 1 .630,- SCSI contr. ulHD 
IVS Trumpcard 2000 pro. 1 .520,- SCSI contr. uten HD 
IVS Trumpcard 500 pro. 2.330,- SCSI contr. uten HD 
IVS Grand Slam 2000 2.205,- SCSI contr. uten HD 
IVS Grand Slam 500 2,840,- SCSI contr. uten HD 
IVS Strømforsyning 220V 860,-
IVS Trumpcard 500 AT 1 .710,- IDE contr. uten HD 
IVS Trumpcard 500 AT 3.940,- mnDE 42 MB HD 

J O Y S T I C K S 

Cheeta, The Bug ring! 
Quick-Shot Apache 89,- Uten Autoftre 
Quick-Shot Python 1 139" Med Au!ofire 
Quick-Shot Maverick 199,- Arcadetypen for 2 spillere 
Quick-Shot Starfighter 579,' Trådløs med fjernkontroll 
Speedking, Analog Jayat ck 229 - (for lIysimulator) 
Four Player Adapter 75,-
Quickjoy Turbo 1 svl21 89.· 
Quickjoy Super Charger sv123 129,· 
Quio�oy Jetfighter joysffck sv 126 159,
Quickjoy Foot pedal sv129 319." 
Quic�oy Superstaqoystick sv 131 169.
QUtC�oy Mega Star luOO1 sv 1 35 229,
Ouickjoy Megaboard sv 1211 379 • 
Ouickjoy T ops ar sv 127 349" 
Black CMsar Joysbck 119)· 
Zlpsticl< Auto Fire 139.-

M O N I T O R E R  

1940 14" 2890 .. Multisync for A 1200 
1 942 14' 5.590 · Mu itisync for A4000 
1084 13" farge COmmodore 2.745,- RGB monrtor 
CM8833 14' stereo Phifips U25.- RGB monrtor 

AMIGA 
4000 

o POWER 
HANDSCANNER 

SORT/HVin 
V.3 1 .795,- M/030 PROCESSOR 

4MB RAM 
RING FOR PRIS 

SVGA monitor 1 4" Philips 3.825,- CM3825 
VGA monitor 17" Philips 10.350,- 10350CM6099 
VGA monitor 20' Philips 14.325,- CM2799 
A2320 DisplayEnhancer 2.475,- = 'Flicker Fixer" 
Flicker Fixer 2.490,-
Hitachi 1 4" 4.790,- Multisyne 

M U L T I M E D I A 

P R E S E N T A S J O N  

Director 2 1 ,040,
Hyperbook 590,- Interaktiv 
Presentation Master 1 .970,- Business Graphie 
Scala Multimedia MM200 4.510,-
Map Master 860,- Presentasjon/Slideshow 
Scala TV Info Channel lC312 be om pris 
Showmaker 1 .980,- Multimedia 
Surface Master 430,-
TV Show Professional 765,- Viser bilder og animasjoner 

M U S  O G  M U S M A T T E R  

AlfaDataMouse 270,- rn/2microbrytere 
Power mouse 270,- med 2 microbrytere 
Musmatte 20 x 22 cm 25,-

M U S I K K  

AD 1012fstudio 1 6  7.075,- Nyhet 
Amas 2 1 .065,- Sampler mlinnebygget midi interface 
Audio Engineer Plus 2.775,-
Audiomaster 4 810 -
Audilion 4 665, 
Bars and Pipes Profeslonal 2.875,- Midi Sequencer 
Boom Box Dr. T 420.-
Clarity 16 sampler 1 .750,- 16bit stereo sampler 
Copist Apprentice Dr.T 925,- Noteredigering 
Copist DTP Dr.T 2.135,- For postscript 
Deluxe Music 2 735,-
DSS-8 Digital Sound Sampler GVP 675,- 8 bit 
misoftware 
KCS Levet l! 3,5 Dr.T 2.860 - Mldi-Sequencer 
Kns for Bars & Pipes 695 -
MegaMlx Master 530" 
Phantom SMPTE reader/writer Dr.T 2.570,
Hardware/software MIDI interface 
ProMtdi Interface 265,. 1 inn. 1 gjennom. 2 utganger 
Quartel 545,- stereo Sarnpler Sequencer 
Rave Sampler 215,.- 8 bij mono sampler 
Sonrx 685,-
StereoMaster Sampler 425,' Stereo sampler 
SUpei'Jam Blue Rlbbon Souodworks 1 .070,- via MlDl 
Technosound Turbo 465,-
The Magic of MuSIC and Mldi 159 .. VHS kassett 
Tiger Cub Tape Recorder Dr. T 1.020,. 12 spors 
styIesequencer 
VldeQmaster 825,- Videodigitizer og SOIJndsampier I en 
X·Or 1 .t 2.585,-

AMIGA 
1 

80HD 
7.890,· 
2 M B  RAM 

80MB HARDD I S K  
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g til Norges . . .  priser 
N E T T V E R K  

Double Talk nettverkskort 5.150,' Amiga eller 
Amiga/Mac 
Novell netverksoflware Ring for pris Enbruker 
Novell nettverksoflware Ring for pris 5 bruker 

N Y T T E P R O G R A M  

CrossDos 360,' MS/DOS-Atari-Amiga 
Directory Opus 4.0 775" Filhåndtering 
Diskmaster Il 699,' Filhåndtering .-------, 
Dos2Dos 465" Ved kjøp for 
GB Route Plus 550,' over 3000 
Maverick v.4 450,' kroner får du 
Notebook 450,' en musematte 
Turboprint pro v.2_0 910" pluss 10 TOK 
A-talk 3 685,' DO disketter 
BAD. 465,' GRATIS 
Hotlinks v_ 1 . 1  1 .290.· 
Quarterback 5.1 545,' HD backup 
Quarterback Tools 750" "Reparerer harddisken' 
X·Copy Professional 485,' Kopiering 
Ami Back 685,' HD Backup 

P L O T T E R E  

CAMM-l PNC1000 folieskjærer 31.200,' 47cm 
skjærebredde 
CAMM-l PNC 1 1 00 folieskjærer 32.200,' 58,5 cm 
skjærebredde 
CAMM-l PNCl800 folieskjærer 94.200" 1 1 7cm 
skjærebredde 
Gl012 Pennplolter A3IA4 9.540;· 6 penner 

P R I N T E R E  

MPS 1270 Blekkskriver slh 1.500" Bane og enkeHark 
Star LCIOO 2.34{),· 9 nåler farger 
Slar LC20 matrise 2.095" 9 nåler 
Star LC200 farge 2.820" 24 nåler 
Star LC24-20 2.900,-24 nåler 
Star Laserprfnter 5 8.300,. 300 dpi 
Star Postscript LasewnFlter 13.300" 300 dpi 
HP 500C DesKJ81 5.190" 
HP 550C Deskjel 6.990" 
HP Palnljet 9.690,-
Canon BJ 20 5.890,' 
Canon BJ 200 5.890,· 

P R O G R A M M E R I N G  

Amos 500" 
Arnas Compiler 290,' 
Amos 3D 360, 
Arnas ProfessiOnal 730.· 
Easy Amos 315.' 
HISoft Basic 855(· 
HiSoft Dev Pak lll 675,' 
Arexx Compiler 1.195.· 
SAS C v.S 2.825.· 

BEDRE ENN DELUXEPAINT IV 8RILUANCE 24 81TS TEGNE- OG ANIMASJONSPROGRAM KR 1 .930,-

Arexx 465,' 
RX Tools 570,' 
Azlec C Pro 1.510,' 
Azlec C Dev. 2.665,' 
Cygnus ED. pro 2 650,' 
HiSofl Extend 290,' 
HiSofl Pascal 1.135,' 
W. Shell v.2 795,' 
Can Do 2.0 1 .395,' 

Ved kjøp for 
over SOOO 

kroner får du 
en musematte 
og 30TDK DO 

disketter 
GRATIS, 

RAM til A·500 Plus m/1MB 940" Gir 2MB 
RAM til Amiga 600 1MB m/klokke 940" 
PC MC lA kort for A600 2MB 1 .720,' 'kredittkort" 
PC MC lA kort for A600 4MB 2.660,. 'kredittkort" 
Supraram 500 RX 1 MB utvidbar til 8 1 .250,' (A500) 
Supraram 500 RX 2MB utvidbar til 8 1 .950,' (A500) 
Ekstra 2Mb RAM kil 880,· 
Supraram 2000 2MB 1 .750,' (A2000) 
Ekstra 2MB RAM kit 660" For SupraRam 2000 
A2000 ramkort uten minne 910,' Plass til 8MB 
A2000 ramkort m/2MB 1 .820,' Plass til 8MB 
RAM til Amiga 300.0 ring! (må bruke 4MB) 
MBX 1200 med 14Mhz 68881 1 .690" 32 bit ramkort 
A1200 Nyhet 
MBX 1200 med 25Mhz 68882 2,490 · 32 bil ramkort 
A1200 Nyhet 
MBX 1200 med 50Mhz 68882 5.090,' 32 bil ramkort 
A1200 Nyhet 
32 bit ram til MBX 1200 
1 MB SIMM 725" 
2 MB SIMM 1.330,· 
4 MS SlMM 2_300,' 
8 MS SIMM 3.500,· 
Mega Chip 2000 for 2MB chJp 2.525,' (A500lZ000) Super Agnes Ch'p (82728j 700· 
Sup.er Denise Chip (8373) 380" 
RAM '1 A500 512K 545,- mIIdokke 

R E G N E A R K  

Advantage 1 . 1 1 .090,- Regneark lIV ARexx 
ProfessiOrial �c 1 .960.· Profesjonelt regneark 
MaxipIan 610 .. 

R E K V I S I T A  

Disketter 3.5' DS/DD TOK 90 · 10 stk. 
Oiskettboks 40stk 3,5' nv1ås 65" 
Diskettboks 80stk 3,5' nv1ås 85" 
POS1>O for tSO stk 3.5' 179.· StabIevennIig 

VID O
MASTER 

VIDEO DIGITIZER OG 
SAMPLER I EN ENHET 750,· 

S C A N N E R E  

Alfa Sean Håndscanner m/OCR 4.290,' 
m/programvare 
Datel 400 dpi håndscanner 1 .890,' m/programvare 
Datel Farge håndscanner 3.330" 4096 farger 
JX-l00A6 farge 200DPI 18Bit Sharp 5.380" 
GT-6500 600DP1 24-bit A4 Epson 12.640" 
GT-8000 800DPI 24-bit A4 Epson 22.330,' 
Power håndscanner 1 .505,' m/programvare v2 
Power håndscanner v3 1 .795,. _ 
Power fargehåndscanner 3.440" m/programvare 
Scannersoflware JX-l00 ASDG 820" 
Scannersoflware Epson AS OG 1.420" 

U N D E R V I S N I N G  

Fun School Il under 6 år 229" 
Fun School 11 6-8 år 229" 
Fun School Il over 8 år 229,· 
Fun School III under 5 år 269" 
Fun School III 5-7 år 269" 
Fun School 11/ over 7 år 269,
Fun School IV under 5 år 269,
Fun school tV 7-1 1  år 269,-
Your Famlly Tree 620" Slektsforskning v2.2 
ADI Engllsh ( 1 1 -12 år) 259,' 
ADl English (12-13 år) 259,' 
ADI French ( 1 1 - 12 år) 259,' 
ADI French ( 12- 1 3  år) 259,' 
ADI Maths (1 1 - 12  år) 259,' 
ADI Maths ( 1 2- 1 3  ar) 259,· 
Answer Back Junior Qiuz (6-11 år) 229,- 750 spørsmål 
og 3000 mulige svar 
Anwer Baek Senior Qiuz (12-voksen) 229" 
AritmEltlc (6-1 1). 139" 500 spørsmål i matematikk 
Association F<,lotball ( 12-voksen) 139,' 500 
lotbaflspørsmål Better SpeIling (8-18) 259 .. 
DIIlOS<lUr Discovery Kil (3,-8 år) 299,' 
Distant Suns 815,' Astroklgi 
English Words 12-voksenl 13l· 
Rrst Aid (12-voksen) 1�91� 500 spørsmål om 
førstehjelp 
First Letters .. WOlds (3 - 5 år) 179,' 
First Shapes (3-5 år) 179,' 
French Mislress. The 229" Fransk lor alle aldre 
General Science (14 - voksen) 139,. 500 spørsmål om 
vitenslcap 
German Master. The 229" Tysk for alle aldre 
ItaJian Tutor, The 229,· 11aIiensk for alle 
Kid TaII (6-11 år) 179,' 

Know England (1 2-voksen) 149,- 500 spørsmål om 
England 
Know Scotland (12-voksen) 149,- 500 spørsmål om 
Scotland 
Magic Maths (4-8) 259,' 
Math Talk (6-10 år) 299" 
Math Talk Fractions (8-12 år) 299,' 
Maths Adventure (6-14 år) 309" Matematikk 
Maths Mania (8-12) 259,' 
Mega Maths (A-Ievel) 299" 
Micro English (8·) 299" 
Micro French 299" Nybegynner, grunnkurs 
Micro German 299" Nybegynner, grunnkurs 
Micro Maths Course (l l t) Leve1 3-1 0  299,' 
Natural History (lO-voksen) 139" 500 spørsmål om 
dyre· og planteriket 
Primary Maths Course (3·12 år) level 1-4 299" 
Puule Story Book (3-5 år) 299" 
Reading Writing Course (3- ) 299" 
Rhytming Notebook (lOt ) 179" 
Smooth Talker (lOt ) 179" 
Spanish Tu1or, The 229" Spansk for alle 
Speiling (6- 1 1 )  139,- 500 spørsmål /ære å stave 
Super Sports (14-voksen) 139,- 500 spørsmål fra 20 
idretter 
Three Bears, The (5-10) 259,' 
Twentieth Century History (1 2·voksen) 139" 500 
spø rsmål lra dette århundre 
World Atlas 639,' 
World Geography 139" 500 geografispørsmål 

2 4 · B I T  K O R T  

AVideo 12-bil 3.190.· Viser 4096 ekte farger 
AV'ldao 24·bit 6.380" Viser 16,7 mill. farger 
AVideo 24-bll m TVPainl 9.020" 
Impact Vislon 24 18.950" 
Framemachine 8.675" kort + framebuffer 
Opal Vision m/Opalpaint 9.475,· viser 16,8 m Il. farger 
Hanequin 2000 1-!i.I36,· 
Harlequin 3000 16.470" 
Har1equin 4000 18.800" 
Hanequin Genlock 3.280,' 
Hartequin TVPalnt 12.800,-
Hartequin TVPaintjunior 2.665" 
VLAB 5.095,· 
VLAB A50016OOI1200 5.675" 

MBX 1 200 
32-BIT RAM KORT 
MED 1 4MHZ 68881 

MA TIEPROCESSOR 
TIL AMIGA 1 200 
2.4 1 5,-
m/8 MB RAM 

Salgsbetingelser. Alle varer sendes i oppkrav. 
Alle priser er i n klusive merverdiavgift. Porto og oppkravsgebyr 
kommer i t i l legg. Ved kjøp over 9000 kroner får du varene fraktfritt 
levert. 30 kr i eksp.gebyr på ordre under 500 kr. 
Vi tar forbehold mot trykkfei l .  Rett til prisendringer uten varsel. 
Retur av varer kun etter avtale. � S Åpningstider: 1 5.00 til 1 7.00 man,-fre. 

Finner du samme produkt bi l l igere hos andre, 
Fortel l  oss det. Kanskje kan vi matche prisen, 
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2 Hot 2 Handle 289,-
4 Wheel Drive 379;
Addams Family J29f 
Alrbus 495.-
Air; Land, Sea 439,-
Alien 3 349," 
Another World 349,
Ashes of Empire 429,
AssauU on Alcatraz 339," 
AVSB Harrler AssauU 449..-
B17 Flying Fortress (1 Meg) 429," 
B!rds ol Prey (1 Meg) 429, 
8111's Tomato 879," 
Black Crypt 829," 
Blues Brothers 839,-
Baard Genius 389," 
Calnomia Games 2 329." 
Carl Lewis Challenge 829," 
Campaign 479," 
Castles 399," 
Championship Manager (1 Meg) 329," 
Chaos Engine' 339." 
Civilisation (1 meg) 429,-
Cool Croe TlVins (1 Meg) 339,-
Cool World 299,' 
Covert Action (1 megi 565," 
Crazy Cras 3 339," 
Cruise For A Corpse 389," 
Curse ol Enchantia 399,
Cytron 349," 
Death Kniqhts ol Krynn (1 Meg) 389," 
Dungeon Master Chaos 349," 
Doodlebug 329,-
Double Dragon 3 339," 
Dune 389,-
Dynablaster 389," 
Elvira 2 (1 Meg) 429," 
Epic 389," 
Euro Football Champ 339," 
Euro Soccer 339," 
Eye ol The Beholder (1 Meg) 389," 
Eye Of The Beholder 2 (1 meg) 429," 
Eye Ol The Storm' 389,-
F15 Strike Eaqle 2 (1 Meg) 429,
F19 Stealth Fighter 429," 
Final Fight 329," 
Fire and Ice 329," 
First Samurai + Mega-Lo-Mania.389," 
Flag 389," 
Flight Ol The Intruder 329," 
Football Crazy 329," 
Football Director 2 (1 Meg) 339,
Formula One Grand Prix (1 Meg)389," 
Games 92 - Espana 389," 
Gantlet 3 329," 
Global Effect (1 meg) 389,
G-Ioc 339,-
Goblins 339," 
Godlather Action 449," 
Godfather Adventure 449," 

Gunship 2000 (1 meg) 459" 
Guy Spy 38Ø,' 
Harlequin 3391-
Harpoon 449,· 
Heart of China (1 meg) 449," 
Heimdal ( 1  meg) 389," 
HisloryLine 449, • 
Hoi 329;" 
Hook 329," 
Hudson Hawk 339,
Humans 389," 
Hunter 389,-
lan Botham 389," 
Indy Jones - Atlantis Action 389," 
Indy Jones - Atlantis Adv. (1 meg) 
449," 
Int Sports Challange 389," 
Ishar 389," 
Jack N!cklaus Gon 289,' 
Jack Nickl aus Unlimlted Golf (1 meg) 
389,-
Jaguar X1220 (1 meg) 339," 
Jimmy Whites Snooker 389," 
John Barnes (1 meg) 329," 
John Maddem 829 " 
Keys of Maramon 829," 
Kings Quest 5 (1 meg) 429," 
Knightmare 389,-
Knights of The Sky (1 meg) 429," 
Laser Squad 2 329," 

JACOBSEN REKLAME & DESIGN 

13A Bun For Bamey 309,
A Iong, hard day at the ranch 359." 
Advanced Mifitary Systems 309.· 
All Dags go lo Heaven 359," 
American Hentage Dictionary 519,
American Visla Atlas 569," 
AnimaIs in Motion 309," 
Astenx English For French I 359,
Aslerix English For French Il 359," 
Bamey Bear Goes Camping 309, 
Batlledless 389," 
BaUle Storm 309," 
Caplex (Norsk leksikon) 895,-
Casino Garnes 309" .• 
CD·RemlX Il (rnInorsk leksl) 309," • 
CDPD I (CD luD av Public Dornain programmer) • 219," • Cmderetla, The Original Fairy Taie 419," 
ClassJe &ard Garnes 359,' • 
Conrioisseur Fme Arts 359.. • 
Cornpact Karoke • 
449," • 

Shuttle 389" CruSe of Ra 259,- • 
Sleepwalker 399," Delender Of The • 
Silent Service 2 (1 meg) 429,- Crown �. • 
Si ly Putty 289,,- Dlnosaurs ror ile 
Sim Ant t9�. 179,' • 
Sim Gfty + Populolls 389," Dr W�lIman 579" • 
Simpsons 329,. Fanlastic Voyage • 
� N _ - . 

Mega Forlress (1 meg) 429,. Space 1889 (1 meg) 389,' Fun $ChQol - Under 5'5 269,  • 
Mega LO Mania 289," Space Crusade 329," Fun School - For 5 to 7 269," • 
Mega Sports 389,' Special Foræs 42t· Fun School - Over 7's 269" • 
Mega TraveJler l (1 meg) 389," Strategy Masters 359,- ?  Fractal Unlverse 359,- . 
Mega Trave!ler 2 (1 meg) 389," Sireelflghfer 379,' Garden Fax Fruits & Vegetables 359,' • 
Micro.p?,ss Golf 429" Slriker (1 meg) 329,. Garden Fax Garden Plants 359,' • 
M\dwlOther 329," Super Tetris 329" Garden Fax lodoor Plants 359,- • 
Midwinther 2 (1 rneg) 429" Swuchblade 2 329," Garden Fax T raes & Shrubs 359." • 
Might & Maglc 3 (1 meg) 499," Team Yankee 389." Global Chaos 309." ' • 
Moonstone (1 meg) 389," Team Yankee 2 (1 megj 389,. GraNer Encyclopedia 2519," • 
Nigel ManselI Wortd Champ 329,. Teenage Mutant Turtles 2 329" Guiness Disc Of Records 359,· • 
Ninja Collection 289," Terminalar 2 329,' Heather HUs Her First Home Run 359" • 
Ork 389," The Manager 329," Hutchinson's Encyelopedia 309,' 
Outrun Europa 329" Their Finest Hour (1 meg) 389," Indiana Jones & The Last Crusade 359," • 
Paperboy 2 329," Thunderhawk 389,' Japan Wortd 519," • 
Parasol Slars 829," Tip Off 329," Karoke Hits I 209," • 
PGA Tour Golf 329," Trtus The Fox 329." Lemmings 309" • 
Pinball Dreams 329,- Toki 329," ' LTV-Engfish as a second language 359,- • 
Plan 9 From Outer Space 449," Troddlers 329 - Mind Run 309,- • 
Player Manager 289," Turbo Challange 2 329," Moving Gives Me a Stomach Ache 389," • 
Pool of Radianee (1 meg) 389," Turbo Challange 3 329," Mud Puddle 389,. 
Pools Ol Darkness (1 meg) 429," TV sports Baseball 389," Music Maker 359," • 
Populous 2 (1 meg) 389," Ultima V 389," My Paint 309," • 
Populous 2 plus 399," Ultima 6 (1 meg) 389," NASA The 25th Year ... 209," • 
Powermonger 389," Utopia 389," North Polar Expedition 519," • 
Pr�miere (1 meg) 349," UMS 2 (1 meg) 889," Paper Bag Princess 359," • 
Ralroad Tycoon (1 meg) 449," Vikings 339," Prehistorik 359," • 
Rainbow Colleclion 329," Warlords (1 meg) 389," Psycho Killer 309" • 
Rambarts 329," Ween 329," Raffles 409," 

R.B.1. 2 Baseball 329," Wing Commander (1 meg) 429," Scary Poems For Rotten Kids 359." • 
Reach for the Skies 429," Wizkid 329," Sherlock Holmes, Consulting Detective 399," • 
Realms (1 meg) 389," Wolf Child 329,. Sim City 309," • 
Red Baron (1 meg) 429," Zool Station 289," Snoopy: The case ol the missing blanket 359," • 
Red Zone 329," Space Wars 309," • 
Rise of The Dragon (1 meg) 429,- Spirit Of Excalibur 399," • 
Risky Woods 329," Super Games Pak 309," • 
Road Rash 329," Team Yankee 359," 
Robin Hood 329," Thomas Snowsuit 359," • 

Robocid 329," Tiebreak Tennis 269," • 
�':::"";';"'_"' ___ ol Robocop 3 329," FOrøe 0° d Timetable Business, Politics & Media 399," • 

Robosport 379," n 'il n Timetable Science & Inovation 399," • 
Lasl Ninja 3 329," R-Type 2 329," L� 

printere The Case of the Caulious Condor 409," • 
Leander 329," Rugby Worls Cup 329," - 10, LC20 69 The Hound ol the Baskervilles 309," • 
Leathal Weapon 3 329," Sabre Team 319," L

LC_l0 Farge 159. " The Illustrated Holy Bible 309," 
Legend 389," L 

C-200 13'9. " ' The Illustrated Works of Shakespeare 309," • 
Sectre of Monkey Island (1 meg) 329," C 20 ' • 

Legend of Icyrandia 399," Sectre of Monkey Island 2 (1 meg) 449," L - O Farge 249 " The New Basics Electronics Cookbook 419," 
Leisure Suit Larry 5 (1 meg) 429," Sensible Soccer 339," L8-

24 - XB24 89 .' The Tale of Benjamin Bunny 419," • 
Lemmings 289," Shadow Lands 389," LC��4 ZA

Fa
2
rge . XB24 Farge 249 " 

The Tale of Peter Rabbit 419," • 
Lemmings Conslruclon Kit 339," Shadow ol The Beast 359," LC ' xx FRlx 10'9. ' Town With No Name 309," • 
Lemmings Dala Disk 339" - 15 ZA2x ' FR " "  Trivial Pursuit 539," • ' x, Ix, Farge 2"'9. 
Links 449," • • • •  _ _  • .. ," Turrican Il 309," • 
Lord of the Rings 389," .... •• Ultimate Basketball 309," 
Lure ol The Temptress 389," •• •• Voicemaster med mikrolon 419," • 
Mt Tank Platoon 389," •• o Tlf. 22 65 72 04 •• Women in Motion 309," • 
Maglc Pockets 339," . Apent 1 5.00 _ 1 7.00 .. World Vista Atlas 579," •

• Man Uld. Europe Wralh Of The Demon 309," 
Fax: 22 65 85 43 •• 

• 

MAS • · TERS \. ....................  : 



A m o s  

AMO S-TIPS 
N edenfor har du en enkel, men grei copper 

disassembler i Amos. Programmet virker på alle 
Amosversjoner, og er ment for deg som vil  

eksperimentere l itt med copperen. 

Du kan f.eks. sette opp Rainbow, fade o.l., og så la dette programmet 

disassemblere copperlisten slik at du kan se hvordan Amos bruker copperen. 

Siden Amos ikke lar deg få bruke hardwareregistrene under $dff080 så 

gjenkjenner ikke dette programmet disse registrene heller. Dette er altså 

bare en disassembler, men det skulle ikke være så veldig vanskelig å lage en 

skikkelig copper assembler. Med en slik en vil det jo bli som en drøm å lage 

copperlister i Amos. Kanskje kommer vi tilbake med en superdupermega 

copper assembler ved en senere anledning, da eventuelt på diskett. Vi 

kommer ihvertfall til å ta opp litt teori om copperen senere (hvis det har 

interesse?). 

'* ****** ****** :::** ******* ** ** * *** *************** *** * * ** 
, 
Amos Copper disassembler 

'av Torsten Gabrielsen for Amiga Forum #2 1993 
' *  ** *** ** :::** ***** ***** * * ** ***** *** ** * *** * **** : *** *** * * 

' åpne en hiresskjerm 

Screen Open 0,640,2S6,4,Hires 

Dim REG$(l60) 

Shared REG$O 

'Les inn registemavn 

Restore REG LIS TE : 

For 1=0 To I S9 

Read REG$(I) 

Next I 

Input "Copper addresse (RETURN for Cop Logic) : " ;BASE 

Print 

If BASE=O Then BASE=Cop Logic 

Print "Adresse Memory Instruksjon" 

Print ,,--------------------------------------" 

Repeat 

WORD l =Deek(BASE) 

WORD l H=Peek(BASE) 

WORD I L=Peek(BASE+ l )  

WORD2=Deek(BASE+2) 

WORD2H=Peek(BASE+2) 

WORD2L=Peek(BASE+ 3) 

Print Hex$(BASE); : Locate I l, 

Print Hex$(WORD l ); : Locate 17, : Print Hex$(WORD2); : Locate 27, 

If(WORD I L  and 1)=0 Then MOVE[WORDl ,WORD2] 

If(WOR D I L  and 1)=1 and(WORD2L and 1)=0 Then CWAIT[WOR D I L  and 

$FE,WORD2L or $1,WORD l H,WORD2H or $80] 

If(WORD I L  and 1)=1 and(WORD2L and 1)=1 Then SKIP[WORD l L  and 

$FE,WORD2L or $ 1 ,WORDl H,WORD2H or $80] 

BASE=BASE+4 

Wait Key 

Until WORDl =$FFFF and WORD2=$FFFE 

Print "End of copperlist" : Rem Vanlig måte å avslutte en copperliste på' 

End 

Procedure MOVE[REG,NUM] 

'MOVE instruction 

R$=REG$« REG-$80)12) 

Print "MOVE " ;R$,Hex$(NUM) 

End Proc 

Procedure CW AIT[X,X2, Y, Y2] 

'W AlT instruction 

Print "Wait X="; 

NUMPRINT[X,X2] 

Print " Y=" ;  

NUMPRINT[Y,Y2] : Print 

End Proc 

Procedure SKIP[X,Y,X2,Y2] 

'SKIP instruetion 

Print "Skip X=" ;  

NUMPRINT[X,X2] 

Print " Y="; 

NUMPRINT[Y,Y2] : Print 

End Proc 

Procedure NUMPRINT[NUM,EN ABLEBITS] 

If ENABLEBITS<$FF 

COMPENABLE[NUM,ENABLEBITS] 

Else 

Print Hex$(NUM); 

End If 

End Proc 

Procedure COMPENABLE[NUM,ENABLE] 

BIT=2S6 : Print " % " ;  
For 1=0 T o  7 

BIT=BIT/2 

BIT$="O" 

If(NUM and BIT» O Then BIT$=" l "  

If(ENABLE and BIT» O 

Print BIT$; 

Else 

Print "x";  

End lf 

Next I 

End Proc 

REGLISTE: 

Data "COP I LCH","COP I LCL","COP2LCH","COP2LCL","COPJMP I ","COPJMP2","COPINS" 

Data "DIWSTRT" ,"DIWSTOP","DDFSTRT", "DDFSTOP" ,"DMACON", "CLXCON", "INTENA" 

Data "INTREQ","ADKCON","AUDOLCH","AUDOLCL","AUDOLEN","AUDOPER","AUDOVOL" 

Data "AUDODAT","AUDOPAD l ","AUDOPAD2","AUD l LCH","AUD I LCL","AUDILEN" 

Data "AUD 1 PER" , "AUD l VOL","AUD l DAT","AUD l PAD l ","AUD I PAD2","AU D2LCH" 

Data "AUD2LCL","AUD2LEN","AUD2PER" ,"AUD2VOL" ,"AUD2DAT","AUD 2PAD l " 

Data "AUD2PAD2","AUD3LCH","AUD3LCL","AUD3LEN","AUD3PER","AUD3VOL" 

Data "AUD3DAT" ,"  AUD3PADI ","AUD3P AD2" ,"BPLl PTH" ,"BPLl PTL" ,"BPL2PTH" 

Data "BPL2PTL", "BPL3PTH" ,"BPL3PTL", "BPL4PTH", "BPL4PTL", "BPLSPTH" 

Data "BPLSPTL","BPL6PTH","BPL6PTL","BPL7PTH","BPL7PTL","BPL8PTH" 

Data "BPL8PTL","BPLCONO","BPLCON l ","BPLCON2","PAD83","BPL I MOD" 

Data "BPL2MOD","PAD86.1","PAD86.2","BPLl DAT","BPL2DAT","BPL3DAT" 

Data "BPL4DAT","BPLSDAT","BPL6DAT","BPL7DAT","BPL8DAT","SPROPTH" 

Data "SPROPTL","SPR I PTH","SPR I PTL","SPR2PTH","SPR2PTL","SPR3PTH" 

Data "SPR3PTL","SPR4PTH","SPR4PTL","SPRSPTH","SPRSPTL","SPR6PTH" 

Data "SPR6PTL" , "SPR7PTH" ,"SPR7PTL" , "SPROPOS ","SPROCTL" , "SPRODATA " 

Data "SPRODATB","SPR I POS","SPR I CTL","SPR l DATA","SPR l DATB","SPR2POS" 

Data "SPR2CTL","SPR2DATA","SPR2DATB","SPR3POS","SPR3CTL","SPR3DATA" 

Data "SPR3DATB","SPR4POS","SPR4CTL","SPR4DATA","SPR4DATB","SPRSPOS" 

Data "SPRSCTL","SPRSDATA","SPRSDATB","SPR6POS","SPR6CTL","SPR6DATA" 

Data "SPR6DATB","SPR7POS","SPR7CTL","SPR7DATA","SPR7DATB","COLOROO" 

Data "COLOROI ","COLOR02","COLOR03","COLOR04","COLOROS","COLOR06" 

Data "COLOROT',"COLOR08","COLOR09","COLORIO","COLOR l l " ,"COLOR I2" 

Data "COLORI 3","COLOR14","COLOR l S","COLOR16","COLOR 17","COLORI8" 

Data "COLOR I9","COLOR20" ,"COLOR21 ",  "COLOR22" ,"COLOR23" ,"COLOR24" 

Data "COLOR2S" ,"COLOR26","COLOR27", "COLOR28" ,"COLOR29" ,"COLOR30" 

Data "COLOR31" 

-----------------�------------------



K u r s 

Nå skal vi få ting til å skje mer enn en gang! Til dette bruker vi f.eks. løkke-kommandoen DO, som gjentar en del 
av programmet et gitt antall  ganger. Og vi skal også lage tabeller, som på nynorsk kal les "Arrays" .  

Løkker 
Mange program skal gjøre det samme flere ganger, om og om igjen. Da vil  

det være passe teit å skrive kommandoene om og om igjen. Hva med å la 

ARexx gjenta en del av programmet et bestemt antall ganger? For å få 

dette til, kan du bruke en DO-løkke. Dette er ikke noe en bruker for å 

kaste lasso rundt toalettet, men derimot en måte å få ARexx til å 

gjenta en del av programmet så mange ganger som du vil den skal 

gjenta det. Det du gjør er å skrive DO, etterfulgt av det antall 

ganger du vil at løkken skal gjentas. For eksempel: 

1* Et program som skriver Hallo ! 10 ganger *1 

do 1 0  

say "Hallo ! "  

end 

Dette var jo ganske enkelt? Eller. . . ?  La oss nå se hvordan vi kan få 

maskinen til å telle til ] O !  

1* Et  program som teller til 1 0  * 1  

n= l 

do 1 0  

say n 

n = n + l 

end 

Dette programmet setter først n lik l ,  og deretter skriver den tallet ut og 

øker n med 1 .  Dette gjør den 10 ganger, og verdien som skrives ut på 

skjermen økes da fra l til l a. Men hvis det er slik at du skal bruke 

tellevariabelen til noe, kan du skrive DO-setningen på en litt annen måte: 

1* Enda et program som teller til 1 0  *1 

do n= l to n=lO by 1 

say n 

end 

Her anga vi start- og stoppverdi, samt hvor mye den skal økes med for 

hver gang. Generelt kan dette skrives: 

do n=startverdi to stoppverdi by stigning. 

Dette kan du f.eks bruke til å lage et program som skriver ut en hvilken 

som helst gangetabell :  

1 *  E t  program som skriver u t  gangetabeller ':'j 
Parse arg tall 

do n= l to n= l O  by l 

say tall*n 

end 

Programmet ovenfor kan du f.eks. lagre med navnet "gangetabell.rexx" .  

Når du så senere skriver kommandoen 

RX gangetabell 7 

kommer 7-gangen fram på skjermen! 

Mer om variabler 
I leksjon to så vi på hvordan variablene virker. Nå skal vi se på hvordan du 

kan konstruere variabler som hører sammen på en eller annen måte. Det 

finnes to slike variabeltyper i ARexx; arrays og records. Da disse navnene er 

godt innarbeidet også på norsk, velger vi å bruke disse navnene også 

her i kurset. Begge disse typene er egentlig en type, dvs. noe som i 

ARexx kalles compound variables, eller sammensatte variabler om 

man vil .  

La oss si at du skulle lage et program som skulle lagre navn og 

telefonnummer. Du ville da trenge å lagre både navnet og telefon-

nummeret, og disse kan med fordel kombineres i en variabel gruppe, en 

såkalt record. Det enkleste record-navnet består av etfornavn og et 

etternavn. I telefonregister-eksemplet kan navnene f.eks. være: 

telefon .navn 

telefon.nummer 

Denne recorden har altså plass til både telefonnummeret og navnet, og den 

kan i mange tilfeller behandles som en. F.eks. kan du kopiere en record til en 

annen under ett; du trenger ikke å ta f.eks. navn og nummer separat. 

1* Registrering av navn og telefonnummer *1 

say "Skriv navnet" 

parse pull telefon .navn 

say "Skriv telefonnummeret" 

parse pull telefon.nummer 

say telefon.navn "har telefonnummeret" telefon.nummer 

Dette ser kanskje litt meningsløst ut i Øyeblikket? Neste gang skal vi se mer 

på en smart måte å bruke dette på, i såkalte Arrays. En array kan sees på som 

en lang rekke variabler som har samme navn, men der hver av dem har et 

eget nummer. Som f.eks et postkontor med mange postbokser; postkontoret 

har ett navn, mens hver postboks kan inneholde forskjellig informasjon 

(brev, reklame og annet søppel) .  Her et eksempel på hvordan du kan 

registrere en ti tall, og deretter skrive dem ut igjen :  

1*  registrering og utskrift av en liste *1 

DO n= l T0 1 0 by l 

say "Skriv inn tall nummer "n 

parse pull tall.n 

end 

DO n=l TO 10 by 1 

say tall.n 

end 

Hvis du heller skulle ha registrert 1 00 navn, hadde du bare byttet ut l O-tallet 

med et l OO-tall. Wow ! Det får holde for denne gangen. Neste gang skal vi se 

mer på løkker og records. Vi sees ! 

DETrE TRENGER DU 
Progr,ammeriugi>språket A'Rexx f"ØIger med Workbench 2.0. rnen 

leveres og. i " lø vektU til Woikbench 1 .3 .  ARex.x importeres bl.a. 

av SuperSoft Norge. tlf. 22-6596 10. 

-------------------�-------------------



VIRUS 
SPALTEN 

VED KURT ....IIIIIIiII 
OG HElGE .. 

Vi har nå i ett år oversatt og 
skaffet det beste som er på 
viruskiller sektoren, for å redde 
deres programmer fra 
ødeleggelse. Og det til en pris 
alle kan se seg råd til. 

Omkring 1 00 mann har gjort det 
til en vane å bruke killere. Du 
kan si at det burde bli det sam
me som å bruke tannpasta på 
tannbørsten eller dopapir etter at 
du har vært på toalettet. Der er 
som sagt 1 00 mann som har ful
gt oss, og det vi har drevet på 
med. Vi håpet at det nå ville ha 
vært mer enn 1 000 som var blitt 
medlemmer av de 45000 som 
har Amiga. Men det er langt ig
jen til dette er et faktum. 

Våre disker koster kun Kr 20 for 
medlemmer, og Kr 30 i de bu
tikkene som har tegnet seg et 
medlemsskap. Det må da være 
noe å tenke på for alle som 
bruker viruskiller. 

Vi sørger for at alle som vil 
bruke DEN BESTE KILLER, 
får den nyeste som er. Hver vik
tig oppdatering kommer til oss, 
og vi oversetter dokumentene 
for dere. 

5% av vår omsetning går til pro
grammererne for å holde i gang 
deres viktige arbeide. Peter 
Stuer nekter å gå tilbake til 1 .2 

og 1 .3 ,  fordi det ikke er noen 
som støtter opp om hans arbeid. 
Hvis dette skjer også med andre 
programmerere, varer ikke våre 
maskiner lenge. 
Det er en forretning i Stavanger 
som har piratkopiert vår disk og 
solgt den for kr. 50,-. Det er 
sikkert flere tilfeller av den 
slags, og vi hører gjeme fra dere 
hvis så er tilfellet. Forretningen 
i Stavanger er anmeldt av oss på 
vegne av hele organisasjonen, 

programmerene har prisbestemt 
disken, og det er for å gi dere en 
sjanse til å redde skinnet, og ikke 
for at forretninger skal tjene på 
dine uhell og vårt arbeide. De 
fleste av dere har hatt virus, 
eller har det i dette øyeblikk, 
uten å vite om det. Det er ikke 
vår feil, for vi har i det året som 
er gått, gitt dere all den infor
masjon som er nødvendig til å 
rette på dette. 

Ikke send brev med ønske om å 
få vår viruski1ler-diskett i opp
krav, fordi det koster like mye 
som to oppdateringer! Send 
heller 1 20 Kr på Postgiro 0803 
4375705 Kurt Hansen Postboks 
1 48 . 4030 Hinna. For dette får 
du 6 oppdateringer på et 1 /2 år. 

Hvis du tror at en killer i ny og 
ne kan hjelpe deg, så send Kr 30 
på Postgiro. Det er prisen for en 
diskett. 

På grunn av diverse uforutsette 
hendelser ser vi oss nødt til å 
øke prisen på disken. Delvis på 
grunn av at det er kommet så få 
medlemmer, men og etter ordre 
fra vår øverste leder, Erik 
Løvendahl Sørensen. De som 
ble medlemmer i Safe Hex In
ternational før prisstigningen, 
og holder på sitt medlemsskap 
uten avbrekk vil fortsatt få det 
til samme pris så sant de ikke 
får et avbrekk, da mister de 
nemlig denne fordelen. 

Priser etter 1 5 .  
Mars :6  Oppdateringer: 1 50,
Enkle disker: 40,-

Denne gang kun hilsen Helge 
og Kurt. "Vennlig" kommer 
forhåpentlig tilbake i neste num
mer. Dette gjelder ikke våre 
medlemmer. Eller AmigaFo
mms abonnenter. 

Virus hot l ines! 
04 520420 (Kurt) eller 

04 828236 (Helge). 

Begge er åpne for HJELP 

mellom 1 7.00 og 2 1 .00 for 

alle som har problemer 

Reparasjoner 
Pris garanti : 

.... 

+ deler , inkl . ID .  'l . a . 
4 8  tilne·rs le.,re.rillg . 
( + e" le.nt. postgang) 

Ring; 
038-'-'800 

Media Uno , Postboks 764 
3002 DRAMMEN 

SJ E KK PR IS E N E 
DataKompaniet fortsetter å selge til utrolig lave priser også i Brikker 
1 993 ' Merk av det du ønsker å bestille, og send hele annon- . . .  Kickstart 2.0 ROM, kr 399 
sen til oss. Adressen finner du nederst. Eller ring oss på tlf 07 .. . Kickstart 1.3 ROM, kr 260 
555 149 (også fax). Vi er greie folk og svarer gjeme på spØrs
mål og saker du lurer på, og vi KAN Amiga! "???" betyr at 
prisen ikke er klar ved AForums deadline; ta kontakt for prisen! 

... Fatter Agnus for 1 MB chipram, kr 399 
... Denise Super Hires, nye oppløsninger opp 

til l44Ox566 pixels!, kr 399 
RAM-kort 
... 512 KB A500, kr 265 ... Samme mJklokke, kr 299 

.. .  CIA 8520, "problemskaperen", kr 149 

Disketter ... l MB A500 Plus, kr 399 ... l MB Amiga 600, kr 444 
... 2 MB MultiEvolution A500/500+, ekte fastram, med . . .  3,5" DD OriginlMemorex kvalitet, 1 0  stk, 

livstidsgaranti, kr 55. (Rabatt: -2,50 ved 
Iqøp av min 5 pakker!) 

SCSI-kontroller - kjØp løs HD billig senere! ,  kr 2200 
... 2 MB PCMCIA (fastram) A600Il200, kr ??? (Billig!) 
... 4 MB PCMCIA (fastrarn) A600/1200, kr ??? (Billig!)  Annet tilbehør 

Vi har også alle typer SIMM, SIP og løse ram-brikker! ... Action Replay MK ill A500/+, kr 690 

Diskettstasjoner 
... Datel 8-bits Sampler mlsoftware, kr 340 

... Intern A500/+, kr 550 .. . Intern A2ooo, kr 550 ... Amiga Power Mouse, 290 DPI!, kr 210 

... Power PC880E ekstern, kr 550 ... DeInterlace Card Amiga 2000, flimmer-

... Power PC880B, ekstern med software (Safe Hex fritt bilde med VGA skjerm!, kr 1460 

International)+hardware virusbeskyttelse!, kr 740 ... Musematte, kr 33 

Harddisker ... Kickstart Swapper, tast-styrt, kr 218 

. . . 80 MB A600/ 1 200 HARDDISK, kun 2490 ! 
Vi har også 120 MB: Pris kr ??? (MEGET BILLIG!) ... 44-pins IDE HD-kabel til A600/1200,kr 140 

... MultiEvolution 127 MB for O A500/+ eller O A2ooo, kr 4290 RAM til MultiEvolution: 

. . .  MultiEvolution 212 MB for O A500/+ eller O A2000, kr 4999 ... 2 MB kr 620 ... 8 MB kr 2300 
Lynrask !  Leveres ferdig installert med 17 MB FISH programvare gratis! !  Også andre størrelser finnes. 

Løse harddisker: ... 170 MB SCSI, kr 2490 ... 170 MB IDE, kr 2400 ... 251 MB IDE, kr 3480 

GVP . . .  HD8 til A500/+, 80 MB SCSI harddisk, plass til 8 MB RAM, kr 4350 
... HC8+ til A2000/4000, 170 MB harddisk, plass til 8 MB RAM, kr 4200 !! SE PRIS!!! 
... A530, 40 MHz 68EC03O-akselerator til A500/+, uten HD og RAM, kr 4790 
... 4 MB 32-bits RAMKORT til A 1200 , FPU-plass, gjør 1200 dobbelt så rask ! ! ! ! , kr ??? 
Ellers har vi også alt annet fra GVP til de laveste prisene! Ta kontakt eller bestill prislista! 

MicroBotics VXL-3O 68030 akseleratorkort til A500/+/2� F1optical 21 MB diskettstasjon, intern 
... 25 MHz EC030, kr 1925 ... 2 MB VXL-RAM, kr 2280 til A2OOO/3OOO/4000 (trenger SCSI-
... 40 MHz EC030, kr 2490 ... 8 MB VXL-RAM, kr 5100 kontroller), mil stk · 21 MB disk, kr 2490 

Vi har alle FISH-disker, kun 12,30 pr stk. Databaseprogram for FISH på 2 disketter, 24,60. Anbefales! 

I �E:�=�:: ':. :. ::. :. :: :: '. ::: �.:. '. u:.�. : · u:,,: . .  :::. ,:::: . . u :.:�.:. :,' ��If�� : : . �.: : . . . u:.::.:.: ·.:.::.:u: ·.::" . .:.1 
Ile priser er eks kl. mva. 10 dagers full returrett. Frakt/oppkr.geb. ' 1 nlet 

tillegg. Klipp ut og send inn hele annonsen i en konvolutt eller ring 
ss kl l 1.oo- 1 8.00 ! Be om gratis prisliste! Alle gamle kunder har 

I fått/vil få tilsendt nye prislister. Forhandlere velkomne! 



\I e r li e It a m p a n i e 
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Verv abonnenter! 
I vår iver for å skaffe enda flere abonnenter lar vi nå a l le hemninger fare, og sparker i 

gang en vervekampanje som gjør at ivrige ververe kan skaffe seg haugevis av l ekre 
premie,r. Kampanjen varer fram til 3 1 . mai, så nå er det bare å skynde seg å verve sine 

kamerater før noen andre gjør det. 

Gjør en innsats! 
Vi har leget et opplegg om er oversiktlig og 
rettferdig. Premieringen skjer på to måter: 

l )Den som verver, dvs. "presser" noen til å 
fy Ile ur en abonne;ntsgiro, og som skriver 
'itt eget abonnentnummer i feltet " vervet av" 

på denne giroen, får poeng for hver verving. 
Det er mulig å verve abonnenter for 6 eller 
] 2 utgaver. og disse gir henholdsvis ett ener 
to poeng. Disse poengene kan om ettes 
direkte i lekre prem.ier når kampanjen er 
over. I tillegg blir alle med i trekningen av 
diverse premier, fra fra CDTV'er til 

samplere og disketter. Et.t poeng tener . om 
ett lodd i denne loddtrekningen. så jo flere 

du verver jo større mulighet har du til å 

viune noen a v dhse premiene 6g. 
Premielisten SOllI står nedenfor er 
midlertidig, og v11 nok fylles opp etterhvert, 
men det gir ib vertfall en pekepinn på hva du 
har i vent,e;. 

Premieliste pr. poeng 
t 3 PD-disketter 
2 AmigaForum T-skjorte (stilig!) 
3 CD-plate ett�r fritt valg 
4 Videofilm (kjøpefilm etter fritt valg) 

5 50 tomme disketter 
1 0  GVP OSS sampler 

Panasonic RQ-VS2 Walkman 
1 5  Paoasonic RQ-V 1 85 Walkman 

Panasonic R X -FT5 1 O S"tere-o kassettradio 
25 MPS 1 270 blekkskri'ver 

Technic' SL-XP330 CD-Wa:lkman 
Technics SL-PG420A CD-spiller 

30 Star Le 200 ColoJ fargeskFiver 

I til.le:gg til premiene som er nevnt ovenfor, 
vil  vi trekke en l iten haug med premier blant 
.tUe som deltar. Hvert poeng gir en 
vi!llner janse � Li 'ten over disse premiene er 
ikke klar enda, men verdien av dem varierer 
fra l OØ, tiI 5000 kroner. 

Hva er et poeng� 
Grunnen til at vi i reglene skriver "6 
utgaver" i stedet for å si  "ett år", er at vi 
fordi dere maser å fryktelig jobber med å 
komme ut en gang pr. Juåned. Hvor raskt 
detre vil skje, er blant annet avhengig av 

utfallet av denne vervekampanjen. Men 
antall abonJ:lent�r stiger meget raskt, så 
muligheten er så absolutt til lede ! 
I K.onkuJTansen gjelder ett poeng 
et abonnement for seks utgaver (275 
kroner), og 1'Q poeng gjelder et abonnement 
for tolv utgaver ( 495 kroner). Om dette blir 
ett eller to år, gjenstår å se ! 

Regler 
l) Vervekonkurransen er kun åpen for 
abeunenter, og du kan ikke verve deg sel v  
(smatt, hva?) 
2) Den nye abonn�nten må betale 
abonnementet sitt (postgiro) før fristen (31. 

mai). Det er en blankett i bladet . Ved å 
kontak.te 0$3 får dere tilsendt flere blanketter, 
men dere kan og å benytte vanlige postgiro
blanketter hvis d�s" e merkes tydelig med hva 
beløpet gjelder, og hvem som har vervet 
(nummeret, please !).  
3) Du som erver må slaive ditt 
abonnentnullUineret på postgiroblanketten 
som den vervede benytter til å betale sitt 
abonnement. Nummeret står på bladet 
innpakning (som du har kastet?), men du kan 
få det ved å ringe til øs (08 1 -26 1 70) 
4 )  Abollneme.nt på 6 utgaver gir ett poeng, 
1 2  utga er gir to poeng. 
5) Etter fristens utløp får du tilsendt et 
skjema som viser en oversikt over hvem du 
har vervet, og hvilke premier du da kan 
velge i. Retum€T dette i utfylt stand, og du 
får tilsendt premiene! 
6) Trekningen av ek,stra- gevinstene skjer 
samtidig, og disse gevinstene sendes ut 
sammen med de andre. 



" 

• 

AMIGA 1 200/40001 
O u 

u ønsker selvsagt å ha flikkerfritt bilde og i tillegg kunne 

benytte dine gamle programmer. Problemet er at Amiga 

1200 og Amiga 4000 benytter skjermoppløsninger med horisontal 

frekvens mellom 15 KHz og 31 KHz. De fleste monitorer arbeider 

enten med 15 KHz eller 31 KHz frekvens. Har du idag en 15 KHz 

monitor (f.eks. 1084S), vil du ikke få gleden av et flikkerfritt bilde i 

høy oppløsning (640*512). Har du en standard VGA monitor (31 KHz - 35 

KHz) vil du ikke kunne benytte software som spill, demoer samt en god del 

programmer. Hvis du ønsker å benytte alle oppløsninger på A1200 og A4000, 

anbefaler vi TVA1 14" MediaScan 3+. 

Fakta om TVM 14" MediaScan 3+ 
Arbeider fra 15 KHz til 35  KHz, klarer dermed alle oppløsninger. 
Refleksfri skjerm, full overscan og pent design. Pris kr. 5.295,-

Andre VGA Monitorer 
TVM 14" 
TVM 14" Lavstråle 
TVM 15" Lavstråle 
Panasonic 1 7" 
Panasonic 20" 
Panasonic 21" 

Pakketilbud fra oss 
Amiga 1200 
Amiga 1200 med 80 MB HD(GVP /Quantum) 
Amiga 1200 med TVM 14" MediaScan 3+ 
Amiga 1200 80 MB HD, TVM 14" MediaScan 3+ 
Amiga 4000 120 MB HD, 6 MB Ram 
Amiga 4000 Med TVM 14" MediaScan 3+ 

3.080,-
3.612,-
5.737,-

12.325,-
20.080,-
24.220,-

4.700,-
7.600,-
9.500,-

12.000,-
22.500,-
27.395,-

Alle maskiner med HD leveres med ca 10 MB PD software 
spesielt til WorkBench 3 .0. (AGA - Software). 
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T i p s 

DPaiut IV 
tips triks 

av Øy ril/d Sk()g�'()11 

Etter ønsker fra en del lesere åpner vi nå slusene for en 
foss av tips som gjelder hvordan man kan behandle 

bokstaver. Du kan f.eks. få dem ti l å se ut som om de 
er laget av stål eller krom, at de er stanset inn i 

underlaget, el ler at de har dybde. 

I denne leksjonen skal vi blant annet bruke "ranges"-menyen ganske mye. 

Selv om vi forklarer alt i denne leksjonen, kan det lønne seg å gå gjennom 

leksjonene i AmigaForum 2/92 og 3/92, som tar for seg dette grundig. 

Som utgangspunkt for disse tegningene har jeg brukt teksten "Amiga", 

skrevet med litt store bokstaver. Den skriften jeg konkret har brukt, er en 

72 punkts Franklin (som følger med Scala). Hvis du ikke har noe som 

passer, kan du kanskje tegne noen bokstaver selv? 

(.. . . . 
�. ;  ... . .. ,, � � .. 

Denne er nesten i enkleste laget, men 

vi tar den med slik at også de med en 

IQ på under 5 får noe ut av denne 

leksjonen. 

• Fyll skjermen med en lys grå farge 

'. Skriv så teksten, med f.eks. rødt. 

• For at den grå bakgrunnen skal bli 

gjennomsiktig når vi tar kopi, må 

denne være valgt som 

bakgrunnsfarge i paletten. Dette 

gjør du ved å trykke men høyre 

musknapp på denne fargen i 

paletten: 

Skjær ut bokstavene (trykk på b og 

lag en firkant rundt hele teksten, 

bruk høyre musknapp). 

• Velg Calar i Made-menyen (eller 

trykk F2). 
Velg så (med venstre musknapp) 

en farge i paletten som er litt 

mørkere enn den du har benyttet 

på bakgrunnen. Bokstavene i 

brushen skifter farge. 

• Plasser teksten i bildet der du vil 

at skyggen skal være. 

Velg så Matte i Made-menyen 

(eller trykk Fl). Bokstavene får 

sin opprinnelige farge. 

'. Plasser bokstavene litt ovenfor og 

på siden av skyggen du lagde. 

• Ferdig ! 

AMIGA 

AMIGA 

, . 

l • 

Denne effekten simulerer at bokstavene 

er stemplet inn i underlaget eller hevet 

litt opp, alt etter hvilke farger du 

bruker. 

• Fyll skjermen med en grå farge 

• Skriv så teksten, med valgfri farge. 

• Som ovenfor: for at den grå 

bakgrunnen skal bli gjennomsiktig 

når vi tar kopi, må denne være valgt 

som bakgrunnsfarge i paletten. Dette 

gjør du ved å trykke men høyre 

musknapp på denne fargen i paletten. 

Skjær ut bokstavene (trykk b og lag 

en firkant rundt hele teksten med 

høyre musknapp). 

• Velg Calar i Made-menyen. 

• Velg så en farge i paletten som er litt 

mørkere enn den du har benyttet på 

bakgrunnen. Bokstavene i brushen 

skifter farge til den du valgte. 

Plasser teksten der den skal være. 
• Velg så en farge i paletten som er litt 

lysere enn den du har benyttet på 

bakgrunnen. Brushen skifter farge. 

• Plasser teksten to punkter til venstre 

og ovenfor den du nettopp plasserte. 

• Velg så samme farge som du 

benyttet på bakgrunnen. Bokstavene 

i brushen skifter nok en gang farge, 

til samme farge som bakgrunnen. 

• Plasser teksten midt mellom den lyse 

og den mørke, slik at de stikker ut på 

hver side. 

• Ferdig ! 

Her skal vi lage bokstavene tykke på 

ca. samme måte som i f.eks. Scala. 

• Skriv teksten med en valgfri farge. 

• Skjær ut bokstavene (trykk b og lag 

en firkant rundt hele teksten med 

høyre musknapp). 

Velg Calar i Made-menyen 

• Velg så en mørk farge i paletten, og 

bokstavene skifter farge. 

Plasser teksten i bildet. 

• Velg så en farge i paletten som er litt 

lysere enn den du nettopp valgte. 

Bokstavene i brus hen skifter farge. 

• Plasser teksten et punkt til høyre og 

ovenfor den mørke. 

• Velg fargen som skal være på 

bokstavenes front, og plasser 

brushen nedenfor teksten. 

AMIGA ' 
--------+----------



• Plukk opp den øverste teksten som 

en brush. 

• Velg Rett linje i menyen. 
• Tegn (med de "doble" bokstavene) 

en strek som går 45° oppover og 

mot venstre. 

• Plukk opp den nederste teksten 

som en brush, og plasser den oppe 

til venstre på den noe merkelige 

streken. 

• Ferdig !  

Til denne bruker v i  3D-funksjonen i 

Move-menyen på en noget spesiell 

måte. Forskjellen på denne og den 

forrige 3D' en, er at bokstavene på 

denne befinner seg i perspektiv, dvs. 

at de skrår innover mot et 

forsvinningspunkt. 
• Skriv teksten. 

• Skjær ut bokstavene (ved å trykke 

b osv . . .  ) 

• Velg Color i Mode-menyen. 

• Velg så en mørk farge i paletten, 

og bokstavene skifter farge.  
• Trykk Enter for å slå på 

perpektivet. 
• Plasser teksten i bildet, under eller 

over forsvinningspunkten 

(befinner seg ofte midt på 

skjermen). 

• Velg Move i Anim-menyen. 
• Sett Count til 50, Dist Z til 50, og 

slå på Brush-knappen til høyre for 

Move-feltene. 

• Velg Draw, og brushen tegnes 

"innover" i rommet. 

• Når den er ferdig, trykk Enter en 

gang til for å gå ut av 

perspektiv-modus. 

• Velg så en annen farge i paletten. 

• Plasser teksten der animasjonen 

begynte (forrest). 

• Ferdig ! 

T i p s 

r AMIGA � 
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Her har vi en liten luring fra 

DPaint-virtuosen Bjørn Rybakken, 

og solide bestikkelser i form av 

Teddy og Coca Cola måtte til før 

han avslørte hvordan han lagde 

sine diffuse skygger. Og (fanfare) 

her kommer beskrivelsen! Det er 

helt nødvendig at du skjønner 

prinsippet for hvilken farge som 

blir gjennomsiktig når du lager en 

brush. Og hvilken farge er det? Jo, 

den du sist valgte med høyre 

musknapp i fargepaletten (kalles 

ofte bakgrunnsfargen). Denne 

fargen vises forøvrig i 

fargeindikatoren (m�llom 

menyknappene og selve 

fargepaletten): Forgrunnsfargen 

vises i den lille firkanten innerst, 

mens bakgrunnsfargen vises rundt 

denne. Nemlig. 

• Fyll skjermen med hvit farge. 

• Skriv teksten med valgfri farge. 
• Velg bokstavfargen som 

bakgrunnsfarge. 

• Ta kopi av bokstavene ved å 

trykke b og lage en firkant rundt 

hele teksten med (OBS !) venstre 

musknapp. Du tar kopi av 

bokstavene, men selve 

bokstavene blir gjennomsiktige! 
• Velg så den lyseste gråfargen i 

paletten (venstre musknapp) og 

trykk o for å lage et omriss i 

denne fargen. Omrisset går både 

på utsiden og innsiden av 

brushen du lagde. 

• Velg så en litt mørkere gråtone 

og trykk o igjen. 

• .. og en enda mørkere gråtone og 

trykk o enda en gang. 

• Sett fra deg brushen i bildet. 

• Velg en enda litt mørkere 

gråtone, og fyll inni bokstavene 

med denne. 

• Fjern rammen rundt brushen 

(tegn med hvitt). 

• Flytt den opprinnelige brushen 
med bokstavene til et sted litt til 

venstre og litt ovenfor stedet 

skyggen står. 

• Ferdig ! 

AMIGA 

AMIGA 

AMIGA 

AMIGA 
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Hvis du har klart de foregående, 
klarer du også denne, selv om den 

kanskje er litt innviklet. 

• Gå inn i Ranges-menyen og lag en 

range som går fra lys grå til mørk 

grå og til lys grå igjen. .. 

• Lag "skjev firkant" der de spisse 

vinklene er 45°. 

• Plukk denne oppsom en brush. 

• Slå på Cycle i Mode-menyen, og 

velg en gråfarge i paletten. 

• Tegn en horisontal strek ved med 

den skjeve firkanten (bruk 

prikk-linje funksjonen oppe til 

venstre i menyen. Fargene skifter 

etterhvert som du drar firkanten 

bortover. Varier hastigheten! 

• Lag en kopi av dette feltet som du 

speilvender (x) og legger over på 

"Spare page" (j). 

• Gå tilbake til den andre siden igjen 
(j), og skriv bokstavene i en 

valgfri farge. 

• Gjør denne fargen til 

bakgrunnsfarge, og ta kopi av 

brushen slik at selve teksten blir 

gjennomsiktig. 

• Plasser denne oppå det gråstripete 

feltet slik at gråfargene vises 

gjennom bokstavene. Nå ser de ut 

som om de er laget av slipt metall !  

• For å gi dem dybde, ta kopi av 

den opprinnelige teksten igjen. 

• Velg en annen farge i menyen, og 

trykk to ganger på o for å lage et 

omriss i denne fargen. 

Sett fra deg teksten igjen, og fyll 

" innmaten" i bokstavene med 

svart, slik at bare omrisset synes. 
• Velg omrissfargen mm 

bakgrunnsfarge, og lag en brush 

av den (omrisset er 

gjennomsiktig) . 
• Plasser denne oppå det andre 

gråstripete feltet. som du la på 

"Spare Page". 

• Velg svart som bakgrunnsfarge og 

ta kopi av det gråstripete omrisset, 

og gå tilbake til den andre siden 

igjen. 

• Sett omrisset på plass slik at det 

går rundt de gråstripede 

bokstavene. 

• Ferdig ! 

T i p s 

Her er en klassiker, som etterligner 

metallbokstaver (krom) som 

reflekterer en blå himmel og en brun 

bakke. Litt amerikansk og litt 

svulstig, men det får våge seg. 

• Skriv teksten. 

• Gå inn i fargepaletten, og still inn 

fargene (bruk Spread) slik at du 

får en overgang fra blå til hvit i 
løpet av ca. 16 farger, og direkte 

fra hvit til mørk bruk i løpet av 

fire farger, og så fra mørk brun til 

lys brun i løpet av 10 farger (sånn 

circa). 

• Gå så inn i Ranges-menyen, og 

flytt alle fargene i det definerte 

området (blå-hvit-brun) opp i 

range-området (fjern evt. de som 

allerede er der). Hvis du har 

DPaint 4. 1 eller nyere, kan dette 

gjøre meget enkelt ved å trykk på 

den fargen som er lengst til 

høyre, trykke ned alt-tasten, og 

deretter trykke på den fargen som 

er lengst til venstre i toningen 

mens alt tasten holdes nede. Når 

du så klikker til venstre i 

Range-området, flyttes alle 

fargene dit ! Hvis du ikke har 4. 1 

eller nyere, ta fargene en etter en. 

• Trykk så på Fill-symbolet med 

høyre musknapp. Fyll-menyen 

kommer fram. Velg vertikal 

forløpning (pil opp/ned), og trykk 

OK. 

• Sjekk i det lille feltet øverst i 

menystripen at fyll-fargene er 

riktig plassert (himmelen 

øverst. . .) .  Hvis de står på hodet, 

gå inn i Ranges-menyen og velg 

Reverse. 

• Fyll så bokstavene med den 

Dette var en liten maratonleksjon som viste noen av alle de måtene man kan 

lage lekre tekst-effekter i DPaint. Som vanlig etterlyser jeg flere spørsmål og 

ønsker om hva vi skal ta opp her. Er det for vanskelig? Er det for lett? Blar 

dere over disse sidene i det samme tempoet som jeg selv tilbakelegger 

sportssidene i VG med? 

Hvis jeg ikke mottar trusler eller høylydte protester, flesker jeg neste gang til 

med en haug med tips om hvordan du kan få tilsynelatende flate ting til å se 

runde og fyldige ut. Bare så synd at disse teknikkene ikke kan benyttes på 
min egen lommebok . •  

-------------------�-------------------



Forts. fra side 1 3  

De nye brikkene 
Agnus, Paula, Denise og resten av 

venninneflokken i din Amiga kan 

vente seg flere rivaler i løpet av et 

års tid (pluss, pluss). To nye "chip 

sets" er på vei , og de er ifølge 

Eggebrecht foran tidsskjemaet. 

Begge har ren 24-bits grafikk, men 

det beste ("High end") er mye bedre 

(og dyrere) enn økonomi modellen 

("Low end") .  Her har du deres 

personlige data: 

Low end chip set: 

Dette består av to brikker, hver med 

ca, 1 00.000 transisitorer. De går på 

57MHz, og kan levere ren 24-bits 

grafikk. Dette betyr at du (hvis 

skjermen hadde hatt nok punkter) 

kunne hatt 1 6.8 millioner farger på 

skjermen samtidig !  Dessverre har 

bare en SuperHiRes-Interlaced 

skjerm rundt 665.000 punkter, men 

du kan ihvertfall ha forskjellig farge 

på hvert punkt - uten "juks" ! Dette 

er noe som er standard på svært få 

maskiner i dag, og på Amiga må 

man ty til ekstrakort av typen 

OpalVision til 1 0.000 kroner for å få 

det til .  Hastigheten på prosessorene 

gjør også at f.eks. oppløsninger som 

800x600 punkter i 256 farger kan 

vises på 72Hz frekvens. Ellers kan 

vi nevne at de kan adressere 8MB 

Chip RAM, at blitteren er dobbelt så 

rask som på ECS/ AGA, og at de 

støtter diskettstasjoner med 2.88MB 

kapasitet formatert. 

High end chip set 

Her snakker om ting som kan ta 

pusten fra de fleste. På nytt 

begynner vi å ramse spesifikasjoner; 

de som skjønner slikt bør sette seg 

ned, mens resten av dere kan slå seg 

til ro med at dette så absolutt holder 

mål ! Dette opplegget består av fire 

brikker med tilsammen en million 

transistorer. Hva grafikk angår, er 

selvfølgelig også disse rendyrkede 

24-bits greier, men med en ytelse 

som ikke akkurat gjør Amiga til 

klassens sløveste. Oppløsningen er i 

N Y h e 

utgangspunktet opp til 1 280x 1 024 

punkter (i 24-bit med 72Hz 

oppdatering. Men siden opplegget er 

modulært, kan det senere 

oppgraderes til f.eks 2048x2048. 

Selvfølgelig har brikkene innebygd 

framegrabber og genlock( ! ) .  

Blitteren er  åtte ganger raskere en 

det gamle opplegget, og 

dekomprimering av grafikk (f.eks 

digital video) tas hånd om av egen 

hardware. Det finnes også en egen 

rask port for CD-ROM, og hva lyd 

angår kan de nye chip'ene også spy 

ut 1 6-bits lyd i 8 kanaler. 

Andre planer 
Lou svarte også på en god del 

spørsmål, og i den anledning kom 

følgende opplysninger fram: 

t e r  

Operativsystem 

Neste versjon av operativsystemet 

har nummeret 3 . 1  (til sommeren?), 

og blant nyhetene der nevner vi 

støtte for DSP (se nedenfor), fil- og 

printerdeling, og 

nettverksprogramvare. Etter dette 

kommer versjon 4.0, der såkalt 

"Retargetable graphies" (RTG) er en 

av de viktigste planene. RTG betyr 

at program ikke trenger å bekymre 

seg over hvilken grafikk maskinen 

kan vise - operativsystemet gjør det 

beste ut av det som finnes. Dette 

gjør det enklere å få nye program til 

å virke på forskjellige typer 

grafikk-kort. Dessuten. vil det bli full 

støtte for Postscript-skrivere. 

DIGITAL 

signalprosesor 
Commodore jobber med et prosessorkort ti l  
Amiga 4000�serjen som også skal inneholde 

en DSP ( Digital Signal prosessor). men hva 
kan du bruke en DSP til? 

Lyd 
Det me,'it klassiske bruhområdet til DSP' en er lyd. Med en 
DSP i I1ll kinen kan du sample lyd i l 6-bit· kvalitet. 

Sel fø lgelig kan du ogs spille lyd i l 6-bjts kvalitet i mange 
kanaler samtidig. Et DSP-kort til Amig'd 4000 vil derfor ha 

lyd-inngang og -utgang. En OSP egner seg blant annet til 

stemme gjenkjenning, å her kan vi kan kje ente oss el) del 

. !ladder? 

Modem 
Har du en DSP j maskinen, kan den produ 'ere de san1:Olc 

ulydene som et tradisjonelt modem Jager. Vi antar at 

DSP-kortet til Amiga 4000 vil ha telefonplugg, og at det vil 

følge med programvare for modem (og kanskje fax?). Men 

dette kan også bety at en Amiga 4000 med DSP må 

godkjenne� av Statens Teleforvaltning?! 

Andre anvendelser 
A anserte DSP'er kan gjøre andre ting også. Spesialoppgaver 

som Ray-tra.cing og liknende kan gå mange ganger :ra kere 

hvis progral1unet utnytter OSP e,n. I intervjuet på side 7 

nevner Jon Bøhmer at 3D-program kan gå 50 ganger ra 'kere. 

og hvis dette slemmer. . . .  ! Vi gleder os ! 

CDTV 

Når det gjelder CDTV, er målet å 

gjøre den billigere og bedre. Dette 

betyr trolig AGA-grafikk, noe som 

også innebærer at den må få en 

32-bits prosessor (68020 eller 

høyere). Det vil også komme 

CD-ROM til de andre Amiga

modellene. 

Video 

Fullskjerm-video er ikke langt unna. 

Problemet er ikke å vise den; det er å 

komprimere den. AmigaForum går ut 

fra at Eggebrecht her sikter til 

MPEG, som ble vist på Con surner 

Electronics Show (CES) i Las Vegas. 

PC-kort 

Her vil det komme nye modeller, 

blant annet med innebygd støtte for 

VGA-grafikk. Det vil også komme et 

for Amiga 1 200. 

Monitorer 

Commodore kommer med nye 

"bisync"-skjermer som er tilpasset 

Amiga 1 200 og Amiga 4000. Disse 

heter 1 940 og 1 942, og er faktisk 

allerede inne til Nemko-godkjenning. 

De har innebygde høyttalere, og er 

meget aggresivt priset. Forskjellen er 

at 1 940 har en høyere "dot pitch" enn 

1 942, og gir derfor litt mer 

"grovkornet" bilde enn sin noe dyrere 

storebror. 

Nettverk 

Det kommer et enda raskere Ethernet 

nettverkskort i nær framtid, i 

forbindelse med W orkbench 3 . 1  og 

den nye nettverksprogramvaren 

(TCP/IP og Novell). 

Enda mer venting? 

At Commodore går ut med noen av 

sine fremtidsplaner for Amiga, betyr 

ikke at man bare må sette seg ned og 

vente på det som kommer. Dagens 

Amiga 1 200 og Amiga 4000-

teknologi er et enormt steg framover 

i forhold til det gamle, at vi uansett 

har lyst på disse maskinene. 

Dessuten vet vi  at tidsplaner i 

databransjen er laget av gummi, og 

kan strekkes kraftig ! La oss heller se 

på det du nå har lest, som noe som 

kommer til å skje om "en stund" .  La 

oss heller se hvilken dato kalenderen 

viser når produktene er i butikkene ! 

Så å leve i sølibat i enda et år eller to 

i håp om en ny og enda bedre 

Amiga, er nesten som å slutte og 

spise mat nå fordi du heller har lyst 

på ribbe til jul !  • 

--------+--------
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Videoredigeriug 
- og luer genloek 

Det finnes få standarder 
innenfor video-verdenen, alle 
lager sitt. Det nærmeste vi 
kommer en standard for 
redigeringskontroll er Control 
LIS til Sony (kalles også 
LANC). Denne brukes foruten 
av Sony også av Canon på noen 
kameraer. Sony produserer også 
kameraer for Grundig og Nikon, 
og Video 8/Hi 8 kameraer fra 
disse produsentene har som 
oftest også Control LIS. På 
VHS-siden har Panasonic 
utviklet en egen 
redigeringskontakt. Denne 
finner du på noen kameraer 
innefor VHS-systemet (også 
super og C) markedsført under 
Grundig- og Philips-merkene. 
VideoDirector er det rimeligste 
redigeringsprogrammet til 
Amiga. Pr. i dag understøtter 
denne pakken bare Control-LlS. 
Ditt kamera må styres via kabel 
og Control LIS mens 
innspilleren styres infrarødt. 

Tidskode 
Sony har også utviklet 
tidskoden RCTC (Rewritable 
Consumer Time Code). 
Fordelen med tidskoding av 
opptakene er at redigeringen 
kan bli mer eksakt og at selve 
koden ligger på båndet. Tar du 
ut kassetten, spiller av en ny og 
putter tilbake den første 
kassetten igjen, beholder du 

Det er al ltid plassmangel - på harddisken, i minnet og 

her i AmigaForum. Derfor tilbake ti l temaet fra forrige 

nr - Genlock. En genlock gjenstår i testen, og samtidig 

noen kommentarer til den forrige artikkelen. Men 

først l itt om hva som skjer på videoredigeringsfronten. 

telleverks-posisjonen. RCTC er 
smart. For det første kan den 
skrives på tidligere opptak. Dvs. 
du kan ta en gammel Video 
8-kassett og legge på tidskoden. 
Den overføres via Control 

LIS-kabelen og den kan bla. 
leses av redigeringspakken 
VideoDirector (se nedenfor) . 
Ulempen er at det bare finnes to 
kameraer som kan skrive og lese 
denne koden: Sony CCD V 800 
og Sony CCD V 6000. Det vil 
nok komme flere kameraer, bla. 
er det et spørsmål om ikke neste 
utgave av Canons flaggskip -
EX 1 Hi vil ha RCTC. 

VHS-redigering 
Du kan redigere VHS fra Amiga 

hvis du investerer i en 
VHS-spiller fra Sony. De fleste 
videospillere fra i underkant av 
6000.- har Control L eller S .  
Dermed kan d u  bruke den som 
avspiller i et system. 

Styring via C P I  
Scala M M  har ingen 
redigeringsmulighet. Du kan 
likevel knytte Scala til et 
redigeringssytem på følgende 
måte. Redigeringspultene RME 
SOO og RME 700 til Sony har en 
liten kontakt, kalt GPI - General 
Purpose Interface. Denne 
kontakten kan kommunisere 
med Amiga via joystick-porten. 
Nå kan du få redigeringspulten 
til å styre Amiga og Scala. Når 
du taster inn kuttene på 

redigeringsplanka kan du legge 
inn en GPI-kode. GPI-koden ber 
Amigaen om "neste sekvens 
takk" og fungerer som et klikk 
på høyre mustast. Hvis Scala er 
klar får du neste sekvens på 
skjermen. Dermed kan du legge 
på tekst, bilder og lyd 
automatisk. Noen begrensninger 
har du. Du kan bare legge inn 
GPI-koden ved start/stopp på en 

scene. Vil du at teksten ol. skal 
starte seinere bruker du 
tidsstyringen til Scala. Dette 
fungerer bra, men det er jo litt 
tungvint å styre Amigaen med 
en enhet som koster fra i 
overkant av SOOO.- ! Ulempen 
med redigeringspultene til Sony 
er at du ikke får noen klipp liste 
som du kan flytte, kopiere og 
slette klippene i på en enkel 
måte. Når du legger inn kuttene 
må du spole tapen fram og 
tilbake og legge inn kuttene på 
riktig sted. Dette fungerer bra, 
men en klippliste er jo tingen. 

lag en C PI-kabel 
Du kverker e n  mus o g  klipper 
av halen . . .  Dyremishandling! 
Det er bedre å få fatt i en 
muskontakt og lodde på en 
ledning. Da skal pinne 8 som er 
jord, forbindes med skjermen på 
en mono minijack. Pinne 9 skal 
forbindes med senteret i mini
jacken. Det skulle fungere bra. 
Er du av den typen ikke tar så 
mye for å kverke en mus, må du 
måle/prøve deg fram. NB ! Det 
ligger en spenning på en av led
erne, og den må du ikke bruke. 

Video Director 
Video Director, omtalt i nr. 2. 
1 992, har en del spennende 
muligheter i tillegg til de som er 
omtalt der. 
- VideoDirector kan lese 

RCTC (se ovenfor) 
- Programmet kan holde styr på 

flere kassetter. 
Du trenger ikke å spole fram 
til scenekuttene på 
originalbåndet for å taste inn 
scene-start og scene slutt slik 
som du må gjøre med 
redigeringspultene til Sony. 
Du får en fullstendig 
klippliste hvor du kan 
forandre scenelengde, slette 
kutt, kopiere kutt osv. 
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Di sse tingene er veldig 
verdifulle. Jeg redigerte med 
VideoDirector fra 6 forskjellige 
videokassetter for en kar. Jeg 
startet det hele med å kopiere 
alle kassettene med tidskode i 
bildet (data screen) over på en 
VHS-kassett. Den som hadde 
tatt opp filmen gikk igjennom 
opptakene og grovredigerte. 
Dvs. han noterte kassett nr. 
herfra til dit osv. på et ark. Så  
tok jeg arket og tastet inn 
dataene direkte i klipp lista i 
Videodirector uten å se på 
opptaket. Jeg la på noen få 
tekster som IFF-bilder og satte 
igang redigeringen. Det eneste 
jeg trengte å gjøre nå, var å 
bytte kassetter når jeg fikk 
beskjed om det på skjermen. 
Det gikk nesten prikkfritt. A v 
mer enn 70 klipp var det bare et 
par feil - hoppet over ett klipp 
bla. Neste omgang var å trimme 
klippene og det kunne 
oppdragsgiveren gjøre, siden jeg 
fortsatt hadde kopiert inn 
tids koden på skjermen. Til slutt 
var det bare å kjøre ut en 
endelig kopi uten tidskode i 
bildet. Smart og lite jobb for 
meg. 

Mer redigeri ng 
Det vil komme flere 
redigeringssystem til Amiga. På 
Amiga Shoppers Show i Køln 
viste det italienske firmaet 
DeskTop Video s.r. l ,  et 
Macintosh-liknende program 
kalt FrameTalk. Her kunne du 
redigere på skjermen ved hjelp 
av ta tak i små digitale bilder 
(første og siste bilde i en 
sekvens) og plassere dem i en 
redigeringsliste. Dette 
forutsetter jo digitalisering av 
sekvensene, stor RAM og HD. 
Selve den endelige redigeringen 
foregår fra tape-originalen, men 
FrameTalk styrer hele 
prosessen. Det nye kortet 
Digital EditMaster (se annonse 
fra ADB på Kolbotn) krever 
også stor RAM og HD. 50 
sekunder med video i beste 
kvalitet krever 1 00 MB 
harddisk. Hadde du ledig plass, 
sa du? 

V I d e o 

Mer om 
genlocker! 

C-Lock tu l ler i kke! 
Jeg skisserte at G-Lock har 
problemer med å "holde på 
videosignalet" når du spoler 
lenge uten bilde. Dette er ikke 
helt riktig, for det finnes en 
funksjon som motvirker dette. I 
menyen slår du av "continous 
check" og da skulle det 

problemet stort sett være løst. 
Det betyr at G-Lock lar seg fint 
bruke også til automatisk 
redigering feks. sammen med 
Video Director. Denne 
funksjonen var ikke beskrevet i 
den foreløpige manualen. 
G-Lock er en forholdsvis 
rimel ig kvalitets-genlock. 

N oe å skjule?  
Firmaet Tessa Electronics AlS 
tilbyr en "billig-genlock",  
MiniGen t i l  1 799.- .  Jeg prøvde 
forgjeves å få låne en for test. 
Etter den første 
telefon-henvendelsen fikk jeg 
ikke kontakt med firmaet, 

verken på telefon eller via fax. 
Man var tydeligvis ikke så 
interessert i å få genlocken 
testet. . . . !  

Cenlock ti l A2000 
Commodore selger forøvrig ut 
en intern genlock til Amiga 
2000 til spott-pris .  Den koster 
ca. 650.- kr. Den skal plasseres i 
video-slotten og har vanlig 
video ut og inn i tillegg til RGB . 
Du kan ikke vente deg all 
verden av kvalitet. Fargene på 
Amiga-grafikken flyter litt ut, 
men er du sparsom med å bruke 
andre farger enn hvitt og mørke 
farger som brunt på teksten, kan 
du likevel få et hyggelig 
resultat. 

Scala styrer C-Iock 
Scala MM200 har fått en 
G-Lock EX. Dvs. du kan styre 
mange av funksjonene fra Scala 
MM200. Du kan veksle mellom 
de ulike videokildene og 
Amiga-grafikken 
(AmigaJlnverse/Overlay) tone 

Genloek uted 
studio design 

HAMA S 290/Sirius Genlock er toppmodellen i en 
serie med redigeringsutstyr som har et 

strøml injeformet "studio"-design - i motsetning til de 
to and re "matboksene" med knotter. Kvalitetsmessig 

er det ikke så stor forskjel l  mel l om Hama S 590 og 
Genlock S 290. 

[ motsetning t i l  med G-lock foretas alle innstillinger på elve boksen. 

Her kan du justere fargetonen med en knapp for h er av 

prirnærfargene (RGB), du kan i til l egg ·tille inn fargemctni ng. 
ly mengde og kontra. t. Du har to skyve-brytere til toning av 

video-bildet og Amiga-grafikken. Dette fungerer mye bedre enn 

dreie knotter. I tll1cgg har du brytere til gjennomsJøyfmg av 

videosignalet, veksling mellom grafikk/videobilde og invert for å snu 
Amiga-bildet. Du kan kople til 1 vanlig video eller l Y/C-kilde og 
hvis begge er koplet ti l  er det Y/C som dominerer. Du kan de,rfor ikke 

veksle mellMl Y le og vanlig video . G 290 har heller ingen 

Iydmik c-mulighet. G 290 kan bmkes som en Y/C-til PAL konverter 

e l ler som Y/C- til ROE. Dvs. har du en TVImonitor som har 
ROB-inngang men ikke Y IC kan du nå oppnå y le-kva l itet likevel. G 
290 kan også dri es uten Amigaen 'om en ren YIC til PAL konverter, 

men da trenger du en ekstra trØmforsyning. Genlock 290 kople bare 

tU Amigaen ved hjelp a RGB-porten (monitor-porten) og fungerer 
utmerket med Scala og andre progmlU. Vidobildet er tabilt og bra og 

Amiga-gratikkenhar fine farger. Prisen er forhold vi høy: 

Skandiafilm i Oslo har en "veiledende" pri på 1 1 765.-. men FAMO 

tar j 1 1 60.- ink. ID a. 

" '  

bildet ut/inn og velge over hvor 
lang tid dette skal foregå. Du 
har den samme kontrollen over 
lyden. Det du ikke kan gjøre, er 
å bruke de mulighetene som 
G-Lock har til å justere 
video signalet -stille inn farger 
ol. Du må foreta alle disse 
innstillingene i G-lock 

SCALA 

programmet og lagre 
innstillingene (setup). Så kan du 
hente inn setupen i Scala. En 
liten begrensning, men bortsett 
fra det ser Ex-en ut til å fungere 
bra. Nå er det bare selve 
styringen av videokildene som 
mangler. Hva med de? Pris ca. 
1 1 00 kroner. 
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B B S 

1920 
I hvert nummer av Amiga Forum vi l vi skrive om det som populært kal les " BBS'ing". Etter hvert vi l  vi komme 

innom de fleste temaer som angår B BS-virksomhet, men ti l å begynne med starter vi med en generell innføring i 
dette spennende emnet. 

I forrige nummer kunne du lese om 

politi-razziaen mot en rekke illegale 

databaser. Dersom du fikk inntrykk 

av at database-virksomhet er noe 

kriminelt, tar du fullstending feil. 

De fleste databasene er seriøst 

drevet av personer som har dette 

som hobby først og fremst fordi det 

er svært gøy. 

BBS betyr det samme som "Bulletin 

Board System", og er ofte oversatt 

til norsk med "elektronisk 

oppslagstavle" . For å bruke en BBS 

trenger du en datamaskin med 

nødvendig programvare, modem og 

telefonlinje. Du ber maskinen din 

ringe et bestemt nummer, og får du 

svar blir du koblet inn på basen. 

Første gang du ringer en BBS må du 

taste inn noen opplysninger om deg 

selv, samt et privat passord. Dette 

passordet må du huske og bruke 

neste gang du vil inn på basen. Inne 

på en BBS kan du hente filer, lese 

meldinger, skrive meldinger, spille 

spill og komme i kontakt med andre. 

I Norge finnes det rundt 20 baser 

som er beregnet på Amiga brukere. 

De fleste av disse basene bruker et 

norskutviklet baseprogram som 

heter ABBS.  (Vi satser på å komme 

med en test av dette programmet 

FORKLARING 
B BS. Elektronisk 

Modem 

Buste 

Sy op 
Co-Sysop 

Sig p 
Acce 

opp lag tavle. 

MOdulatorl 
DEModu]ator. 
En base om er blitt 
" tatt" av poHtiel. 

Sy tem Operatør. 
Medhjelper. 
Konferan e-Ieder. 
Den enkelte brukers 
tilgang. 

Down/oade Hente en fil fra en 
B BS. 

Uploade Legge 'Opp en fil til 

en BBS. 

senere) Andre kjente base-program 

er Ami-Express (De fleste BBS'ene 

som ble bustet brukte dette 

programmet), Falcon og Amiga 

Terminal. 

Den som driver en BBS blir kalt for 

Sysop. Sysops hoved-oppgave er å 

"holde orden" på basen, bl .a ved å 

bestemme brukernes access. (Har du 

dårlig access kan det f.eks være slik 

at du ikke kan downloade eller 

uploade filer) Sysop kan med andre 

ord bestemme hvor store muligheter 

du har til å bruke basen. En base 

med flere tusen brukere kan være litt 

av en jobb for en Sysop. Derfor kan 

det hende at han "ansetter" en eller 

flere Co-Sysoper for å hjelpe ham 

med arbeidet. 

Alle baser har forskjellige 

konferanser. Det kan f.eks være 

konferanser for programmering, 

kjøp og salg, filmer, demoer, 

musikk osv. Enkelte konferanser har 

en egen Sigop (Spesial Interest 

Group Operator) som bl.a holder 

orden på at det som blir skrevet har 

noe med konferansen å gjøre. Som 

bruker vil du kunne melde deg ut og 

inn av disse konferansene etter eget 

ønske (Samt hvor bra access du 

har). Alle baser har en egen 

konferanse hvor man kan legge 

privat post til andre. Disse 

meldingene kan bare leses av 

mottaker (og Sysop), så dette er et 

bra alternativ til postverket. 

Som tidligere nevnt bruker du 

telenettet. Det er derfor ikke dyrere 

å ringe en BBS enn det er å ringe på 

vanlig måte (Det finnes også 

elektroniske baser som går på 

satelitt- og radionettet, men dette 

skal vi komme tilbake til senere). 

For utenforstående kan 

BBS-virksomhet virke vanskelig og 

avansert, men BBS'ing er lett å lære 

og komme igang med. Det er en 

utrolig morsom og lærerik hobby, 

og det kan på det varmeste anbefales 

til aIIe med datamaskin. 

Presentasjon av en AmJga-BBS 

CRUSADERS BBS 
Skal man skrive om norske 

Amiga-baser er det bare et sted 

man kan begynne. Crusaders BBS 

har vært i drift i hele 5 år av et 

velkjent Crusaders-medlem som 

kaller seg Dr. Outtasight. 

Crusaders BBS har utviklet seg til å 

bli "hovedkvarteret" til den norske 

Amiga-scenen. De aIIer fleste er 

registrert som bruker her. Basen har 

mellom 1 50-250 innlogginger hver 

dag, og antall brukere varierer fra 

1 000-2000 stykker. (Brukere som 

ikke har vært inne på 4 måneder 

slettes automatisk) Crusaders BBS 

er en 1 00% PD base, og brukerne 

har i underkant av 4000 filer å velge 

mellom. Basen har spesialisert seg 

på filer som Raytracing, Satelitt, 

Movie Reviews og Morphs, og man 

finner selvsagt alle Crusaders 

produksjoner her. Crusaders BBS 

har 30 konferanser, og spesial

emnene er MIDI og Nplay Support. 

Sysop Dr. Outtasight jobber til daglig 

med datakommunikasjon, så man 

kan trygt påstå at han vet mye om 

dette emnet. Han startet denne PD

basen når de fleste andre norske 

Amiga-basene var basert på pirat

virksomhet. Det er grunnen til at han 

fort tok hele Amiga PD-markedet, og 

basen hans er også i dag en av de 

ledende når det gjelder utvalg. Dr. 

Outtasight er av den bestemte 

oppfatning av at pirat-baser er en 

døfødt ide (Uten å komme inn på at 

Crusaders ikke kom helt uskadd fra 

pirat-bustingen i november . . .  ) .  

Maskin: 486DX 33MHZ 

System: MBBS v9,9 

Tlf: 06-833980 (300-2400 BPS) 

06-83398 1 (4800- 1 4400BPS) 

06-833982 (2400- 1 2000BPS) 

I hvert nummer av Amiga Forum vil vi 

presentere en norsk Amiga-base. Her vil du 

finne opplysninger som som angår basen, 

samt informasjon om sysopen. 

Oversikt over norske Amiga-B BS'er 

Base Nummer Gruppe Sysop Base Moilem 
ABBS SuPPOIl 02-277 176 Ocit JJiø leng A S  9600 

Amiga Forum SBS OS 1-62764 Stein Haugen A.B 9600 
Cru adcrs # 1  06-833980 Cru aders Df.Ouuasighl MB 2400 
Cru tiders #2 Q6.S33981 ('ru aden; Or.Ouua ight MS I ;:J.4 
Cru aders #3 06-8 39 2 Cru aders Dr.Ouuasigllt M B  1 2.0 

HardRock Cafe 02,,92 1 070 Lars Oybwad A.B J4.4 

Home Alone 1# I 07-040305 CRB IT MB 14.4 
Home Alone #2 07-040297 CRB JT Mo 14.4 

Holler than .. # 1  02-746439 Fraxion Filchef AS l·M 
Houer than . . #2 Q2,.288351 Fraxion Pileher A S  9600 

Madhouse 02-37 1974 Manin Myh� AS 2400 

Nightfly 03·823596* EO Viper AB 14.4 
Nighl hifI A BBS 02- 1 22403* � aull AB 2400 
Sirion BBS 09-93'A74 1 John 8uphammer AB 2400 

VICE 02,732787 Thomas Ve tly AB 1 4.4 

Vi uaJ Mem ry 02-64'6051 Fra:xioJl Shcrwin A S  2400 
Wadord # l  02,222 1 32 Dr. Zonk AB 9600 

Warlotd 'if2 02-222074 Dr. lonk AS 14.4 
W'OnClerland MBBS 07-965209 Equin ]{ O<lrk Angel MB 9600 
* = 8 en ei' kun op� ne 110m k1 2l.00 - 07.00. AH ::: ABSS.. M S ::: MB.BS 
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Hvordan 
bestille? 
KataJogdisketier 
En oversikt over hva som 
befinner seg i Flsh-. amlingen 

kan be tines fra oss. Bare 'end 

20kr i frimerker, . å får du 

katalogdiskettene i po ten i løpet 

av kort tid. 

Priser: (pr.stk) 

] -9 disketter: 25.-

10-> disketter: 22,

Pakker,ilbttd: 198,-

+25 kr for pakking og porto. 

+ 1 6  kr ed oppkrav. 

Beløpet kan betales på forskudd 
over portgiro-konto: 0[24 
0790670 
Skriv bestilJingen dir.ekte på 

postgiro-blatl'ketten. Alternativt 
send {} s en liste Over de 

diskettene du vil ha, og vi sender 
deg dem i oppkrav. 

Di ketten Mstmes 11m: 

Grafisk PreseJltåsjoo 
Posthoks 524 

7001 Trondbeim 
TlflPax: 0'7 .sl3 l �  1 7  

V i  har jlkRe proousert ,denne 
programrvaren, og tar Gt;rfor 'ikke 

noe al3svnr tor å fl pmgrwnmene 

til ,& virte. Noe prøgmmrner 

krever litt mer enil bare klikke 

på et ikøn med mu en. I slike 

tilfeller så medfølge!: deJi 

teksålilej' på engelsk , om 
forklarer bva søJJl ma gj,øre.s. 
Ende� av programmene som er i 

Fisb*�mlingen forut etter at 
man har ea viss ku nskap om 

hvwdan bruke Amjga'�n. 

p u b I I C D o m a l n  

Public Domain (PD) er betegnelsen på 
programvare som kan distribueres fritt. 
Den største saml ingen av PD er Fred Fish-samlingen. 
Den består pr. i dag av 800 disketter! Og det kommer 
stadig flere. På disse diskettene kan man finne nesten 
alt, fra assemblere ti l  animasjoner, fra spi l l  t i l  
samplet musikk. På hver diskett l igger det flere 
forskjell ige program. 

av Stig Ove Johnsen 

InSeript 
av Gary Smith 

Programvare for videoteksting og 

informasjonsvisning skulle vel være 

velkjent for de fleste amigabrukere. 

(Demo av Scala 500 fulgte med 

AmigaForum 1 192.) Men slik 

programvare bruker ofte å koste 

flere tusen kroner. Nå er det dukket 

opp et slikt program på 

Fish-diskettene! Med InScript kan 

du sette sammen en sekvens av 

IFF-bilder og legge/redigere tekst 

oppå disse. Programmet er veldig 

godt laget, og gjør det veldig lett for 

deg å bruke det. 

La meg demonstrere. Jeg vil lage en 

reklame-side for et hotell. Først 

bruker jeg et tegneprogram til å lage 

bakgrunnsbildet og logoen til 

hotellet. (Du kan f.eks bruke 

programmet FreePaint som du 

finner i pakken Grafikk A). Nå har 

jeg jukset litt og hentet inn et 

ferdigskannet bilde som jeg 

plasserer på venstre side bildet. Den 

ferdige bakgrunnen blir lagret som 

IFF-bilde og jeg er klar til å benytte 

denne i InScript. 

Programmet startes opp. Langs 

skjermens nedre kant befinner det 

seg en rekke ikoner som 

representerer de mest brukte 

funksjonene i programmet. I tillegg 

har programmet, på vanlig 

Amiga-vis, rullegardin-menyer. 

Tilbake til min demonstrasjon .  

Menyvalg IFF-Load henter inn 

bakgrunnen som jeg laget isted. 

Som overskrift vil jeg ha hotellets 

navn. Med musen trykker jeg på 

skjermen på det stedet jeg omtrent 

vil ha navnet. Jeg skriver: 

"Evigheten Hotell" . Nå ble ikke 

skrifttypen helt slik jeg hadde tenkt 

meg. Jeg trykker på font-ikonet og 

velger en mer passende font og 

størrelse. Nå ble det bedre, men 

fortsatt mangler det litt før 

overskriften er perfekt. Hva med litt 

farge? Et trykk på stil-ikonet fikser 

det. Jeg velger en passende farge, og 

prøver med litt skygge. Hmm, en 

annen farge påskyggen kanskje . . .  

Hele tiden mens j e g  tenker og 

trykker, så kan jeg se på skjermen 

hvordan mine forsøk ser ut. Nå ser 

det nesten bra ut, men plasseringen 

er ikke helt riktig. Jeg bare trykker 

med musen på teksten min, og så 

kan jeg dra den rundt på skjermen 

og plassere den der jeg synes den 

passer best. 

Nå vil jeg ha med noen stikkord 

om hotellet. Akkurat som isted 

trykker jeg på skjermen der hvor 

jeg vil ha teksten og skriver den 

inn. Jeg flytter litt om på 

stikkordene men det er vanskelig å 

få j ustert dem slik at det blir en 

jevn venstrekant og med like stort 

mellomrom mellom linjene. Jeg 

trykker på de "vanskelige" 

setningene, og velger deretter 

juster-ikonet. Det dukker opp en 

meny med mange valgmuligheter 

for justering av tekst. Denne er 

MEGET kraftig og brukervennlig. 

(Her kan Scala lære mye ! )  Jeg kan 

også her se til enhver tid hvilken 

virkning mine valg får for min 

tekst, og kan teste forskjellige 

muligheter. 

Med ett er jeg ferdig ! All teksten er 

der jeg vil ha den, og den ser ut 

slik jeg vil. Jeg er imponert over 

hvor enkelt dette programmet lar 

meg arbeide. Og jeg har egentlig 

bare så vidt fortalt om noen av 

funksjonene dette programmet har. 

Du kan f.eks lage en hel sekvens 

av bilder og kjøre denne som en 

slags video der du kan velge 

forskjellige overganger mellom 

bildene. 

Med programmet følger det en 

lang tekstfil som i detalj forklarer 

alle de muligheter som ligger i 

InScript. 

InScript er såkalt shareware. Hvis 

du sender AUS $40 (Australske 

dollar) til Gary Smith så blir du 

registrert bruker av programmet, 

og vil få tilsendt siste versjon av 

det. 

Programmet ligger "klart til bruk" 

på en diskett i pakken Grafikk B. 

Anbefales ! 

S E  N ESTE S I D E  FOR 
'EN OVERSI KT  OVER 
PAKKETI LBUDl 



Begynner

pakken 

• 

Denne spillpakken er 
særlig beregnet på de 
som er litt ukjent med 
hvordan Amiga'en 
brukes. De trenger ingen 
form for utpakking, men 
kan startes direkte etter 
at Workbench'en er 
startet opp. 

HeadGames (425) 
Shoot-em-up spill med 
digitaliserte hoder som 
fiender. 

Up&Down (462) 
4-på-rad spill. 

Mosaic (466) 
Lag mosaikk-mønstre. 
Plasser mosaikken slik at 
like farger henger 
sammen. 

AirAce (469) 
Shoot-em-up spill. Her får 
du testet refleksene dine! 

Megaball (477) 
Ball-type spill. Mange 
effekter og bra lyd. Du får 
ikke nok av dette spillet. 

Domino (50 1 )  
Standard dominospill. Her 
får du spille mot 
computeren. 

Fliplt (51 2) 
Othello type spill. Meget 
bra. 

Reseue (690) 
Shoot-em-up spill. Bra 
musikk - mulighet for å 
jukse! 

LittleBoulder (709) 
PrØv å finne alle de skjulte 
diamantene i hulen innen 
tiden renner ut!  

ThinkAMania (109) 
Et brettspill med flott 
grafikk og mange 
morsomme lyder. Et 
morsomt spill for alle 
aldre. Opptil 2 personer 
kan spille samtidig. 

PacMan (7 1 7) 
Et godt og gammeldags 
Pacman-spill med 25 
nivåer. Spis så mange 
prikker som mulig før 
spøkelsene tar deg! 

p u b I I c D o m a I n 

Pakketi I bud ! 
For å gjøre det enklere for deg, har vi satt sammen 
noen ( 1 0 disketter i hver) med program innenfor 

spesielle kategorier. Pris pr. pakke: kr. 1 98,· 

Spil l  pakke 

A 

LordOfHosts (488) 

• 

Spill for 2 personer basert 
på brettspillet "Shogun". 

Connex (51 l )  
"4 p å  rad". 

AmiOmega (528) 
Et "Dungeons and 
dragons" spill med mange 
monstre og magiske 
formler. 

Conquest (533) 
Strategispill for 2 spillere. 
Koloniser universet og 
skyt ned dine motstandere. 

MambaMove (548) 
Finn utgangen med en 
eplespisende slange ( '). 

Amastermind (554) 
Et Master Mind spill. 

Landmine (554) 
Pønsk ut hvor minene 
befinner seg. Krever 1 Mb 
RAM. 

SubAttack (554) 
Senk fiendens skip! 
Krever 1 Mb RAM. 

L1amatron (560) 
Et shoot-em-up spill for 
opptil 2 spillere. Over 1 00 
nivåer. 

Peters Quest (577) 
Redd Daphne som er blitt 
kidnappet! Flott lyd og 
grafikk i dette spillet med 
20 nivåer. 

EternalRome (723) 
Et historisk riktig 
strategispill fra 
romertiden. For 2 eller 
flere spillere. 

Klondike (740) 
Kortspill for l spiller. 

Spi l lpakke 

B 

Diplomacy (582) 
Strategispill  for flere 
spillere. 

• 

TheGallows (586) 
Hangman-spill med over 
3000 ord! 

EquiLog (590) 
Et spill av typen Master 
Mind. 

CirclesUP (592) 
NumbersUP (592) 
To små spill for 1 -2 
spillere. 

Cube4 (594) 
3-dimensjonal 
bondesjakk. 

HOW (595) 
Et spill for smarte 
personer... 

GoLD (597) 
"Game of Life". Livets 
spill? 

ScudBuster (597) 
Et "Scud mot Patriot" 
spill. 

Paragon (600) 
Brettspill for 2 spillere. 

RotheIlo (600) 
Spill av typen Othello. 

RingWar (604) 
Test refleksene dine i 
dette rom-spillet. 

MathsAdv (7 1 3) 
Vinn spillet ved å løse 
matteproblemer. 

Spi l lpakke 

C 

Revenge (6 1 7) 

• 

Lothian (628) 
Eventyrspill av 
Ultima-typen. Mye moro! 

Rocky (629) 
Boulderdash-type spill 
med mange nivåer. 

Attacks (632) 
Strategispill for 2 
personer. 

Copper (632) 
Hold ballen i lufta og bryt 
ned veggen foran deg 
samtidig' 

4Wins (643) 
Et lite workbench spill. 

Brain (652) 
God hjernetrim ! 

Solitaire (7 1 2) 
God gammel kabal. (Med 
Batman-kort ' )  

AMines (707) 
Finn og marker alle de 99 
minene som skjuler seg på 
brettet. 

Octothello (72 1 )  
E t  spill a v  othello-typen, 
men som spilles på et 
oktogonalt brett. 
Hundrevis av variasjoner! 

Spi l l  pakke 

D 

Ashido (655) 

• 

Kombiner farger og 
mønstre. Mere hjernetrim! 

Pipeline (656) 
Rørlegger-spill! Klarer du 
å unngå oversvømmelser ? 

BaldricDemo (657) 
Demo av et plattformspill. 
Mye artig grafikk og lyd. 
Dette må du bare prøve! 

Celest (659) 
Strategispill for opptil 9 
spillere! Utforsk galaksen, 
legg under deg andre 
verdener og bygg opp ditt 
imperium! 

denne underjordiske 
labyrinten i landet 
Exousia, mens du prøver å 
holde deg i live. 

YatZ (685) 
Yatzee-spill for l person. 

Phone (689) 
Et morsomt strategispill. 
Prøv å koble sammen alle 
i et telefonsystem før du 
slipper opp for ledning. 
Landskapet består av høye 
fjell, dype elver og sterkt 
trafikkerte veier. 

DoubleSquares (702) 
PrØv å plassere så mange 
brikker som mulig i dette 
brettspillet. Det er over 
1 00 forskjellige 
kombinasjoner! 

PointToPoint (702) 
Et brettspill for 2 spillere, 
der målet er å få plassert 
så mange brikker på 
brettet som mulig som 
omringer motstanderens 
brikker. 

CrossMaze (705) 
Et kryssordspill hvor 
ordene er gitt på forhånd, 
men ikke plasseringen av 
dem. Opptil 2 spillere. 

Adventure (727) 
"The Colossal Cave 
Adventure" - eventyrspill! 

Animasjon 

A 

TooMuch3D (270) 

• 

Er en advarsel til de som 
tilbringer alt for mye tid 
foran dataskjermen. 

Aerotoons (4 1 3) 
2 flyanimasjoner: "Swiss 
Army F-16 In Combat" og 
"Stealthy Manuever Il" .  

Juggette (413) 
3 
sjongleringsanimasjoner: 
"Juggette Anim", 
"Juggette_2" og "Juggler 
Demo 2 " .  

SE FORRIG:E SI  DE 
I N FORMASJON OM 
B EST I L L I N G  ETC. 

Styr din laser-spyttende 
kamel gjennom 42 nivåer! 

Concentration (627) 
Ord-spill for opptil 2 
personer. 

Catacomb (666) 
El grafisk eventyrspill. 
Din oppgave er å utforske 
de hemmeligheter og 
skatter som skjuler seg i 

Anims (41 4) 
3 flotte animasjoner: 
"Batman", "Late Night" 
og "Terminal". 

Coyote (4 1 7) 
Må bare sees . . .  

AtTheMovies (4 1 8) 
Amy the Squirrel på kino. 

Pogo (423) 
Fin liten animasjon med 
Pogo og Miss 
Mam'a'selle. 

AmyVsWalker (450) 
Amy the Squirrel mot en 
"Walker" fra Star Wars! 

AntiLemmin (490) 
Flott parodi på spillet 
Lemmings. Krever 2Mb 
RAM. 

ShuttieCock (504) 
Tennis-spillende 
romferger. .. 

TheDatingGame (505) 
4 minutter lang animasjon 
med Flip the Frog og 
Clarisse Cat. Krever 3Mb 
RAM. 

Animasjon 

B 

• 

l O disketter med et variert 
utvalg av animasjoner! 
Her finner du blant annet 
BigSneeze, A day at the 
beach, Juggette 3 og 
Unsporting fra Eric 
Schwartz. Tobias Richter 
er representert med 
Enterprise l .  En egen 
diskett er tilegnet små 
Disney-inspirerte 
animasjoner. 
Demonstrasjoner av 
morphing er med, samt en 
animasjon satt sammen av 
digitaliserte bilder av en 
roterende byste. De største 
animasjonene krever 3MB 
hukommelse, men du får 
se mye selv om du bare 
har 1MB. 

G rafikk 

A 

Viewer (484) 
Viser IFF bilder raskt! 

• 

PicBase (527) 
Organiserer bildene dine 
ved å lage små miniatyr 
versjoner. 

24BitTools (553) 
3 programmer for bruk 
ved 24-bit bilder. 

-----------------------�----------------------------



Landscape (554) 
Lager landskapsbilder. 
Sett parametre som: 
høyde, hav, trær, snØ, 
strand og lysvinkel. 
Krever I Mb RAM. 

ApfelKiste (566) 
Mandelbrot-program. 

Dataplot (575) 
Plotter data og 
matematiske funksjoner. 

World DataBank (580) 
Lager kart over det 
området i verden du 
ønsker. 

PictSaver (593) 
"Fotograferer" skjermen 
din og lagrer det som et 
IFF-bilde. 

FreePaint (627) 
Meget bra tegneprogram! 

Rayshade (707) 
Raytrace-program. Bygg 
en modell av f.eks kuber 
og kuler, og la Amiga'en 
regne ut hvordan et bilde 
av dette ser ut. 

Grafikk 

B 

HamLabDemo (726) 
Et flott konverterings- og 
billedbehandlings
program ! Konverterer 
mellom bilder i formatene 
GIF, IFF, JPEG, Targa, 
BMP, TIFF, PBMPLUS, 
MTV, Spectrum 512, 
QRT og Sun. Bildene kan 
skaleres, og du kan endre 
på farger og plukke ut 
deler av bildet. 
Demoversjonen er 
begrenset til 
billedstørrelser på 
5 12x512 eller mindre. 

Vertex (727) 
Editor for tredimensjonale 
objekter. Objektene kan 
flyttes, roteres og skaleres 
vha. å skrive inn 
parametre eller bruke 
musa. Mulighet for 
lagring i flere formater for 
etterbehandling i andre 
program. 

FontViewer (732) 
Viser skrifttyper i alle 
skjermoppløsninger. 
Støtter fargeskrifttyper og 
de 
nye outline-skrifttypene i 
WB2.0. Du kan se opptil 
30 skrifttyper på en gang 
med selvvalgt tekst. 

A WPlotDemo (737) 
Demoversjon av et 

p u 

profesjonelt program for 
plotting av data. 

InScript (739) 
Et glimrende program til 
videoteksting! Se 
utfyllende test tidligere i 
artikkelen. Krever 
minimum 1MB minne. 

Mostra (753) 
Avansert program for 
behandling av IFF-bilder. 
Inneholder blant annet 
mulighet for analyse av 
IFF-bilder og enkel 
slideshow-styring. 

BootLogo (754) 
Viser et bilde mens 
maskinen starter opp. 
Bildet forsvinner idet det 
første 

b 

vinduet åpnes i 
oppstartsekvensen. Krever 
WB2.0. 

JcGraphDemo (760) 
Demoversjon av et 
program som tegner 
stolpe-, linje- og 
paidiagrammer av dine 
data. Diagrammene kan 
tegnes i 2D eller 3D, 
roteres rundt alle akser og 
deretter lagres i 
forskjellige formater for 
inkludering i andre 
program ! 

PlotMap (762) 
Tegner kart av jorda's 
overflate. Her kan du gå 
inn og forstørre deler av 
kartet for å se flere 
detaljer. Krever WB2.0. 

ALook (769) 
Viser IFF-bilder (alle 
formater) og animasjoner. 
Kan kjøres fra Workbench 

eller CL!, og har mange 
valgbare innstillinger. 
Krever WB2.0. 

10 disketter fulle med 
clipart! Dette er IFF 
bilder i sortJhvitt som 
egner seg spesielt til 
Desktop-publishing. 
Inkluder bildene i dine 
brev og dokumenter. 

I i c 

Musikk 
A 

D 

• 

WonderSound (449) 
Wondersound er et 
additivt harmonisk 
instrumentdesign-verktøy 
med et separat 
envelope-designvindu og 
16 relative harmonisk 
styrke og 
fasevinkelkontroller. 
Skjønner ?? 

SynthSong (521) 
Sang som varer nesten 65 
minutter. 

BCBMusic (538) 
Sangene "Still Waiting", 
"Transpose" og "Trilogy" . 
Spiller-program med 
equalizer lignende display 
medfølger. 

SonicArranger (569) 
Musikkprogram som 
støtter samplede og 
syntetiserte lyder. Opptil 
254 instrumenter. Kan 
lese Noisetracker-filer. 

OctaMED (579) 
Musikkeditor med 8 
kanaler. 

AniMan (653) 
Animert, snakkende hode 
som starter programmer 
på kommando (vha 
mikrofon + Iyddigiserer). 
Kan sitere poesi! 

VideoMusicBox (660) 
For komponering av 
musikk. Lett å lære, 
mange kraftige funksjoner 
for de med liten 
musikk-kunnskap. 

Cooltunes (667) 
Samling av sangene 
"Exarch", "Sedative", 
"Hypersonix" og 
"SlowPlay".  

PlaySound (684) 
Spiller samplede lyder, 
også direkte fra harddisk ! 

PowerPlayer (687) 
Spiller nesten alle 
modul-formatene. (F.eks 
Noisetracker, MED, 
Oktalyzer). 

o m a 

Melodi

pakke A 

I 

• 

Hvorfor bruke masse 
penger på nye CD' er? La 
Amiga'en stå for 
underholdningen 
mens du tegner i Deluxe 
Paint eller tekster video 
med InScript. Her har du 
10 
disketter med melodier 
samt tilhørende program 
for å spille disse i 
bakgrunnen! Du står foran 
mange timer med 
uhemmet 
musikkopplevelse ! 

HackPack 
A 

lE (621) 
Ikon-editor for ikoner på 
opptil 640x200 punkter i 
størrelse. Krever 1Mb 
RAM. 

leons (635) 
En samling 8-fargers 
ikoner. 

SysInfo (642) 
Gir deg informasjon om 
din maskins 
konfigureringer, versjon 
av operativsystem, osv. 

leons (65 1 )  
Flere 8-fargers ikoner som 
du kan ta i bruk. 

SID (651) 
Et meget bra verktøy for å 
behandle dine filer ved 
hjelp av musen. 

Eaters (660) 
Et såkalt "screen hack" .  
Noen "eaters" prøver å 
spise opp hvite punkter på 
skjermen din . . .  

Arq (665) 
Bytter ut 
system-meldingene dine 
med noen fine animerte. 
Du kan også inkludere 
egne animasjoner. 

ReOrg (678) 
Optimer dine disketter for 
hurtigere aksess. 

VirusHunter (690) 
Et harmløst "screen hack". 
Jeg røper ikke meL .. 

WalkingMan (706) 
Enda et "screen hack". 

n 

Mange morsomme 
menn . . .  

SpaeelI (717) 
Et norskutviklet program 
med over 50 funksjoner. 
Blandt annet 4 
skjermblankere, 
tekstviser, virus sjekker, 
kalkulator, diskettkopierer 
og formaterer. 

bBaseII (7 1 0) 
Se utfyllende informasjon 
et annet sted i artikkelen. 

JEyes (712) 
Gi workbenchen din øyne! 
B li paranoid du også! 

Free (7l 3) 
Viser deg hvor mye ledig 
plass (i antall byte eller 
blokker) du har på dine 
partisjoner. 

ICalc (7 l 3) 
En kraftig kalkulator. 
Håndterer blandt annet 
komplekse tall. 

Lha (715) 
Et meget hurtig 
pakkeprogram. Er 
kompatibelt med 
MS-DOS Lharc v l .13 og 
LHA v2. 13, samt Amiga 
Lharc. Versjon 1.32. 

Datafiler (72 1 )  
E t  database program for å 
lagre navn, adresser og 
telefonnummer. Har søke 
og utskrifts-muligheter. 

DPU (721) 
Disk Peek and Update. En 
heksadesimal diskett og fil 
editor. 

DiskMate (723) 
Et multitaskende diskett 
verktøy program. 
Inneholder blandt annet 
diskett kopiering, 
skjekking, formatering og 
sletting. 

MemGauge (723) 
Viser din maskins 
minnebruk (chip, fast, 
public) ved hjelp av 
grafikksøyler. 

DonsGenies (724) 
En samling med over 40 
AREXX " genies" for bruk 
sammen med Professional 
Page. Inneholder også to 
AREXX eksempler for 
Art Department 
Professional. 

SnoopDos (725) 
Et verktøy for å overvåke 
AmigaDOS-kall. Det lar 
deg se hvilke "libraries, 
devices, fonts, 
environment variables" 
eller startoppfiler som 
program leter etter. Veldig 
nyttig når du prØver å 
installere nye 
programmer. 

PowerSnap (726) 
Et verktøy som lar deg 
klippe og lime tekst fra ett 
vindu til et annet på 
workbench'en ved hjelp 
av musen. 

FF (729) 
"File Find" verktøy. Ved 
hjelp av et grafisk 
brukergrensesnitt kan du 
ved hjelp av dette 
programmet finne filer på 
f.eks harddisken din. 
Krever WB2.0 eller nyere. 

Program

mering A 

FileWindow (464) 
"File requester" som du 
kan inkludere i egne 
programmer. 

DlCE (49 1 )  
C-kompilator 
rnJassembler. 

Gwin (57 1 )  
Samling grafiske rutiner 
for bruk under C. 

MICE (590) 
Lager C og assemblykode 
av IFF bilder. 

CManual (691-695) 
5 disketter med C manual 
for Amiga. Inneholder 
over 40 kapitler med 1 75 
kjørbare eksempler på 
hvordan åpne skjermer, 
lage menyer, osv. 

EZAsm (699) 
Kombiner C-kode med 
assemblykode. A68k og 
Blink medfølger. 

---------+--------



L e s e  r k o n t a k  t 

BREV 
"'===,-7' Send spørsmål, svar, tips, 

meningsytringer, ros & ris til 
AmigaForum,Verkstedvn 4B 
801 3  Bodø. Det beste 
brevet honoreres med en 
AmigaForum l-skjorte 

LoadWB alle AMIGA-brukere! 

Date viser nå 2 1 /0 1 - 1 993.  I løpet av 

de siste dagene har det vært flere 

nyhetssendinger på NRK om 

hacking i Norge. Mange av dere har 

sikkert fått dette med dere. Dette må 

da bety at det sitter drøssevis med 

mennesker rundt om i det ganske 

land som har meget stor kompetanse 

når det gjelder programmering av 

datamaskiner (AMIGA) ! 

I forbindelse med disse 

programmene, falt det meg inn at 

disse menneskene må da kunne 

brukes til mye mer fornuftige ting 

enn å ødelegge for 

programvare-produsentene. 

(Piratkopiering er noe 

*#$?%&f$%A&* . . .  MØKK ! ! ! ) 

Derfor ønsker jeg meg følgende: 

Alle som kunne tenke seg å lage 

små/store programvarebiter er 

velkommen til å skrive til meg, så 

skal vi snakke litt om utvikling av 

programmer for undervisning. Jeg 

sitter nemlig på noen gode ideer som 

kan bli bra produkter, og jeg har 

kontakter i skolevesenet som er 

meget interessert. Her kan det være 

penger å tjene, så ta editoren fatt og 

begynn å skrive! Adressen finner 

dere nederst. Jeg vet at det allerede 

finnes en god del programvare for 

undervisning, og disse er allerede 

oversatt til norsk. Men det er litt 

andre systemer jeg er interessert i .  

Selv har jeg tusket litt i 

programmerings-verdenen på PC, 

men har nå gått helt over til 

AMIGA. Erfaringene mine viser 

nemlig at AMIGA' en er mye mer 

brukervennlig enn alle slags 

kvasi-opplegg på PC (Windows o.l .) ,  

i tillegg til  at programmene både blir 

billigere og raskere på grunn av at de 

blir mye mindre på AMIGA'en ! 

Dessuten er det svært mange som 

sitter med en AMIGA hjemme, og 

dermed har muligheten for å jobbe 

der også. 

Forhåpentligvis har jeg, når dere 

leser dette, fått min A4000 med 

ørten MB RAM og diverse snacks 

(bl .a. SAS C 6.0), så du/dere må 

gjerne vise meg hva dere kan. 

Dette ble nå mest som en annonse, 

så jeg går litt tilbake til det jeg startet 

med. Dere som driver med knekking 

av programmer (spill 0.1 .), dere vet 

sikkert hva resultatet blir. Dyrere 

1I� _____ U_TV_I_K_LE_R __ H_A_R_D_W_A_R_E_O_G_S_O_FnN ___ A_R_E_T_I_L�A�M_IG_A ____ � II 
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God fagelig kompetanse 
og mange års erfaring med Amiga 

DEVICE AS 
Hvis det er noe du ønsker til din Amiga. hardware eller software. så 

kontakt oss. Vi utvikler produkter etter dine ønsker. 

Har du et program du vil selge men frykter piratkopiering. så har vi 
løsningen for deg. Vi utvikler og skreddersyr dongler til ditt firma. Vi 
har allerede levert dongler til svært fornøyde kunder. Ring oss for mer 

informasjon om hvordan du kan beskytte dine programmer. Det vil 
lønne seg! 

Vi er også forhandler av ledende Amiga produkter. Ring og få tilsendt 
prisliste nå! Vi har konkurransedyktige priser. 

TLF: 033 49 456 - FAX: 033 49455 
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programmer og færre som gidder å 

lage noe. Hva om dere, gjerne 

sammen med meg eller andre, setter 

de kloke hoder sammen og lager 

brukervennlige, superraske 

programmer som dere kan tjene 

penger på? Det må da være en større 

utfordring enn de 8 .23 minutter det 

tar å knekke andres koder? Drit 

(unnskyld uttrykket) i 

kopibeskyttelse, lag gode 

programmer med manual og trå ned 

prisen, så er det garantert at flere 

kjøper programmene. Eller la 

kopibeskyttelsen være et bestemt ord 

fra en bestemt side i manualen, eller 

til nød gjør som brødrene Meskanen 

(Real 3D), lag en hardware-lås. 

Selv kommer jeg, når utstyret er 

kommet, til å lage så mange 

programmer som mulig som PD, 

ShareWare og liknende. Mine større 

prosjekter må jeg nok lage som 

vanlige kjøpeprogrammer likevel. 

Mulighet for å lage reservekopi til 

eget bruk skal det være med, samt 

mulighet for installering på HD. 

CD:NytC Tema! AmigaForum 

Takk for et MEGET bra blad ! Det er 

helt i min smak, og kan ikke 

sammenlignes med det "mølet" som 

kommer fra utlandet 

(England/USA/Sverige) . . .  MEN . . .  

En ørliten klage: Jeg leser bladene 

svært mye og svært ofte, og jeg 

bruker dem til dels som 

"oppslagsverk" .  Dette resulterer i at 

papiret revner rundt stiftene i 

ryggen. Jeg skjønner jo at man må 

holde utgiftene nede med å bruke 

rimelig papir, men hva med å lime 

ryggene i stedet for å stifte? Eller 

helst begge deler? 

Vel, jeg kan ikke fylle hele bladet 

med grums, så jeg sier takk for meg 

for denne gang. Men husk: Har dere 

lyst til å bruke evnene deres til noe 

vettugt, så ikke nøl med å skrive 

eller ringe!EndCLI > nil: 

Tom Ole Børvik, Postboks 5053 

8 100 MISVÆR, Tlf. : 08 1 -39892 

Hei ! 

Vi er to meget skuffede 

Amiga-brukere. Vi bestemte oss for 

å skrive inn til AmigaForum for å 

klage på Commodore. For nesten to 

måneder siden bestilte vi hver vår 

Amiga 4000. Commodore lovte oss 

maskinene senest uken etter. Da 

kom ikke. Vi ringte til Commodore, 

som sa at de skulle sendes før jul, så 

vi ville ha dem før eller like etter. 

De kom aldri. Vi ringte til 

Commodore igjen, som sa at de 

skulle sendes i uke 52, så vi ville ha 

dem like etter nyttår - senest. De 

--_. _� --- --- _ ._------------�����.., 

vn du bH rik'l 
Da er kanskje i kke dette den rette måten å gjøre det på. 
Men dl:! b l i r  i hvertfa l l  i kke fattigere hvis vi velger å bruke 
nettopp d i tt program på en Am igaForum-diskett. Vi vet at 
det fi nnes mas evi s  av fl i n ke fol k  som s i tter rundt 
omkri ng og l ager nytteprogram og spi l l ,  og denne 
ressursen ønsker i nå å d ra nytte av. 

Vi jobber hardt for å bedre kva l i teten på disketten som 
følger med bladet t i l abonnentene, og dette kan du 
hjel  e oss med. Har d u  l aget et program som er nytt ig 
e l ler morsomt? I så fal l :  Ta kontakt med oss snarest! Hvi s 
det holder mål,  bl i r  1 )  du noen kroner ri kere, og 2) våre 
abon nenter b l i r  lykkel igere. 

Programmet kan være laget i hvi I ket som helst språk, 
men jo m i ndre plass det tar, desto bedre er det. En viss 
grad av dokumentasjon må også forekomme, og det 
være testet og så l i te fei l  i det som m u l ig. 

Send d isketten ti l :  
Am iga Forum, 
Verkstedveien 4B, 
801 3 Bodø, 

el ler r ing 081 -261 70 
og snakk med Øyvind 



kom ikke. Vi ringte Commodore 

igjen. Maskinene skulle sendes i uke 

1. To dager senere var vi desperate ! 

Vi ringte igjen. Maskinene hadde 

enda ikke kommet til Danmark fra 

Tyskland. Er det virkelig nødvendig 

å gjøre alt så tungvint? Vi er virkelig 

SKUFFET over Commodore. Hvis 

de har problemer, hvorfor ikke 

innrømme det istedenfor å komme 

med tåpelige unnskyldninger? Vi er 

avhengige av maskinene våre til 

arbeidet. De gamle maskinene er 

forlengst solgt. Hvor lenge må vi  

vente før vi får de nye? Vi er sikre på 

at vi forlengst hadde hatt maskinene 

våre om ikke Commodore hadde hatt 

monopol på Amiga. Hadde det tatt så 

lang tid å få en PC, hadde 

forhandleren forlengst gått konkurs. 

Commodore - skjerp dere ! 

Ellers vil vi gjerne takke for et 

utmerket blad med god service . . .  

Hilsen t o  meget skuffede 

Amiga-brukere. 

Takk for at dere liker bladet! Når det 

gjelder Commodore og leverings

problemene på Amiga, gir jeg ordet 

til Terje Malja hos Commodore 

Computers Norge AS. red. 

"Vanligvis vil jeg ikke svare på 

anonyme henvendelser, men siden 

denne saken også gjelder flere enn 

disse to det her gjelder velger jeg å 

svare likevel. Det er selvsagt 

beklagelig at dere ikke fikk maskinen 

på riktig tidspunkt. Problemene 

begynte med at vi solgte langt flere 

maskiner enn vi hadde regnet med. 

Tre måneders "forbruk " av A4000 

var brukt opp den første måneden. Vi 

bestilte flere. Disse skulle 

opprinnelig komme et par uker etter 

vi la inn bestillingen. Grunnet meget 

stor etterspørsel også i de andre 

Commodore landene ble det 

dessverre ikke så lett å få tak i 

maskiner. Vi ble derfor informert om 

at våre maskiner skulle komme i uke 

52 i 1992. Disse kom ikke til oss i uke 

52, men i uke l. Maskinene ble sendt 

ut øyeblikkelig, såjeg regner med at 

dere har fått deres maskiner nå. 

Vi har dessverre forhandlere som 

har bestilt rett før jul som ikke har 

fått sine maskiner ennå. Grunnen er 

at det var vanskelig å få fatt i en 

spesiell TTL-brikke som tidligere var 

lett å få tak i. Dette problemet skal 

nå være løst, og når du leser dette 

har sannsynligvis alle som har bestilt 

A4000 fått sin maskin. 

Vennlig hilsen 

Terje Malja 

L e s e r k o n  t a k  t 

lijøp & SaIg 
Bytte I BM/Amiga 
Har: 80386 d /'x 1 6, 33 og 

40MHz ma kiner, 4O-200MB 
disker. 4- 1 6MB RAM" S3 basert 

'kjerrnkort, Eizo 550i 1 7"  
lav�tråleskjenn. 1 4" 
la,'strål.e. kjenner, CD-ROm. 

lydkort, nettverkskofct, printere . 
Asymetix Multimedia Toolbox og 

div. annen org. programvare. 

Ønske ' byttet ti l Amiga 3000/4000 
+ ScalaMM 200, Art Dep. og 

Deluxe Paint. Mellomlegg kan 

�.js/tas. 
Tlf 08J - 1 54 15, Steinar 

Til  salgs 
- Amiga 500 
- 5 1 2KB ek tram Inne 
- 2 joy tie ' 
- 50 disketter 

- I mu.,; m/mu 'matte 

- TV -modulator 
- di k-ettbok er. 

Rmm)' Melvoli. tlf. G82-65326 

Amiga 2500 
Pen brukt Amiga _500 ( 1 4MHz. 

68020) med 3,rvrn RAM. harddisk 

og flicker-flXer . urdere. gitt bort 

til den som gir meg noen kroner i 
be tikkeiser. Ma�kinen kun og å 

brukes til brødboks, luftren er eller 

hamster-bur. belte er ikke eo pøk: 

Gi bud ! 

Øyl'ind 5kogvoll lred.), 081-26 70 

Kjøper/bytter 
Dcnari ' 00 'kes kj pllbyt�et. Kan 
bytte med Zak Mc Kraken , F- 1 6. 
Italy ] 990 elI· r Turbo OutRuo. 

Ønsker ogs' kontakter for byfting 

av PD og demoer. 
Roger JakQb.9tm. 9105 Eidkjosen. 

I BM-kort 
286 AT-kort til AI .. iga 500/500+ 
selge. kr. 1 500 .. . Nytt og ubrukt! 
Stig Ove, 07-53 1 2 1 7  

Salg av programmer 
Amiga Vision multimedia ca. kr. 
500,-. 

ÅmQ Cortlipi ler ca. kr. 1 00,-. 

Home Office tekstbehandling, dtp. 

database + mye mer ca. kr. 500,-. De. suten el\!e. en Nucleus . ingle 

Alle progrmn.mene er rginale og fra'01e controHer! 

leveres komplett Illed alle bøker og Ring Jan Erik, ti}: 036- /0/48 

e ker. Prisene kan diskuteres. 
Øn keI' og å komakt med andre 
Am iga-folk. 
Per Kri 'lian Lehre, Te ..... :nestp. 18. 

1591, Sperrebotn, t(f. 09-_88405. 

Rått! Selges! 
TransModem 2400 ( med l€dninger 

og programvare) kr. 1 200,-. 

Snap hot R altime Colour 
Digitizer (Ring for info) kr. 5000,-. 
M ini Genlock kr. 800,-. 
Amiga Action Repl<ty [J kr. 400,-. 
Hard Drive Plu. A 590 20M B 

RAM kr. 3500,-. 

Tråd løs mur kl'. 500.�. 

Ring 088-45665 (Teo) etter kl. 
15.00 

Til salgs! 
OVP Serk 11 HD (40M B )  med 
4MB RAM (plas til S) til Amig.a 

2000. A2300 genlock ti l Allliga 

2000/3000. A2000 SupmRam 

2000 m/2' JB (pla..'5 ·  tH 8). 
Progres i ve P ripheml EXP-8000 
rrunkort for A500/500+ (inlernt) 

med 2MB (pLass til 8), muJighet 

for mattepmse.sor. 

Ring for rner info. 
Rinf{ .Ian nw, tlf 089-7319Y 

Amiga 2000 
vurderes solgt, . mnlet eUer delt: 
Amiga 2000B ( l  MB Ch.ipmem), 

1 MB els;itra chipmem. 

KiGkstart 2.0 & Wøtkbench 2. 1 ,  
A2630 akselcrat'orkort 

1 68030/68882) m/4MB 32-bits 

RAM. 

DKB2632 RAM-kort til A2630 

m/4MB 32-bits RAM (plass til 
1 1 2M B !), 

A2090a harddi 'kkort med 2 stk. 
85MB ST-506 harddU<:er. 

R.ing Stig Ove, tfj. 07-53 1 2 1 7  

24-bit! 
Impact Visjon 24 til Amiga 

_00013000/4000, 24-bit 

framebuffeT Illed grabber, �enlock. 

Fli Ju.'l'-fix.e( og mange program 
elges . 

Amiga 2000 
A2000e ver.jon 2.04 med GVP 

1 20MB ha(ddj� k.  3MB minne, 
A 1 084 ter o mon itor, joystick og en 
de} disk�ttef . eIge , evt. og. å et 

mod.em. Garanti ! Kan selgeR eparat. 
Ring Are;, tlf 05-243353 

Til salgs 
Amiga 30001 1 6 med 52MB harddi 'k 

og 12MB RAM, PPagc og PDraw 
selges rimelig. CoJorbnrst 24-birs 

grafikk-kort s iges. Progre gjve 

PeripheraI, 28MHz 68040 

akselleratorkort uten RAM. selges kr. 
8000,-. VLab framegrabber komplett 

med oftware, selges kr. 2.500,-. 
Ring Bjørn. 03-538945 

Selg.es 
Deluxe Paint TI kr. 1 50,-. 
Deln e Paint I II kr. 300,-. 

Photoo Pai nt (ubrukt) kr. t SO,-. 
GVI? CineMorph kr. 650 .- . 

Vidi Amiga CompJetc Celour 

Solution kr. 850,-. 

Ring Erik Werge B()') esen" t.lf. 

0'd4-6851016 1421. 

Tippesystemer 
For mer iafonnasjon, send 
elvadre:--ert. frankert konvolHtt til 

Studa Petter en, StaJlbakken 2. 6523 

Frei. Kan også kreddeJTsy sy ·temer 
etter behov1 

Minne? 
MemoryMa,>ter Ri\M-kort til Amiga 

2000 elges. Kortet har 2M B 

installert; og kan u tbtgge til 8MB. 

Pris kr. 1 00,0.- (kan di kut res). 
Anders Belager. 03-543584 

.Minne! 
2MB RAM-kort til Amiga 2000 
øn kes kjøpt rimelig! 

Bjomar. tlf. 085- 6871 

Abonnenter kan annonsere gratis som privatpersoner i Kjøp&Salg. De som ikke abonnerer må sette inn 
kr. 35,- på postgirokonto nr. 0808 4574679 og skrive annonseteksten på postgiroblanketten, eller sende 
denne i et eget brev med kopi av kvitteringen. Vi godtar ikke annonser som gjelder salg eller bytting av 

piratkopier. Send din annonse til AmigaForum, Verkstedveien 4B, 801 3  Bodø Commodore Computers Norge AlS 

Only AMIGA makes ITpossible! 

----------+�------



Bl i  rik i en fei!  
Her er  en tilsynelatende vanntett 

metode for deg som ønsker å slippe 

å jobbe i fremtiden. Pengene vil 

strømme inn mens du slapper av på 

en eksotisk sydhavsøy eller i 

Rondane. Metoden baserer seg på 

følgende ide: Det er meget enkelt å 

lage et program som skriver ut alle 

tenkelige og utenkelige 

kombinasjoner av et gitt antall 

bokstaver. Dette klarer man med et 

syv-linjers BASIC-program med et 

par enkle FOR. .. NEXT-setninger, 

og av forståelige grunner har vi ikke 

lyst til å vise dette i bladet. Men -

tilbake til saken: Lag programmet 

slik at det skriver ut alle 

kombinasjoner av 1 million 

bokstaver (lengden på en rimelig 

lang roman). Det kommer til å en 

god del papir, og ha gjeme et par 

fargebånd ekstra. Hver av disse 

romanene setter du inn i en pem1, og 

tar copyright på dem. Resultatet blir 

at overhodet alt som skrives i 

fremtiden da vil være et brudd på 

dine kopirettigheter, og du kan 

kreve erstatning eller royalties ! 

Enkelt, hva? 

Men før du kaster deg på telefonen 

for å bestille papir (Tessa 

Electronics har gode tilbud), bør du 

kontrollregne hvor mye du trenger, 

da det vil være dumt hvis du slipper 

opp for papir midt i en spennende 

roman. Hvis du kjøper kartonger 

med 2500 ark i hver, vil du få ca. 

fem romaner pr. kartong. Antall 

romaner er enkelt å regne ut, og hvis 

vi regner med at det er 29 bokstaver 

i alfabetet, og at vi også trenger 

mellomrom, punktum, komma, 

utropstegn, spørsmålstegn og kolon, 

blir tallet totalt 35 ("Talet i dag er 

altså trettifem",  for å bruke 

leikestove-terminologien). Og hvis 

boken har 1 000000 tegn, betyr det at 

du må gange 35 med seg selv en 

million ganger, noe som blir et 

passelig stort tall. 

Eller la oss si det slik: hvis boken 

bare var på fattige tre bokstaver, er 

det 42875 kombinasjoner av disse 

tre bokstavene. Og for hver ny 

bokstav du forlenger boken med, 

blir antall romaner 35 ganger større. 

Mesteparten (99.999%) av 

romanene vil være ren svada, men 

innimellom vil det dukke opp 

litterære mesterverk av dimensjoner. 

Kanskje blir det litt kjedelig å sitte 

foran skriveren og vente på at disse 

mesterverkene dukker opp, da antall 

variasjonsmuligheter her er mildt 

sagt formidable. 

For de som har litt problem med å 

T ø V & T u J J 

GURU 
MEDITATION 

Nye verveprentier: 
Etter et par måneder ser vår nye vervekonkurranse ut til å bli en 

suksess uten sidestykke i moderne kapitali sme. Folk verver venner, 

tanter, onkler, hunder og andre husdyr. 

Som en konsekvens av den enorme pågangen kommer vi derfor med 

et par nye topp-premier som trolig vil sette sette enda større fart i 

vervingen. I reneste Casino-stil lanserer vi nå en premieliste som 

inneholder både hus, biler og reiser til eksotiske land. 

Alle som klarer å verve ] 6.983 abonnenter får en 1 993-modell B MW 

325i/4 med soltak, farget glass og lettmetallfelger! Vi gjør imidlertid 

oppmerksom på at bilen på bildet er en BMW M3, men denne har vi 

ikke tatt med på premielisten, da en eventuell verver hadde blitt nødt 

til å verve nesten 30.000 abonnenter, noe som er fullstendig 

usannsynlig! 

Ellers er vi nødt til å innskjerpe reglene, og legger derfor til følgende 

punkter. Ingen av oss er tjent med at reglene kan misforstås ! 

Det er ikke lov å bruke tyngre håndvåpen og automatvåpen for å 

overbevise potensielle abonnenter. 

2 Personen som blir vervet, må være ved bevissthet når vervingen 

går inn i den avgjørende fasen. 

3 Kollektiv innmelding av idrettslag, redningsforeninger eller 

grendelag bør unngås. 

4 Selv om et abonnement på AmigaForum hjelper mot de fleste 

lidelser, gjør vi etter pålegg fra myndighetene oppmerksom på at 

abonnementsavgiften ikke blir refundert av Trygdekassen ! 

fatte hva det egentlig er vi snakker 

om her, kan du gjøre deg følgende 

tankeeksperiment: Et stykke ut i 

prosessen vil trolig Knut Hamsuns 

"Landstrykere" dukke opp på 

skriveren din. Og etterhvert vil det 

også dukke opp en variant av 

samme bok der Edevardt og August 

har byttet roller, pluss en der du er 

hovedrolleinnehaver. Pl uss et par 

millioner varianter der samtlige 

navn i hele verden opptrer i 

hovedrollene. Pluss enda flere 

varianter der det lille stedet Polden 

har byttet plass med ethvert annet 

sted i verden. Og for ikke å nevne 

alle de millioner utgaver der kun en 

eller to bokstaver et tilfeldig sted i 

boken er feil eller har byttet plass. 

Pluss alle mulige kombinasjoner av 

de ovenforstående tilfeller. Så for 

Hamsun-elskere vil dette 

programmet være et funn ! Og 

forsåvidt for de som liker alle andre 

forfattere, samt alle deres bøker 

oversatt til samtlige språk som 

eksisterer eller noensinne har 

eksistert. Forlengs og baklengs. 

Så sett deg ned med den største 

kalkulatoren du har, og begynn å 

gange 35 med seg selv, så ser du 

hvor langt du kommer. Etter en liten 

stund vil du føle deg hjelpeløs når 

du skjønner at dine 

royalties-inntekter nok kan drøye litt 

ut i tid, og at papir-kostnadene nok 

kommer til å overstige det meste. 

Dette tipset er faktisk del to av vår 

"Værsågod å bli gal"-service som 

startet i AmigaForum nr. 1 /92. 

Lykke til ! Og når du er kommet så 

langt at du trenger profesjonell 

hjelp, husk at psykolog står under 

"p" i yrkeslisten i telefonkatalogen. 

Månedens Tom Waits: 
- There is no Devil. It' s just God 

when he' s  drunk. 

Politisk utspi l l  
- Med den landbrukspolitikken v i  nå 

er vitne til, er det pinadø snart bare 

djeveldyrking som er lønnsomt her i 

landet! 

Øyvind Skogvoll, 

odelsgutt og redaktør. 

Å krype til korset I 

Både ComputerWorld og deres nære 

slektning Publish W orId har i sine 

multimedia-tester valgt å elegant 

overse både Amiga og 

InfoChannel/Scala. Men da 

ComputerWorld skulle presentere 

seg på Software -93 , ønsket de å 

gjøre et godt inntrykk. Valgte de da 

noen av alle de fantastiske 

programmene og maskinene de 

hadde skrevet side opp og side ned 

om? Nei, da tok ingen sjanser, og 

garderte seg ved hjelp av Scala. Er 

det noe som ikke rimer her, eller . . . ?  

Å krype til korset Il 

I Danmark presenteres Microsofts 

kampanjer ved hjelp av . . .  nei, ikke 

noen av alle de oppskrytte 

multimedia- og 

presentasjonsprogrammene de selv 

har laget, men selvfølgelig ved hjelp 

av Scala. Enda et eksempel på at 

selv de gigantene har sine lyse 

øyeblikk . . .  av og til .  

--------+�------



G u r u M e d  I t a t l o n  

Ordboken 
Katt Det motsatte av hund 

Frysedisk Harddisk med kjøle-

element (gjør at data 

holder seg lengre). 

Fritid Når man kan ta jobben 

med seg hjem. (Ref. 

Terje Malja, CCN). 

Månedens dispri l 
Denne gangen holdt vi på å 

gjeninnføre vår gamle klassiker 

"Månedens Dispril ",  spalten der vi 

gav personer som hadde utmerket 

seg i negativ retning vedrørende 

Amiga og tilhørende herligheter. 

Spalten ble fjernet av den grunn at 

vi selv dreit oss så mye ut 

(forsinkelser og fantasifulle 

unnskyldninger) at vi var 

hovedkandidater hver gang! Men -

endelig er det noen som har klart å 

overgå oss ! Det var kanskje ikke 

noen overraskelse, men den som nå 

åpnet lefsehølet var Commodores 

svenske VD. I kjent stil klarte han å 

påkalle gåsehud og hjerteflimmer, 

ved at han på forsiden av et blad ved 

navn DatorMagazin avslører at 

Amiga er mest for "nyborjare" .  Det 

var godt å endelig få vite sannheten ! 

Personer som har lest intervjuet, har 

etter å ha blitt utskrevet fra anstalten 

fortalt at deres liv har vært bygd på 

en løgn. De har nemlig fått vite at 

Amiga er kun en "speidator", og at 

det er helt naturlig at man går over 

til PC når man blir voksen og skal 

bli "proffsig" . 

Også i AmigaForums redaksjon har 

den svenske kunngjøringen ført til 

gjennomgripende omveltninger. 

Alle Amiga-maskinene er donert til 

Knatten Barnehage, og istedet har vi 

importert (fra Malaysia) ACME 

486DX2-66 TurboCharger med 

256KBytes Cache-minne, Windows 

3 . 1  og Doors 1 .2. 

Så nå blir det andre boller! Og når 

det gjelder disprilen, tror jeg vi 

kommer til å trenge den sel v !  

Intel Outside 
På alle PC' er står det for tiden små, 

lekre, gallegrønne klistrelapper med 

den optimistiske teksten "Intel 

Inside ! " .  AmigaForum vurderer å 

produsere liknende merker med 

teksten "Intel Outside ! " , som kan 

limes på Amiga-maskiner. Et bedre 

kvalitetsstempel finnes ikke! 

Spørsmål? 
Fra en leser har vi fått følgende 

spørsmål: "Hvad bet yder egentligen 

VD? Ar det Verksdirektor eller ar 

det Venerical Disease?" 

AmIgaForum 
for D år siden 

Her kommer vi med klipp fra AmigaForum (elle BXEe') for fem år 

s'den. Her kan du se hvordan tidene forandrer seg, og hvor martge 

lovede produkter som aldri kom! 

Fra lederarti'kkeJen: 

" . . .  Redaksjone l er nå ømorganj ert, li k at redak ren har . tørre 
mulighet til å få . lotTet inn i tide. En 'lab a hålldpll4kkede Amigo'cr skal 

ørge før et 'ol id innhold, og dea<Uincs for re. ten av året �H: spikret 

Det gje'hstår å , e om yi klater å holde dem, men i .  kal ih entall 
gjøre v rt aller �. te . . .  :' 

(AUe . om gikk øg ventet på EX1SC, vet hvordan d� gikk. -red.) 

Fra nyheJ;ene: 

" Nc\\'Tek. produ enten av Digi-View, har i USA konunet n,eed en 
"Video Toa. ter". som minner mistenkelig om Coirunodore 

A2350-ad'dpter (se nedenfor). Prisen ' USA er 800 dollar td: ... 799.95)." 
(AJle som gikk og ventet P' VideoToaster i el par år etter at dette ble 

!>klOevet, vet bvordan det gilde -red.) 

Fra ryktebørsen: 

" HvL alget av Amiga ø.ker like raskt for hvelt år om det har gjort til nå� 

Vl ]  aUe Jlorclmt!l1)1 ha en Amiga i røpet a 4 år. Dersom dct,te slår til, vil 

CommOdore Computers Norge AlS få le; eringsproblcmcr. Ikke hare 

Commodore vil få problemer, men andre <!Iata 'elskaper vil måtte gå 

kon'l<urs i føJge f.rentidsek perter ved handelshøyskolen i Bergen". 

Limericks 
Happy Hour har den glede å utlyse 

en aldri så liten Limerick

konkurranse. For de av dere som 

ikke vet hva et limerick er, kan vi 

opplyse at det er et 5-linjers vers der 

linje 1 , 2 og 5 rimer på hverandre, 

og linje 3 og 4 rimer på hverandre. 

Her er noen eksempler: 

Den kvelden satt Terje og stura 

mens Amigaen kræsja og gura 

Han ringte Support 

og tryglet så sårt 

"Vær så snill, ikke send meg 

faktural " 

En lykkelig freak i fra Salhus 

fikk Amiga med masser av virus 

Den begynte å nyse
' 

og blinke og lyse 

I sannhet et ynkelig kasus 

Redaktøren han jobbet med bladet 

helt til maskinen sa "hadetl " 

Han bante og svor 

de grusomste ord 

og knuste så alt med karate 

Over grensen der bor det en VD 

som har litt problem med å se det 

at Amiga er bra 

og kan brukes av 

også oss som er blitt noe eldre. 

Forum
disketten 

2/93 

Denne gangen er innholdet på 

disketten en stor overraskelse, av 

den enkle grunn at vi ikke rakk å få 

den ferdig til bladet gikk i trykken! 

Men vi kan si såpass at det ligger en 

pen samling med utilities for 

Workbench 2.0 og 3.0 på den, samt 

et spill, litt Amos-kode og noen 

DeluxePaint-eksempler. 

Informasjon om programmene 

ligger i LesMeg-filene på disketten. 

Vi vil samtidig bruke anledningen 

til å minne dere om at vi er på 

konstant utkikk etter program til 

disse diskettene, og hvis du har 

ideer til hva som skal ligge på dem, 

eller har et program vi kan få kjøpel 

distribuere, ta kontakt med oss ! 

POSTSPILL 
l,' 

- play by mail -
Spilleglad? Da er kanskje postspill noe for deg !  Opplev en ny 
og spennende måte å spille på. En gang i uken sender du oss 

dine ordrer, og noen dager senere har du spill-rapporten i 
hende. Rapporten presenterer dine resultater, samt hva dine 
med- og motspillere har funnet på. Ble du dolket i ryggen, 

eller fulgte de dine diplomatiske advarsler? Så kan du 
planlegge neste skritt mot suksess. Eller . . . ? 

AeG tilbyr følgende spill: 
- Soccer Stats 

- Game-plan Football 
- Dark Age 

- Isle of Crowns 
Ja! Dette vil j eg prøve! Hva gjør jeg? Hvis du vil registrere 

deg som deltager i Isle of Crowns, eller ønsker mer 
informasjon om noen av de andre, fyll ut kupongen nedenfor. 

o Jeg vil delta i Isle of Crowns. Send regler og oppstartpapirer gratis. 
O Send meg info om Gameplan Football!  
O Send meg info om Soccer Stats 
O Send meg info om Dark Age! 

Navn 

Adresse 

Postnr /Sted 

Kupongen sendes Arctic Circle Games, Postboks 6 142, 801 8 Mørkved, 
eller ring tlf. O�-53 1 2 1 7  etter kl. 16.00 



HARDDISKER 
rCD Novia 60i , intern HD dl A500( +), 60 MB 
Oktagon 508 IDE, ekstern 42 MB, 0-8 MB RAM 
Oktagon 2008 I DE, intern 42 MR,  0-8 MB RAM 
Oktagon 508 SCSI,  ekstern 52 MB 0-8 MB RAM 
Okiagon 2008 SCSl.. intern 52 MB, 0-8 MB RAM 

RAM 
5 1 2  KB med klokke, a v/på bryter ti l A500 
AdRAM 540,  utvidbar til 4 MB O KB 

5 1 2  KB 
1 MB 
2 MB 
3 MB 
4 MB 

l MB til A500+ 
2 MB til A600. PCMCIA 
4 MR til A600; PCMCIA 
MemoryMa. ter til A20001 A 3000 2 MB 

4 MB 
6 MB 
8 MB 

PPS Pro Ram til A3000, O�64 M B ,  O KB 

AKSELLERA TORKORT 
MieroBoties VXL*30 680EC30 25 MHz 

25 MHz + 68882 
40 MHz 
40 MHz + 68882 

Minnekort til VXL*30 2 MS 
8 MB 

PPS 68040 28 MHz, 4 MB RAM til A500( + ) 
PPS Zeus 28 MHz, O MB RAM til A2000 
PPS Mercury 28 MHz, O MB RAM til A3000 
4 MB Statie Coloumu 70 ns til A3000 

DISKETTSTASJONER 
Ek tern ti] A500( + ) 
Intern ti l A500( +)  
Intern t i l  A2000 
Intern ti l A3000 
fntern 1 .44 MB til A2000/A3000 
Ekstern 5.25"  

PROGRAM 
GTGAMEM virtuell minnehåndtelil1g 
lntroCad Plus (CAD) 
Superbase IV 
Pagestre�m 2.2 
DiamaotBok ( sven k bokføring) 
Deluxe Painr lV 4. 1 
Professional Draw 3 .0 
Professional Page 
Walt Disney Animation Studio 
Exeel lence 3.0 
Bans & Pipes 
Bars & Pipe. Profe, . ional 
SuperJam 
Scala 
Lattice C §. l 

Spill  fra kr. 79,-
Danske bøker ti l Amiga fra kr. 99,
Program til CDTV fra kr. 325,-

DIVERSE 
Mus 200 dpi med matte 
Mus 400 spi med matte 
M ultiface card gir 2 serielle og to parallelle 
NuUmodem'kabe1 5 meter 
Mus/joystick mn}{fQbler 
Bootselector 
Kickstartswitcb (2 plasser) 
LightPen bmker en penn som mus 

5 .5 85,-
3 .990,-
3.500,-
4.990,-
4.895,-

350,-
895,

] .095,
] .295,-
1 .695,-
2.095,-
2.495,-

595,-
2. 1 90,-
2.990,-
1 .490,-
2.325,-
3 .095,-
3 .895 ,-
2. 1 50,-

3 .395 -
4.495,-
4. 1 95,-
5 .225,-
2 .790,-
6.990,-

1 2. 850,-
25.500,-
22.800,-

1 .575,-

695,-
795,-
695,-
895,-

1 .275,
) .235,-

795.-
690,-

1 .990,-
1 .890.-
2.990,-
1 . 1 90,
] .250,-
1 .795,-

850,-
1 .  J 95,-
1 . 1 % ,-
2.295,-

895 , -
2 .795 ,-
1 .995 ,-

295,-
375 -

1 .995�-
1 05,-
225,-
2 1 5,-
2 1 5,-

1 .495,-

Alle priser inkl. mva.. Dette er bare en liten del av det jeg skaffer. 

TB' , .. 1m. • p" 'ort. ·  Bogf}enmo. eien 3, &680 'ifrofors 
Tlf. 087-8 1620 - fax 087-8 1 62 1  

- - _.- -- -- -. - -- -.. - -- -'. _ . . . -- -.- -- -- -- -- --

Jeg ønsker mer informasjon. Send liste! 

Navn: 

Adresse: _____ --= _____________ ..:.:..=..-'--

TIDLIGERE UTGAVE RI 
For deg som l iker å ha ting i orden, t i lbyr vi nå 

tidligere utgaver av AmigaForum og forløperen EXEC. 
AmigaForum selges komplett med diskett for kr. 35,

pr. nummer, mens EX EC-bladene koster kr. 20,- pr. stk. 

EXEC? 
Det første nummeret av EXEC kom ut 
sommeren 1987. Enkelte utgaver er 
utsolgte, men vi har vi fremdeles igjen en 
del antikavriske lekkerbiskener som gir et 
godt bilde av hvordan utviklingen på 
Amiga-fronten har vært her i landet. Noen 
av EXEC-bladene er det bare 20-30 
eksemplar igjen av, så her bør du være 
raskt ute hvis du er sugen på kilovis med 
nostalgisk lesestoff. 

EXEC 2/87 

Tester: XT-kortet, Transformer, 
Vizawrite, Videoscape 3D, Zork l, Spill. 
Annet: Fish-diskett 11-20, Basic-program. 

EXEC 1/89 

Tester: A2620, Professional Draw, 
Comicsetter, Moviesetter, Deluxe 
Photolab, Lotto ! ,  Lattice C (Del I), Janus 
2.0, Mortville Manor, Legend of The 
Sword og andre spill. Annet: FISH 
103-1 19, C Tips&Tricks, Harboe's  
MC-spalte, Kunstig intelligens, 
Software-89, "Norsk Datormagazin" . 

EXEC 5/89 

Tester: Superback, Tippeprogram, 
CygnusEd Professional, Hisoft Basic, The 
Emulator pluss noen spill. Annet: 
Basic-kurs leksjon 3, C-kurs leksjon I ,  
Øyvind Harboes spalte. 

EXEC 5/90 

Reportasjer: Amiga '90, Amiga 
Symposium, EXEC på Island. 
Tester: Workbench 2.0, AMOS, Scala, 
MusicX, Bars&Pipes, AmigaVision, 
Canon ION, FrameGrabber, ArnigaLotto, 
AmigaTipping, F-19 Stealth Fighter. 
Annet: Assemblerkurs, C-kurs, etc. 

AmigaForum 1/92 

Reportasjer: Amiga Symposiet-91 
Tester: CDTV, Scala 500, HighSpeed 
Pascal, KCS Power PC-board, Epson 
GT-6000 fargescanner, GVP Digital 
Sound Studio, Perfect Sound 3 og 
Audition 4, Real 3D, GVP G-force 030 
Com bo 40/4 akselleratorkort. Spill: 
Popolous Il, Harpoon, Terminator 2, 
Robocop 3, Birds of prey. Tips & 

Tricks: Deluxe Paint, Desktop Publishing, 
Hjemmevideo. Diverse: Public Domain 
programvare, Verkstedhjørnet, Guru 
Meditation. Diskett: Scala 500 
demodiskett. 

AmigaForum 2/92 

Tester: av Amiga 600, A570 CD-ROM, 
Professional Calc, Professional Page 3.0, 
VistaPro 2.0, Vidi-Amiga, Video Director, 
SuperJam, Stereo Master, DoubleTalk og 
AmiNet nettverk. Spill: Ork, Project X, 
Mega Twins, Agony, Turtles, The Keys to 
Maramon. Tips & Tricks: Hjemmevideo, 
Desktop Publishing, Deluxe Paint IV. 
Diverse: Safe Hex International, Public 
Domain programvare, Verkstedhjørnet, 
Guru Meditation. Diskett: Viruskillere fra 
Safe Hex International. 

AmigaForum 3/92 

Reportasjer: Space Wars, Energisenteret 
på Dale. 
Tester: GVP PC-kort, Professional Draw 
3.0, Mus eller baller, Caligari 2, 
Hyperbook, Multiface card, Watchdog, 
Scala MultiMedia MM200, Interbase, 
Bars & Pipes Prbfessional. 
Spill: Leander, Grand Prix Formula One, 
Red Baron, Another World. 
Tips & Triks: Hjelp !,  Nybegynner
spaiten (1), Amos-kurs ( I ), ARexx-kurs 
(1), Hjemmevideo, Virus, Deluxe Paint 
IV (2), Desktop Publishing (S). 
Annet: Public Domain programvare, 
leserundersøkelse, Guru Mediatation. 
Diskett: Locomotion og Bug Bomber ! 

AmigaForum 4/92 

Reportasjer: Køln-messene, 
Amiga-symposiet 1992, Intervju med 
Vesa Meskanen og Øistein Boassen. 
Tester: OpalVision, PhonePak VFX, 
AVideo 24 og TV-Paint, Amiga 4000, 
Workbench 3.0, Floptical, 386SX-kort, 
tre akselleratorkort for ASOO. 
Spill: Sherlock Holmes (CD-ROM), 
Premiere, Lure of the Tempo·ess, Striker, 
King of Karate. 
Tips & Triks: Hjelp!,  
Nybegynnerspalten (2),  ARexx-kurs (2), 
Amos-kurs (2), Desktop Publishing (6), 
Deluxe Paint IV (2) 
Annet: Virus-spalten, Public Domain, 
Kjøp & salg, Postkassa, Guru Meditation. 
Diskett: Pokabal, Filezap, Numpad 
A600. 

AmigaForum 1/93 

Repoertasjer: Pliti-razzia på BBS'er, 
Virtuelt teater med Amiga. 
Tester: Amiga 1200, Amos Professional, 
Vector 68030-kort, Genlocker til Amiga, 
MegaChip 2000/500 
Spill: Pinball Fantasies, Legend of 
Kyrandia, Lotus Ill, Nigel ManseIl, 
Sabre Team. 
Tips & Triks: Nybegynnerspalten, 
Arnos-kurs (3), ARexx-kurs (3), DPaint 
tips: 3D-animasjon, Desktop Publishing. 
Annet: Virus-spalten, Public Domain, 
Postkassen, KjØp & Salg, Guru 
Meditation. 
Diskett: Shoot' em up spill pluss BootX 
viruskiller, LZF filsysyem for 
komprimerte filer, samt AMOS-program. 

8ru� kupongen som 
er stiftet i nn i bladet 

Den sendes til AmigaF rum, 
Verksted eien 4B, 80 1 3  Bodø. 
Ami gaforum+d i k ko. ter kr. 35.
EXBC ko ter 20,-. Bladene 
ende. i postoppkrav, 

kr. 40,- i porto tiJkommer. 



GVP gjør din 
Amiga 1200 
enda bedre! 

A1230Turbo 
Dette er et kort som plasseres i ekspansjonsluken under 
maskinen. Det inneholder en 40MHz 68030- prosessor som er 
flere ganger raskere enn den som originalt står i maskinen. 
Kortet har 2 SIMM-sokler som kan fylles med SIMM-brikker 
på 1, 4 eller 1 6MB. Totalt kan kortet inneholde 32MB minne! 
Det er også plass til en matematisk prosessor (FPU) som 
dramatisk øker hastigheten på 4 990 regneoperasjoner. Til tross for alle 
finessene, er kortet rimelig. • , -

80MB HD 
Amiga 1200 har som kjent innebygd harddiskkontroller. GVP 
ha laget et kit som inneholder en 80MB harddisk, de 
nødvendige kabler, installasjonsprogram og dokumentasjon. 
Med denne harddisken får du utnyttet 3 3 9 O maskinen mye bedre, da du slipper å _ 
bytte disketter hele tiden. . , 

A1200 SCSI 
Dette multifunksjonskortet inneholder en SCSI-kontroller, 
og har plass til minne og matematikkprosessor (FPU). 
SCSI-kontrolleren gjør at du kan installere en 2.5" SCSI 
harddisk inne i maskinen, noe som er både raskere og 
bedre enn IDE. Blir leveringsklar 1. april! 

Spør din 
lokale 
Amiga
forhandler! 

Norsk importør: 
Capella AS, tlf. 22 20 08 06 

Amiga 1200 
-for deg som vil mer enn å spille. 

Vi introduserer knall-nyheten Amiga 1200. Maskinen for deg som 
har Amiga 500 eller 600, og er sugen på mer kraft. Eller for deg 
som kjøper din første Amiga, og ønsker en "flying start". Flere 

millioner farger, raskere prosessor og mange utbyggings
muligheter gjør denne maskinen til en sikker vinner! 

Amiga 1200 
- Mer kraft 
- Workbench 3.0 på norsk 
- 2MB RAM 
- AGA-grafikk 
- Instruksjonsbøker på norsk 
- TV-modulator 4790 _ , 
Tilbehør Amiga 1200 

- GVP 80MB HD 
- Conner 1 20MB HD 
- Matteprosessor 
- 4MB RAM (SIMM) 
- 8MB RAM (SIMM) 

3500,-
4530,-
1880,-
1800,-
3290,-

Amiga 500 
- W orkbench 1 .3 
- Mus 
- Instruksjonsbøker 
- 29 spill, tegneprogram, tekst-
behandlingsprogram, musikk-
program, musmatte. 2790 _ , 

Tilbehør Amiga 500 
- Ekstra diskettstasjon 
- A50l , 5 l2KB RAM 
- Støv deksel hardplast 
- Action Replay III 
- GVP 85MB harddisk 
- Genlock og Scala 500 
- 286 PC-kort GVP 
- 1 084 fargemonitor 

723,-
549,-

68,-
1290,-
4880,-
1695,-
1800,-
2740,-

Amiga 600 
- Workbench 2.0 
- 1 MB RAM 
- Mus  
- Instruksjonsbøker 
- Innebygd TV -modulator 

2990,-
Tilbehør Amiga 600 

- Ekstra diskettstasjon 723,-

- l MB RAM 650,-
- 40MB harddisk 2990,-
- 4MB RAM 2808,-
- 1 084 fargemonitor 2740,-

Printere 
- Star LC-IOO farge-

printer med kabel 2150,-

- Commodore blekkskriver 
MPS 1 270 inkl. kabel 1790,-

- Panasonic KX-P1 1 80 
inkl. kabel 1990,-

Diverse tilbehør 
- GVP DSS Sampler 
- Musmatte 
- Disketter IOpk. DSIDD 
- Disketter 1 0pk. DSIHD 

823,-
49,50 
49,-
98,-

ORDRETELEFON : 

07-53 1 1 20 

1I���������l�� 
Olav Tryggvasons gt. 14, 70 1 0  Trondheim, Tlf. 07-53 I l  20 
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B LA D  I POSTABO NNEMENT 
Retu rad resse: Am igaForum AS, Verkstedve ien 4 B ,  8 0 1 3 Bodø, N o rge 

Vi føler oss forpliktet til å 
advare deg mot Amiga 1200, 

CommoQores nye hjemme� 
datamaskin som dukker opp i 
Nt>Fge nå i vinter . Den er en 
alvorlig trusse1 mot dine andre 
hobbyer. nattesøvnen dim., og din 
oppfatn ing av hva en 
hjenunedatamaskin ec. Den går 
ikke av veien thr å \i}rnke sin taske 
prosessQr eller sin fantastiske 
grafikk for å fange din 
oppmer:rksomhet, og nåt; du først 
har gin etter, er det ingen vei 

tilbake! Den Har allerede beleirer 
mange hjem, og bvis du øn ker å 
unngå. den saJ1.)!ifte skjebnen, bør 
du lese dette signalementet : 

Generefle kjennetegn 
Den lyder navnet Amiga 1200, og 
er basert på samme teknologi som 
du finner i f)�kip(t Amiga 
4000. Bak dens uskyldige ytre 
banKc(tl': hjertet til en rå og 
hensynsløs 68EC020-prosessor, 
"Q.e som gjør en m<.4 '6On dobbelt 
så ras:l<: som Amiga 600. Men det 
er bare ett av alle usympat iske 
trekk hos denne clta5sen. 

Grådig 
Selv om den er godt utstyrt fra 
fødSelen , er den umettelig på 
tilleggsutstyr. Den bar mange 
tillcoblingsmulighcner, og skjermer, 
skrivere, modem, joysticks, 
stereoanlegg, diskettstasjoner, 
minne og enda større prosessorer 

glefSer den i seg uten å bJuI1ke. 
Den er urstyn med siste nytt i 
ekspansj0nstel�nologi, og har blant 
annet innebygd harddisk og en 
PCMCIA-'>kontakt som gir den 
tilgang til .aJt fra minne tril 
telefax�kort og nettverk . 

Hypnose 
En av de knepene den bruker mest 
er de nye AGA grafikk.k.retsene . 

Disse setter den i stand til å w.se 
nydelige bilder som hyponotiserer 
offeret og lammer dell 

- - - - - - - - - - - - - - - �  N EI' Jeg tar ingen unødige sjanser, o g  ønsker derfor å få tilsendt � I • informasjon om Amiga 1 200, verdens farligste datamaskin! E 

Navn 

Adresse 

Postnr .Isted 

Sendes ti l Commodore Computers Norge AS, Postboks 1 09 Økern, 0509 Oslo 

Æ I  
I 
I 

nOli.ddelbart. Dene høres kanskje 
utrolig ut, men de som har sett 
grafikk: i 12S0x5 1 2  punkter med 
260.000 farger:, har aldri kunnet 
glemme det. Og den går heller, 
ikke av veien for på vis� levende 

video eller tegnefilm, noe som har 
ført til hakeslepp hos selv de mest 
�ede i �et. Og spillene til 
Amiga 1 200 0vergår alt annet! 

Bruk hør: 
Men hvis d ' 
biter på dem 

.den trOllll'j- . 
hjelp av sine 'fuLe 'J -
utgir tien 5 • å være alt ft'<t et 
symfoniorkestCt 'l et rockeband, 
og den slip� deg gi roe til som 
diri�nt. l � • 

l 

Stikkord om Amiga 1 200 

med stene for VGA 
, kan utvidts internt 

• PCMCIA og 1 5()..pins ekpansjonskonlul 
• Intern diskettstasjon, 3.5· 880K 
• Km Icvern med intern IDE harddi k 
• orK Worltbench 3.0 

Den snakker norsk 
Et annet typisk trekk er at den 
klart og tydelig forteller deg hva du 
skal gjøre, noe som gjør den 
uimotståelig. Med norsk 
Workbench 3 .0 går det ikke mange 
minutt.ene før den er på 
bølgelengde med deg, og <hl bør 
<iu FU'''"';> . , 'I\."�-�lr� ..... "'nver. 

tror på det 
den sier. Og 
den er både 
raskere og 

Hus\\. y,aJsen 
Glem plassering 
Legg ut 

mer rutinelt enn sine fotgjengere. 
Slu og flink er den, men klarer du 
å �temme dens krefter, har du en 
tr rasr eon for liver ! 

Men til tross for alle disse dårlige 

egenskapene et den egentlig også 
litt snjU. Den raner ikke 
bank-kont<i)en din, men kre\ er 
bare noen ta tp enlapper for å la 
deg ta "'ære i fred . Ta kontakt med 
� �nn�te Commodore-fø:fhandle� 
s}Jare;�f, dl<:, en

,
d 

,
iQ-

,
n, lq.1POllf, 

venstre for mer Informasjon ! 

,"�!'II'!I!t Nar du kjøper en 
Amiga 1 200, får du 
ett :års teJefoJ'lhjelp hos 

\ -.I&:;::�:f:U.jtil- ComfilMore Brukerstøtte. 

Commodore 
Commodore Computers Norge Al", 

Postboks 109 Økern, 0509 Oslo 
TIf. 22 64 81 90 


