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AmigaForum 
vokser! 
AmigaFonlfTI feirer nå sitt 2-ars jubH um! Det bladet du nå leser er nr. 

1 5, og fakti k den. iSle utgaven av AmigaForum slik du kjenner det. 

Jeg fornemmer et unisont "Hva kal detre bety!!!" over det ganske 

land, og t17år r.askt til moo en forklaring. 

For . få Hu: flcl'e ben å ta på. og dermed stå bedre rustet i 

konkurransen med de andre bladene. har vi be hmet å gjøre det som 

en del andre Amiga-tidsskrifter har gjOJt før os : nemlig å urvide 

bladet.-til å øgså ,krive om Pc. Dette vil gi os flere annon. Ører, flere 

lesere, og mulighet til il lage et tørre og bedre blad. Det vil ikke bli 

noe mindre Amiga- '(off enn det om har æTt i AmlgaForum. og det 

blir mange flere farge ider, noe alle har Øn ket. Så med mindre man 

har legeattest på at man får allergiske reaksjoner av å lese litt om 

PCer, har man ingen ting å frykte. 

Men kan kje er det lik at noen a v re mest innbitte le ere ikke 

ønskeT' a lese om noe annet eon Amiga. Det er beklagelig at det her i 

landet ikke er økonomi k forsvarlig å dl'ive et 100% Amiga-blad. Men 

på den annen �ide må dere ta i betraktning det faktum at alle 

damma kiner blir stadig mer like. og a.t grensene vi kes ut. Mange 

proaukter lages både for PC og Amiga, så her vil det bli en naturlig 

o erlapping. Tenk dessuten på at PC-brukere vil fa et blad der vi kan 

kan La presentert Amiga på en rettferdig måte - dette er en ubetinget 

fordel for oss som sverge! til Amiga! 

Men hvordan vil så MegaByte bli? Det kryr jo a PC-blader i hyllene. 

og det er vel liten vits i at det kommer enda ett? Vel, det.te blir ikke 

bare "enda et blad", men et fri kt pust som ikke kommer til å passere 

ubemerket hen. Vi vil videreføre de gode idene a AmigaForum. og 

forbedre det som kan forbedrc:s. l likhet med ArnigaForum, vil bladet 

hovedsak lig være beregnet på entusiaster og hjemmedatabrukere, med 

hOVedvekt på de som er litt kreative og har ly t til å gjøre spennende 

ting med datamaskinen sin. Mange nyhet sider og rep0l1a�jer, tester 

av program og tillegg utstyr, og selvfølgelig en ny og enda råere 

pill-sek jon. Vi øn ker og å ha en praktisk vinkling på stoffet, med 

mange tips og klir , større PD-. eksjon og BBS- ider. Og selvfølgelig 

kommer vi til å fortsette med "stare-of-the-art" humor, amt en novelle 

i ny og ne. 

Til slutt il  jeg takke alle om har lest om Amiga i AmigaForum i 

løpet av de to årene vi har holdt på, og håper dere vil fortsette å lese 

om Amiga i MegaByte. Takk for all tilbakemelding og inspira jon. 

Det har æTt in prrerende å jobbe med dette, det blir sikkert ikke 

mindre spennende i årene om kommer! 

Øyvind Skogvoll 

redaktør 
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redigert av Snorre Helmsund 

Retina l-Ill 
Fra MacroSystemUS kommer 
oppfølgeren til grafikk-kortet 
Retina, nemlig Retina Z-III (kalles 
derfor også Retina Il). Retina Z-IlI 
er et 32-bits Zorro Ul-kort som 
passer Amiga 3000/4000, og skal 
derfor være raskt (det raskeste 
noensinne blir det hevdet). Kortet er 
spesialdesignet for å brukes sammen 
med TVPaint og 3-D programmer, 
og har en oppløsning på opp til 
1 280x 1 024 i full 24-bit. I tillegg til 
dette har det en innebygd 
video-encoder med composite og 
S-VHS utganger. Hvis du ønsker 
mer informasjon, ta kontakt med 
Mox-Næss Data i Trondheim på tlf. 
73 50 1 440. 

Mr. King bruker Amigal 
Det sies at man kan treffe på hvem 
som helst når man er ute å handler. 
Da Scott Thomson var innom sin 
lokale Amiga-butikk i Nord-Dallas i 
USA, la han merke til en type som 
tydeligvis hadde mye penger. 
Spesielt da han kjøpte en god del 
tilbehør for Amiga, som om penger 
var gress. Da ekspeditøren spurte 
om han kunne få personens 
autograf, reagerte Scott og fikk til 
sin overraskelse se at det var 
selveste blueskongen Mr. B .B .King. 
A v ren nysgjerrighet spurte han Mr. 
King om hvilken Amiga han hadde, 
og da svarte han at han hadde flere, 
men måtte innrømme at han ikke 
visste så mye om dem, bare at han 
brukte dem til sin musikk. 

Maestro Professional 
Dette er navnet på det nye 1 6-bits 
lydkortet som kommer fra 
MacroSystem. Maestro Professional 
kommer i form av et Zorro-U kort 
og programvaren Samplitude, og 
skal passe Amiga 2/3/4000. Denne 
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løsningen skal gi Amiga 1 6-bits 
digitale inn/ut utganger med en 
lydkvalitet som tilsvarer 
CD-kvalitet, samt muligheten for å 
gjøre digitale opptak direkte til 
harddisk. I forhold til sin lillebror 
Toccota, er dette en profesjonell 
løsning for den spesielt kresne. Ta 
kontakt med Mox-Næss Data i 
Trondheim på tlf. 73 501440, hvis 
du ønsker ytterligere informasjon. 

Museum bruker CD32 
Etterhvert har flere funnet ut at 
CD32 kan brukes til så mye mer enn 
bare spill. P.g.a. sin gode grafikk, 
raske CD-ROM spiller, og 32-bits 
prosessor egner den seg perfekt til 
audio-visuell fremvisning. I The 
London Transport Museum i 
England er CD32 en vital del av den 
visuelle og interaktive delen av 

denne gigantiske utstillingen. Hele 
109 CD32'er blir brukt til 
forskjellige oppgaver, bl.a. for 
interaktiv informasjon, fremvisning 
av video, interaktive lydeffekter, 
fremvisningskontroll og for å lage 
bakgrunnseffekter (lyd). Alle 
maskinene er koblet sammen i et 
nettverk v.h.a. et profesjonelt 
ekspansjonssystem laget av Index 
Information. 29 av maskinene er 
blitt plassert foran de aller største 
kjøretøyene som er utstilt. Der blir 
de brukt for å gi et historisk 
tilbakeblikk, ved å vise informasjon 
og fotografier, samt teknisk 
informasjon og bakgrunnen for hva 
som påvirket designet på kjøretøyet. 
I tillegg til disse blir 20 CD32 brukt 
for å rotere kjøretøyene for 
fremvisning. 1 6  maskiner blir brukt 
for interaktiv fremvisning av 
video-sekvenser v.h.a. 
touch-skjermer. En kan velge 
mellom 6 forskjellige språk, og for 
enkelhetens skyld er et hjelpe- og 
støttesystem innebygget. A v de 

andre tingene som CD32 blir brukt 
til, er en 1 30 års historisk 
framvisning av den teknologiske 
utviklingen fram til i dag, som gjøres 
v.h.a. detaljerte kart. Noen andre 
maskiner er med på å lage en god 
atmosfære, ved å legge lydeffekter til 
utstillingen på forskjellige steder, 
slik at du på en måte får følelsen av 
hvordan var dengang. I tillegg til alt 
dette er det også investert i en rekke 
tog-simulatorer, som stort sett er 
bygget opp v.h.a. Amiga 4000/040 
med en rekke utstyr. Denne 
utstillingen er nok meget 
imponerende, og er nok verdt et 
besøk hvis man noengang skulle 
være i nærheten av disse traktene. 
Hvis du ønsker mer informasjon om 
The London Transport Museum, ta 
kontakt med Heather Preston på tlf. 
095 44 7 1  379 6344. 

PageStream 3.0 
Denne oppgraderingen av 
Soft-Logik' s berømte DeskTop 
Publishing-program PageStream som 
mange lenge har ventet på, ser nå ut 
til å nærme seg lansering. I følge 
personer i Soft-Logik skal det slippes 
allerede i midten av April. 
PageStream 3.0 er nesten blitt et helt 
nytt program, sammenlignet med 
forgjengeren, da det har fått et helt 
nytt og bedre brukergrensesnitt. Det 
nye systemet skal gjøre det mye 
enklere å jobbe med tekst og grafikk 
om hverandre. Du kan sette opp dine 
egne verktøy bokser og paneler på 
skjermen, slik at det blir mye enklere 
og mer effektivt å jobbe. 
Auto-kerning og automatisk 
orddeling er nå også implementer, 
samt at tekst-stilene er fullstendig 
konfigurerbare ved at du kan 
forandre på skygger, dybde og 
understrekingsmetode. Tab
funksjonen gjør at du nå også kan 
redigere plasseringen av bokstavene 
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på linja, samt at dat leaders å oppgradere fra tidligere versjoner av EGS Spectrum er også forventet. 
funksjonen kan utføres på alle av PageStream, samt fra andre GVP kommer senere ut med kortet Alfabetisk bokstaver. PageStream støtter også DTP-programmer som f.eks. som visstnok skal hete A4098. Dette 
PAN TONE, som er en ProPage for en meget rimelig penge. er et Zorro-III kort for Amiga 4000 annonsørliste 
industristandard for farger. Dette Ta kontakt med Soft-Logik i USA med en FAST SCSI-Il kontroller, 
garanterer for at det blir meget på tlf. 095 l 3 14 894 8608, for flere med plass for opp til 1 28MB RAM ADB 2:1 

nøyaktige og fine fargeutskrifter. I opplysninger om PageStream 3.0. v.h.a. standard 72-pins SiMM. For Anu-ga Foreningen 39 

tillegg til dette kan du også definere mer informasjon, ta kontakt med Amig.a enteret 1 7  

egne farger etter CMYK, H S V  eller 
GVP-Nytt 

Capella i Oslo på tlf. 22 200806. Arctic Software 33 
RGB fargernodeller. Pagestream 3 .0 Bjørn Lynllll! 16 
har støtte for en rekke formater. Den Det siste fra denne fronten er et 

VideoSean 
Cupell.a S 47 
Capella A 58 . 

kan importere Word Perfect adapter som gjør det mulig for eiere 
dokumenter og eksportere til Final av GVP's  EGS-28/24 Spectrum Dette er et nytt genlock og 

Chnstialil-sens EI. 8 
Comm(i)dore 15 

Writer. Den kan også importere grafikk-kort å bruke NEC' s  videosystem for Amiga, laget av CClTnmodore 48 
IFF-grafikk og eksportere til TIFF, FG-monitorserie. Adapteret skal på CompuVid. VideoSean finnes i to 

Datakompaniet 17 
samt at den har støtte for Adobe ingen måte påvirke bildekvaliteten modeller (PAL og NTSC), og begge vamo 3 
Illustrator 3 .0 EPS filer. Det at eller hastigheten på kortet. GVP leverer videosignal i Fortuna Gamel. & EW 5 1 
programmet uten problemer kan kommer også snart ut med et "broadcast-kvalitet" både som Indu�tridala Ve.M 7 
importere Professional Page akseleratorkort for Amiga composite og S-VHS. Dette IQ COIU,pute!" 9 
dokumenter, gjør at det blir et veldig 4000/3000. Det er et CPU-kort som systemet har en SFX (Special Ma$ccrn 35 
attraktivt tilbud, spesielt for oss består av en 40MHz 68040 (med effects) generator som gjør at en kan Netto Norge O 
gamle ProPage slitere. PageStream innebygget MMU og FPU). På lage spesielle effekter med grafikk Netto N@rge 19 
skal også ha en meget fleksibel kortet er det to SIMM-plasser som og video. VideoSean skal gi ProN et 5 
støtte for ARexx, ved at du enten gir opp til 32MB ekstra minne, samt proffesjonell kvalitet, men til en pris 
skriver rutinene selv, eller ved at du at det befinner seg to som video amatøren vil like. Hvis du 
enkelt og greit lager dem v.h.a. ekspansjonsspor. Det ene sporet er vil vite mer om denne løsningen, ta lisensert og utgitt av Intangible 
record-funksjonen som er blitt forbeholdt et ekstra minnekort med kontakt med Compu Vid i USA på Assets Manufacturing. Amiga Envoy 
implementert. PageStream 3 .0 seks ekstra SIMM-plasser som totalt tlf. 095 l 305 448 0839. har et enkelt kommunikasjons-
kommer sammen med PageLiner gir opp til 128MB RAM. Det andre grensenitt som gjør at det får et 
2.0 (en teksteditor), B ME 2.0 (en er et multi-spor forbeholdt 

Amiga Envoy 
fleksibelt bruksområde, bl.a. at den 

bitmapeditor) og HotLinks 2.0 som forskjellige typer utvidelseskOli. lar Amigaer som er oppkoblet dele 
samordner disse. Soft-Logik har Først ut er en FAST SCSI-Il Dette er et nytt nettverksprogram for harddisker, CD-ROM spillere og 
startet en kampanje, der det er mulig kontroller, men en spesial-versjon Amiga, utviklet av Commodore, printere mellom seg. Senere vil det 



også få støtte for elektronisk post, 
. 

fjernstyring via modem, flerbruker 
databaser og spill .  Amiga Envoy 
passer alle Amigaer som har 
kickstart 2.0 eller bedre, 5 1 2k RAM 
og et SANA-II kompatibelt 
nettverks kort (bl.a. Ameristar 
A2066, AmiLink, ASDG LanRover, 
Hydra, Interworks I-Card, 
Commodore A2065/ A2060 og SLIP 
(seriellport). For mer informasjon 
om Amiga Envoy, les testen i neste 
utgave av bladet eller ta kontakt 
med Capella i Oslo på tlf. 22 
200806. 

Syne Strainer 
Dette er en multisync 
monitoradapter som plugges i 
Amigaens 23-pins video port. 
Sammen med Sync Strainer følger 
også en 9/ 1 5-pins D-connector 
overgang beregnet for monitorens 
kabel. Sync Strainer øker 
fr:ekvensen på de horisontale og 
vertikale signalene, og når en 
genlock blir brukt, regenererer den 
signalet ut fra composite-signalet. 
Dette adapteret fungerer med alle 
multisync monitorer, og sammen 
med alle genlock' er som ikke bruker 
videoporten. For enda mer 

SeriQ'X heter det nye ;;;crieJI-k"ortel sum 

k(nnmer frå AppHcd ysrem (Jroup. 
DG! �r et Zqrro JIfW-kol't Sem pru; 'ef 
Amign 2/3f'..l.OOO. og gir opW til fire .!lye 
seIicll-p\9rter Om 'tØUer: hUI>'tigheter 

lita 300 ti1 38400 B]3$- For mer 
t,nfonnasjl)n. ta k!!llltakt me�'1 fYplied 

System GIlOUp i 60gland på tlf. OI:!S 
44 Q52 6883:>0. 

Nexus Pro"' Videofonts er en \'ly 

pakke med. krift.cyper spesi elt 

beregnet lor v-ide(�tek:,tingsprogJ'am 
som f.eks. se ALA. Pakken b'e tår a\' 
fem disker som innehold.er }(') 

kdfttyper a meget hHY J!,·vabitet. Ror 

mer infOfma.sjon. ring id@QWorld i 

Sløulal}d på tlf. 095 44 4 L G)4l1 142. 

Pt'imera er C�I ny t,ermi. k fargeprint0J" 

fu;a Fargo Eleclf,oni . Den gir meget 
bra kva:l�tct. @g klm likri e p yanlig 

papir. tfan�paranger. tilogmed på 

overføring papir for I-skjorter. Primern 

kåJ være m e rnsk0�e enn e.a standard 

bleklekriver. ('lg kan QPl'lgmdere slLk 
at "dye- utilim.ation"-moduset blir 
implemenlert (gir fotogmJli ' k kalitet 

pa utskriftanj. For mer i[lfQrma,�on. ta 

kontakl med Dal'aKompul'l.iet i' 
Trondheim pa tlf. 7'2 555 �49. 

ScapeMaker 3.0 er den 'ste 
oppgraderingen a programmet som er 
j stand tii li konvcrttrre grafikk (IFF) til 

datafiler. som v hlere furuk , i 

lands �!'l'gel1e!ratorpmgram ( mn 
f.eks. Vi. ta Professional 3.01. For 
yttetligere inform<ujon. t:a k:onta�l '!ned 

MegageM i l'J A på tlf. 095 l 800349 
1104. 
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informasjon, ta kontakt med PreVue 
Technologies i USA på tlf. 095 l 
9 1 6 477 2905 . 

Commodore vs. Sega 
Som kjent erklærte Commodore 
krig mot Sega da de lanserte CD32 
høsten 1 993. Nå ser det ut som at 
konflikten har trappet seg opp, da 
spesielt i England. Commodore UK 
leide nylig en reklamevegg rett 
foran kontorene til Sega's  
europeiske hovedkvarter i London, 
og der har de plassert en stor 
reklameplakat. På den er det et bilde 
av CD32, og et slagord som lyder: 
"TO BE THIS GOOD WILL TAKE 
SEGA AGES" .  I følge det engelske 
bladet CU Amiga, skal noen ha 
kjøpt rettighetene til veggen for de 
neste 200 årene. 

Overdrive 35 
Dette er en ekstern harddiskboks for 
Amiga 1200, laget av Archos i 
Frankrike og distributert av 
Software Demon i England. 
Overdrive 35 består av en 
harddiskboks, en ekstern 1 2  volts 
strømforsyning og AmiQuest 
installasjonsprogram. Overdrive 35 
har et design som gjør at den passer 
veldig bra sammen med Amiga 
1 200. Den er beregnet for å brukes 
sammen med en 3 ,5"  IDE harddisk, 
og kobles opp mot maskinen 
gjennom PCMCIA-porten. 
Overdrive 35 har en aksesstid på 1 2  
milli sekunder, og skal gi en 
maksimal overføringshastighet på 
2,5MB/sek. Det at Overdrive 35 
baserer seg på PCMCIA-porten gjør 
at man også kan koble den fra uten å 
skru av maskinen først. Ta kontakt 
med ProNet i Stavanger på tlf. 5 1  
890 1 5 1 ,  hvis du ønsker mer 
informasjon om Overqrive 35 .  

OL-gull med Amigal 
Ja, Amiga har faktisk vært direkte 
medvirkende til gode prestasjoner 
under de Olympiske vinterlekene i 
Lillehammer. I fjor investerte 
Toppidrettssenteret i Norge i en del 
Amiga utstyr. En Amiga 4000/040 
med en rekke utstyr (bl.a. VLab og 
Deluxe Paint IV AGA) blir flittig 
brukt av det norske hopplandslaget. 
Den blir brukt for å illustrere hvilke 
feil som blir gjort av hopperne, slik 
at de kan få rettet opp teknikken sin. 
Vi kan allerede merke resultatene 
ved de gode plasseringene i OL, der 
bl.a. Espen Bredesen fikk gull i 
normalbakken og sølv i stor bakke. 
Det er fint å se at Amiga også finner 
en plass i sports-verdenen som ellers 

t e r  

blir oversvømt av IBM-kompatible 
datamaski ner. 

Ekspansjon for CD32 
S X l  CD32 Expansion Board heter 
det nye ekspansjonskortet for CD32, 
laget av ParaVision (dette er firmaet 
som nylig kjøpte opp Microbotics). 
Dette nye produktet plugges i 
CD32's  utvidelsesspor, og skal 
kunne transformere den til en 
fullblods Amiga. Kortet består av en 
seriellport, en parallell port, 
tilkoblingsporter for en ekstern 
diskettstasjon og tastatur, IDE 
harddisk-grensesnitt, minneutvidelse 
opp til 6MB, og en MPEG-kontakt. 
I tillegg til alt dette følger det med 
en spesiell ParNET-kabel og 
programvare for å koble CD32 opp 
mot en vanlig Amiga, slik at den 
kan brukes som en CD-ROM 
spiller. Ta kontakt med 
Administrativ Databehandling på 
Kolbotn på tlf. 66 803354, for flere 
detaljer om dette kortet. 

AAA på vei 
Det har lenge florert rykter rundt 
omkring om det nye chipsettet som 
skal komme fra Commodore og 
erstatte AGA i fremtidige 
Amiga-modeller. AAA som det 
kalles, vil bestå av fire forskjellige 
databrikker, Andrea, Monica, Mary 
og Linda (feminine navn som alltid 
fra Commodore). Det har en rekke 
nye forbedringer fra AGA, men jeg 
nevner de bare korthet p.g.a. at alt 
ikke er bekreftet enda. Andrea er 
den som synkroniserer 
overføringene av data og oppgaver i 
chipsettet, og siden den har 40 
DMA kanaler skjer dette med 
maksimal fart. Blitter og Copper er 
også sterkt forbedret, da alle 
operasjoner nå foregår i 32-bit. Det 
er dessuten Andrea som kontrollerer 
Chip-RAM, og hastigheten på dette 
minnet skal nå være like raskt som 
FAST RAM. Monica og Linda tar 
seg tilsammen av grafikken. Dis� /' 

gir grafikk i 16 plan (8-bits 
playfields), 1 28 pixels brede sprites, 
samt at de har støtte for 
oppløsninger opp til 1 280x l 024 og 
1 024x768 i 24-bit v.h.a. et ny 
modus som kalles "hybrid". Mary 
kontrollerer diskettstasjoner og lyd. 
Diskettstasjon-kontrolleren i Mary 
har støtte for både 2 og 4MB 
diskettstasjoner direkte, samt at den 
tillater oppkobling av MFM-enheter 
som f.eks. en CD-ROM spiller. 
Mary gir også lyd i 8 kanaler med 
1 6-bits oppløsning, og med en 
samplingsfrekvens som strekker seg 
helt opp til 64kHz (mye bedre enn 

f.eks. DAT). AAA er 1 00% 
bakover-kompatibel med ECS,  og 
stort sett også med AGA. Vi må til 
slutt understreke at disse 
opplysningene hverken er bekreftet 
eller avkreftet, så bare se på dette 
som en pekepinn på hva vi kan vente 
oss i fremtidige Amiga-modeller. 

Strux 
Dette er en grafisk editor for 
flytdiagram, laget av PCP Hard- & 
Software. Et flytdiagram gjør det 
enklere for deg å designe program 
med en lett og enkel struktur. Med 
hjelp av Strux kan du lage og 
redigere slike med din Amiga, for så 
å lagre dem i hvilket som helst 
programmeringsspråk du måtte 
ønske v.h.a. egne oversettelses
tabeller. Flytdiagram kan direkte bli 
brukt for implementasjon og 
dokumentasjon .  Strux har en rekke 
funksjoner som er lett 
konfigurerbare, og det passer alle 
Amigaer med kickstart 2.0 eller 
bedre. For flere opplysninger om 
Strux, ta kontakt med PCP Hard- & 
Software i Tyskland på tlf. 095 49 
525 1 6341 2. 

I-Card 
Fra Interworks kommer det en ny 
nettverksløsning for Amiga 
1 200/600, som heter I-Card. Den 
består av et PCMCIA-kort, en 
nettverksadapter, en disk og en liten 
strømforsyning. Nettverksadapteren 
tillater tilkobling av både 1 0BaseT 
(Twisted Pair) og l OBase2 (Thinnet) 
nettverk. Disken som følger med 
inneholder både en SANA-II 
kompatibel og en TCPIIP kompatibel 
driver. Det følger ikke med noen 
nettverksprogramvare, men 
ENLAN-DFS eller Amiga Envoy er 
anbefalt. Selv om I-Card er basert på 
den trege 1 6-bits 
PCMCIA-teknologien, klarer det 
overføringshastigheter opp til. 
300kbaud. Dette er faktisk raskere 
enn Macintosh ' s  LocalTalk, som 
bare klarer hastigheter opp til 
230kbaud. For mer informasjon, ta 
kontakt med lnterworks i USA på tlf. 
095 I 909 6998 1 20. 

Enorm telefon svindel 
Det hevdes at en tenåring fra Toronto 
i Canada skal ha brukt en computer 
til å svindle til seg telefonsamtaler til 
utlandet til en verdi i overkant av 500 
000 dollar. Myndighetene uttaler at 
tenåringen skal ha operert under 
falskt navn slik at regningen ble 
sendt til telefonselskapet Cantel i 
Canada. Cantel klandrer nå Bell 

----���--------���-------------------
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Hele norges Amiga-butikk! 

AMIGACD32 
Amiga CD32 m/2 spill 

3.790,-

FMV-kort 

2.590,-

Amiga CD32 
m/2 spill 
og FMV-kort 

5.990,-

Docking Station 
med diskett
stasjon og tastatur 
Ring! 

CD32-spill: DeepCore, Fire Force, Whales Voyage, 

Trivial Pursuit, Seek 8. Destroy, Castles Il, 

Microcosm, Liberation, Pirates Gold, Dennis, '" 
mange Iler. Ring lor nye oppdateringer I 

FMV-filmer 
Black Rain 
Beverly Hills Cop 
Fatal Attraction 
Ghost 
The Hunt For Red October 

Indecent Proposal 
Indiana Jones & Temple of D. 
Naked Gun 2 1 /2 

Patriot Garnes 
Raiders of The Lost Ark 
Star Trek 1 

Star Trek 6 
Top Gun 
The Untouchables 
Waynes World 
Witness 

Musikk-videoer L /' 
Andrew Lloyd Webber "The Premiere Collection" 
Bob Marley "The Legend" 
Bon Jovi "Keep The Faith" 

Byan Adams "Waking Up The Neighbours" 

Classical Jukebox 
The Cure 
Escape - Techno/Club Music by Hex 

Golden Oldies Jukebox 

INXS "Live Baby Libe" 
James Brown 
Jazz Giants - Big Band to Bossa Nova 
Louis Armstrong 
Pavarotti "O Sole Mio" 

Prelude - Art And Music of Post-Impressionism Era 
Pulse (Techno) - The Last Creation From Hex 
Sting "Ten Summoner's Tales" 
Worlds Of Music - 5 Top bands from Rythm King 

Ring 51 89 01 51 for mer informasjon I 

AMIGA 1200 
Amiga 1200 
Tillegg for Desktop Dynamite 

120MB harddisk 
250MB harddisk 
Monteringskit 

Overdrive 

3.790,-
500,-

2.690,-
3.990,-

199,-

Dette er en ekstern harddiskløsning som 
er både rask, pålitelig og rimelig. 

Overdrive uten harddisk 1.590,
Overdrive m/270MB harddisk 4.290,
Overdrive m/343MB harddisk 4.895,
Overdrive m/540MB harddisk 7.990,-

Diverse 
Disk Expander, dobler 
harddisk-kapasiteten din! 
MIDI interface 
Video Backup 
100 disketter 

Skrivere 
"Star LC -100 Color 
Citizen Swift 200, 
24-nålers fargeskriver 
Canon BJ-10 SX 
Alle skrivere leveres med 
kabel og drivere for Amiga! 

799,-
498,-
745,-
499,-

1.999,-

3.299,-
2.499,-

Salvågergt. 3, 4006 STAVANGER 
Tlf./Fax: 51 89 01 51 



Kommentaren 
Ved Snorre Heimsund 

Mitt navn er Snorre HelffiM1Jld. Jeg: er 21 

år gammel. og er en Ivrig nJlg,l-entu 'last . 
Pakt! k så m}e ar jeg ble tlldldt den ære av 

å fil ha anware! for nyhets. idene her i 

AmigaForum. Hvi noen.l\' dere har hert 
navnel mitt {lIr. er de kan.�kie fnrdi jeg hat 

krevet noen nrtikl{!r tbr d fle hl'adet. 

Foruten Il \ ære " miga-fan!lriker er jeg 

�Iuclcot. ,amtidIg 'lom jeg jobber som 

konsulent ho� Netto. ol'ge a.& I Stavanger. 
Da jeg daglig jobber med Aml�a, enten 

hjemme �lkr pa jobben. er jeg gat ke 

oppdatert om ling �om har med Amiga å 
gjus\.!. .l1tm dette heryr ikke at jeg er 

selv forse ni med nyhder, jeg rren!!er hjelp 

bMe fru den: I' 'ere og frd andre- ffi0dia. 

Dennt> :.palten er bliu forbeholdt meg . der 

jeg kommer tIL il kommentere og dlL!!fte 

t.endensene i Amiga-markedet. Kort �agt 

kommer jeg med mm ' per onlig.e 

meninger angående det som skjt!r, og I 
delt nummeret �kul j .. g ta for mc'g 
forholclel mellom olnmodore og Hewl tt 
Packdrd 

C,lmmodore hW i den si te liden blitt mel 

og mer knyttet opp Qlul Hewlett Pa Lu'd. 
HP har lenge tått fnl' pl1udukc;jonen av 
\ hale komponenter i Amiga. Maii kan da 

spørre �eg om Arruga til �tutt Il 'nde opp 

!!lm NeXT" e-XT omput0J er og li et 

nllndre computer,e).<;kap ,Olll lager en 

dattlmaRklll om heter eX!. og som pa 

flere områder har likbet�trek1 med Anuga. 

LiniJ\ giganten SUll Microsy�lel11 haT nu 
ikrct 'cg ak�Jer (or IQ milhnner dollar i 

NcX-r Dette be,tyr dt Sun nå har tull mn,Jkl 

og kOlltro11 oVer teknolf>gleo som bln brukt 

i NeXT Polkene i NeXT '\ r flU u'>lkke.Jt på 

SIIl fremtid, nJ. e fordi de tror Sun ,il 

utn Ue dere I.dmologJ , ine egne 

Jatuma;kiner. Ftlr å gardere seg tor 

trdmt, den har 1'<eX1 mngått en 

amarbeid. avtale med Hewlett Pal'km d, 

som innehærer ilt . eXT bl.a. �kal lueipe lil 

med å h,g operativsy tem fnr HP's RISC

prose (\ler. Sun Mkrosyqtcm� har ng�a 

nylig inngått �n .omurbelclsav,wle med 

stormusklll·gigaoten AmJubl. noe gjør at 

Sun får tilgang til nøe av verdens mest 
nvnn 'e.rte pro�es or-teknoløgi. A.1l dette vil 

bare �tyrke un M'icro y tem� kamp mot 

';lo erkenval Hewl<,(t Pacard. HP og 

Commodore mnglkk n_llg cn \'amarbetd,

avtale der HP fikk lJ�ell13 til a bruke 

OA-l'hip"etlet i siue n. e 'et-Top 

maskiner. Dette kan både styrke \lg s\ ekke 

Commodore på lengre SIkt. en for stor 

Hvb nglghet a HP \ il gj�lre dem uke. 
men el ,tørre olum av salg.:.r vI! hjelpe 
på ØkI\\11011l.hk. Om Commodore flpr! 

med BP er farlig eller uskyldIg, vil 

fremuden Ise. 

Jeg kommer :mnnsynbgn� til :i relSe! til 
eBI! me�:<en I Hannover l Ty klaud 

1.0-23 Mars. og da vil forhåpentlIg is lle�le 

nummer være spekket med Ilyhetor og 

�toFf derfra. 'TIl da - ha en tOlt�att fin 
måned1 

N Y h 

Canada for deres automatiske 
betalingssystem. Samtaler for ca. 
200 000 dollar ble belastet en eneste 
telefonlinje i løpet en 17 dagers 
periode. Can tel og Bell kjemper nå 
om hvem som skal betale tapene. En 
undersøkelse som er blitt gjort, viser 
at slik telefonsvindel koster 
nord-amerikanske bedrifter ca. 2 
milliarder dollar hvert eneste år. 

RCS Management 
Fra dette aktive firmaet med 
kontorer både i Tyskland og 
Canada, kommer det 
stadig nye produkter. Vi tar her for 
oss noe av det siste fra denne 
fronten. 
X-Calibur: I januar-nummeret av 
AmigaForum fortalte vi dere om 
X-Calibur, men vi kom ikke med 
noen detaljer. Nå har vi klart å snuse 
frem noen ekstra opplysninger om 
dette akselcratorkortet for Amiga 
4000. Det kommer i to versjoner, en 
25MHz og en 33MHz versjon. 
Kortet plasseres i Amiga 4000's 
CPU-slot, og skal gi en 
hastighetsøkning på 80% 
sammenlignet med Amiga 
4000/040, samt at det har plass for 
hele 128MB RAM ved bruk av 
standard 72 pins SIMM. 
Hastigheten på dette minnet skal 
være fra tre til fire ganger så raskt 
som standardminnet som står i 
Amiga 4000/040. 
Digital Editor Card: Dette kortet 
lover å transformere en Amiga 
3000/4000 til et 
' nonlinear-editing' -system. Det gjør 
det mulig for deg å digitalisere 
videosekvenser i sanntid (fra enhver 
standard PAL, RBG, eller 
S-VHS-kilde) til harddisk med en 
hastighet på 25 bilder/sek, og så å 
spille det av igjen med samme 
hastighet. Digital Editor kan også 
digitalisere 16-bits lyd sammen 
video, slik at video og lyd blir 
perfekt synkronisert. Opp til 8 spor 
video og lyd kan bli redigert 
samtidig. Det medfølgende 
konverteringsprogrammet lar deg 
konvertere IFF24-bilder til Digital 
Editor-format, slik at du også kan 
lagre og avspille animasjoner. 
Revelation 3D: Dette er et nytt 3-D 
grafikk og animasjonsprogram. 
Foruten å tilby vanlige 3-D 
funksjoner, kan Revelation 3D la 
deg legge skygger på objekter i 
24-bit, justere bildekvaliteten, 
rotere, bevege, klippe, og skalere 
objekter med en hastighet på 25 
bilder/sek. Det følger med over 30 
justerbare textures. Du kan også 
konvertere standard skalerbare 
CompuGraphic skrifttyper til 3-D. 

e t e r  

Revelation 3D kan også importere 
mange forskjellige 3-D 
objektformater, bl .a. Imagine, DXF 
og AutoCAD. For maksimal 
utnyttelse og fleksibilitet har det til 
og med støtte for nettverk. Passer 
alle Amiga-maskiner med kickstart 
2.0 eller nyere, 6MB RAM, 68020 
og FPU eller bedre. For mer 
informasjon, ta kontakt med RCS 
Management i Canada på tlf. 095 1 
5 1 4 926 3755 .  

FMV-filmer 
Nå som FMV-modulen for CD32 er 
tilgjengelig, vil behovet for filmer 
som støtter dette formatet (både 
Video CD og CD-I) melde seg. 
Noen av de FMV-filmene som pr. i 
dag er tilgjengelig er bl.a. 
Apocalypse Now, Black Rain, 
Ceasars World of Boxing, De 
Ubestikkelige, Fatal Attraction, 
Ghost, Hanna Barbera' s Cartoon 
Carnival, Patriot Garnes, Posse, 
Sliver, Star Trek VI, The Firm, The 
Hunt for Red October, The Naked 
Gun 2, Waynes World og White 
Christmas. Foruten alle disse, finnes 
det mange musikk og 
dokumentar-filmer. FMV-filmene 
koster ca. kr. 300,- pr. stk, og kan 
bestilles fra Akers Mic i Oslo, eller 
fra K.E. Media i Danmark på tlf. 
095 45 86 240633 .  

Rekord for Motorola 
Nok en gang rapporterer Motorola 
om rekordoverskudd. I fjerde 
kvartal i fjor gikk Motorola's 
fortjeneste opp med imponerende 
87,5%, mens salget gikk opp med 
35%. Bare fortjenesten i 1 993 
tilsvarer 340 millioner dollar, mens 
salget tilsvarer hele 4,99 milliarder 
dollar. Dette er meget oppløftene 
nyheter for oss Amiga-folk, da 
Motorola som kjent produserer 
hoved prosessorene som sitter i 
Amiga (680xO-serien). Hvis denne 
utviklingen fortsetter slik, vil 
kanskje Motorola forbigå 
erkerivalen Intel på rangstigen. I alle 
tilfelle vil Motorola i fremtiden stå 
frem som et sterkere og mer 
slagkraftig selskap. 

Auralillusion 1.1 
Dette er et 1 6-bits 
Iydbearbeidings-program laget av 
Blachford Technology. Programmet 
holder alle lyder (samples) i 1 6-bits 
format, mens de blir bearbeidet i 
32-bits format (bruker fast RAM 
hvis tilgjengelig). Man trenger ikke 
en 1 6-bits sampler for å bruke dette 
programmet, tilbakespillingen av 

lyden skjer i gjennom Amigaens 
maskinvare. Aural Illusion tilbyr 1 6  
justerbare effekter, bl.a. Bounce, 
Chorus, Distort og Coutort. I tillegg 
har det 1 2  funksjoner, bl .a. Half Wave 
Rectify, Full Wave Rectify og Flip, 
samt en god del redigerings
funksjoner. Aural Illusion leser og 
skriver samples i både 8 og 1 6-bit. 
Programmet fungerer på alle Amigaer 
med kickstart 2.0, 1MB RAM eller 
bedre. For mer informasjon, skriv til 
B lachford Technology, 77 Southwell 
Road, Bangor, Co. Down, Northern 
lreland, BT20 3AE. 

A 1200 Console Unit 
Dette e r  e n  spesialdesignet boks for 
Amiga 1 200 laget av Kontax 
Computers. A 1 200 Console Unit er 
laget slik at du kan plassere en 
monitor på den, samt at den sørger for 
at du sparer plass og holder orden på 
alle irriterende kabler, og den har 
plass for en ekstern diskettstasjon og 
strømforsyning. Selve boksen skal gi 
god ventilasjon, er av samme farge 
som Amiga 1 200, laget av 
antimagnetisk aluminium og enkel å 
innstallere. For mer informasjon, ta 
kontakt med Kontax Computers i 
England på tlf. 095 44 628 7732 1 2. 

MultiVol 
Hvis du holder på med animasjon, 
sampling, digitizing O.S.V. ender du 
ofte opp med enormt store filer, som 
er vanskelig og langsomt å jobbe med. 
Med MultiVol fra AugmenTek kan du 
splitte og sette sammen igjen filer. De 
splittede filene kan lagres på disketter, 
harddisker (inkludert uttagbare), i 
RAM eller en kombinasjon av disse 
enhetene. Splittingen og 
sammensetningen skjer uten at 
programmene merker det. Filen blir 
splittet når den blir lagret, og satt 
sammen igjen ved innhenting. V.h.a. 
MultiVol kan du legge store filer 
utover flere enheter der det er ledig 
plass. Du trenger ikke MultiVol for å 
sette sammen de filene som er splittet, 
det går greit å bruke AmigaDOS
kommandoen "join" .  Ta kontakt med 
AugmenTek i USA på tlf. 095 l 204 
2466077. for mer informasjon om 
dette verktøyet. 

Gold Disk dropper Amigal 
Vi har nå fått bekreftet ryktene om at 
Gold Disk, firmaet som blant annet 
har laget Professional Page (som vi 
lager AmigaForum med), ikke 
kommer til å utvikle nye versjoner av 
dette programmet. Nå begynner det 
virkelig å bli på tide å bytte til 
erkerivalen PageStream ! 

----�--�+----------



Amiga 1 200 med verdens beste harddisk! Amiga 1200 
Am�a 1200 med 256 MS 

Amiga 1200 Desktop Dynamite . ', Amiga 1200 med 343 MS 
Desktop Dynamite er et kjempetilbud kun for de� Am - a 1200 d 420 MS 

2.995,-
5.500,-
6. 150,-
6.890,-
8.500,-

En kombinasjon som løser også de store problemene! 
Western Digital 3,5" IDE harddisk 
Western Digital her lenge vært kjent for sin utrolige pris/ 

ytelse, og hari -93 vunnet flere harddisk-tester i utenlandske 

PC-magasiner. Sammen med A 1200 gir Western Digital en 

overføringshastighet på opp til 2MB/sekundet, og har hele 

3 års garanti. Vi selger også kitt for montering selv. 

l års garanti 
Industridata Vest leverer AI200 med 1 års garanti og 3,5" 
harddisk ferdig installert og klar til bruk. 

PRODUKTER PRIS 
HARDDISKER 
3,5" harddisk-kitt til A 1 200 
256MB IDE, Western Digital 
343MB I DE, Western Digital 
425MB IDE, Western Digital 
540MB IDE, Western Digital 
270MB SCSI Quantum 1 1  ms 
340MB SCSI Quantum 1 0ms 
540MB SCSI Quantum 1 0ms 
1 080MB SCSI Quantum 1 Oms 

SKJERMER 
C1 942 
IDEK 1 7" 

PC1 20a m/klokke 
PC1 208, 2MB RAM 
PC1 208, 4MB RAM 
PC1 208, 8MB RAM 

a99,-
2.280,· 
2.850,-
3.&90,· 
5.830,-
2.450,-
2.850,· 
4.7.,· 
8.700,· 

3.990,· 
8.900,-

1 .540,· 
2.350,. 
3.540,-

som kjøper A 1 200. Spesialpakken inneholder føl- ' '', '9 me 
gende nye programmer som støtter AGA, med en 'Amiga 1200 med 540 MS 
verdi på flere tusen kroner: I � 

- Tekstbehandling med norsk tegnsett De .. !d0p Dynamite tillegg 
- Print Manager 
- Delux Paint Gocl servic I 

395,-

- Oskar (spill) Industridata V kombinerer god service og lave priser. Vi ønsker å gi deg som kunde, 

- Dennis (spill) 

SEST 14400EC FAXMODEM 
Beste tilbud på markedet! 
- V.32bis (data-overføringshastighet 14400bps) 
- V.17 (fax-overføringshastighet 14400bps) 
- MNP 5 og V.42bis datakomprimering (57600bps) 
- MNP 2 til 4 og V.42 feilkorrigering 
- Fullt G3 fax kompatibelt 
- Fullt Hayes kompatibelt 
- Godkjent av STF 

Passer til Amiga 
inklusiv modemkabel 

så god service so ulig. Ring oss, og vi hjelper deg med et kjøp du ikke vil angre. 

I 

Phase 5 produkter 
Fastlane Z3 SCSI kontr. 
Bl izzard 1 200 med 4MB RAM 
4MB utv. kort til Blizzard 1 200 
Bl izzard 1 230 40M Hz EC030 
SCSI-2 utv. til Blizzard 1 230 

3.790,-
2.1 90,-
1 .565,-
2.825.,-
1 . 1 25,·' 

3,511 harddisk-kitt)til A 1200 PRODUKTER . PRIS 

GVP produkter 
EGS Spectrum m/2MB 
EGS Spectrum m/1 M B  
A1 230 Turbo 40MHz I l  
A1 230 Turbo 40MHz I l ,  4 M B  
SCSI-2 kontroller A2/3/4000 
I/O Extender, 2s, 1 P A2/3/4000 
G-Lock, ekstern genlock 
DSS-8+, sampler 
Image F/X 
Cinemorph 

Matteprosessor 
25M Hz 68882 PLCC 
25MHz 68882 PGA 
40MHz 68882 PLCC 
40MHz 68882 PGA 

Modem 
Best 1 4400EC faxmodem 
US Robotics Sportser 1 4400 
Lasat 1 44 pocket faxmodem 
MaxLite 1 4400 faxmodem 

Printere 
Canon BJ 1 0sx m/arkmater 
Canon BJ230 A4 og A3 
Canon BJC-600 Farge 
Canon LBP-4 Lite (laser) 
HP Laserjet 4P 600x600 
HP Laserjet 4MP (postscript) 

4.800,-
4.000,-
3.290,-
5.2M,· 
1 .500,. 
1 .300,-
3.890,-, 

890,-

2.250,-
490,· 

700,-
900,. 

1 . 1 00,· 
1 .300,-

2.490,-
3.290,· 
3.750,-
2.990,-

2.375,-
3.890,-
5.450,-
4.400,-
9.900,-

1 3.750,-

HD-kitt for montering av 3,5" HD i A l 200. Kittet inneholder 
partisjoneringsdiskett, enkel og lettforståelig monteringsanvisning og 

alle nødvendige kabler. Ved kjøp uten harddisk kr 399.-

299,· 

Backup til Amiga! 
Tap av data er ofte uerstattelig. De vanligste årsakene til tap av data erfeilkomandoer, 
HD krasj, Tyveri, Strøm-brudd, Støt/slag, Brann, Virus og Tekniske feil. Nå har du 

sjansen før det er for sent. 

250MB SCSI (A4000 int.) 3.500,- 250M B SCSI, ekst. 
525MB SCSI (A4000 int.) 4.850,· 525M B  SCSI, ekst. 

4.590,-
5.770,-

GVP 
A 1230 40MHz 

ulRAM og FPU 

3300,-

GVP 
SCSI, Cobra og 

Flipper til A 1230 

RING! 

CD32 Leveres med spillene Oskar og Diggers 2.895,-

Ordretelefon 55 10 1459 

Joystlcks 
Zipstick Super Pro 
Megastar 
Quickjoy Supercharger 
Quickshot Phyton 1 M 
Quickshot Intruder 
Quickshot Aviator 
Quickshot Maverick 

Mus 
TL Mouse, Sunnyline 5 års gar. 
Speed Mouse 
Comtec Mouse 
M usmatte 

DIskettbokser 
For 40 3,5" 
For 80 3,5" 
For 1 00 3,5" 

Diverse kabler 
Amiga til lV 2m 
Printerkabel 2m 
O-modekabel 
Modemkabel 
Amiga SCART -kabel 
Skjerm adapter 

Disketter 
Navnløse 3,5" 200 1 0  stk. 
Navnløse 3,5" HD 1 0  stk. 
Goldstar 3,5" 200 1 0: stk. 
TOK 3,5" HD 1 0  stk. 

RING OSS, DET LØNNER SEG! Osveien 33, 5050 Nesttun, Fax 55101459 
Alle priser er oppgitt eks. mva. Vi tar forbehold om mulige trykkfeil og prisendringer. 
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288,-
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49,-
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Ch ri st iansens E lektr i ske 
Postadresse: Postboks 733, 6501 KR-S U N D  N - Besøksadresse: Nedre Enggt 1 8. ORDRETELEFON 71 67 1 1  1 0. 

Mandag - Lørdag 1 0-1 6.30( 1 4).  Alle prisene er inkl. mva. Vi sender mot postoppkrav eller forskuddsbetaling 
(22,- i t i l legg for porto) på postgiro: 0804 43 79806. Vi har også spi l l  t i l  PC! 

C D 3 2  S P I L L  
ALi EN BREED / QWAK * 
ALFRED CH ICKEN 
B EAVERS * 
CASTLES I I  
CHAMB ERS O F  S HAO LI N 
D-G EN ERATION 
DANG ERO US STREETS 
DEEP CORE 
D E N N I S  THE MENACE 
DON K * 
EXI LE * 
F I RE FORCE 
FL lMBO'S Q U EST * 
FRO N T l E R  - E LITE Il * 
H U MANS 1 & 2 - * 
I N TERNATIONAL KARATE PLUS * 
JAMES PON D  2 - ROBOCOD 
LABYRI NTH O F  TIME 
LAST N I NJA * 
L l B E RATI O N  
L l O N H EART * 
L IVERPOOL * 
MEAN ARENAS 
M ICROCOSM * 
MORPH 
MYTH * 
N IC K  FALDO'S GOLF * 
N I G E L  MANSELL'S WORLD CHAMP. 
NO SECO N D  PRIZE * 
OVERKI LULU NAR C 
PI N BALL FANTAS I ES 
PI RATES GOLD 
PROJ ECT X / F 1 7 CHALL E N G E  * 
PSYCHO KI LLER 
RYDER C U P  GOLF * 
SABRE TEAM * 
S E E K  A N D  DESTROY 
S E N SI B LE SOCCER 
S EVEN GATES O F  JAMBALA 
SLEEPWALKER 
S UMMER O LYMPIX * 
S U PER PUTTY * 
S U R F  N I NJAS * 
TOWN WITH NO NAME 
TROLLS 
WHALES VOYAG E 
WI NTER SU PER SPORTS * 
ZOOL 

Forbehold om prisendri nger. 
* = Plan l agt utgitt i februar. 
R ing for nærmere i nformasjon ! 

249,-
2 5 9,-
2 5 9,-
295,-
2 5 9,-
2 59,-
295,-
2 5 9,-
295,-
2 95,-
2 95,-
295,-
1 49,-
295,-
295,-
1 49,-
295,-
249,-
1 49,-
349,-
2 75,-
2 59,-
295,-
395,-
295,-
1 49,-
349,-
295,-
2 75,-
295,-
32 5,-
295,-
249,-
295,-
295,-
295,-
259,-
249,-
2 5 9,-
295,-
295,-
1 49,-
2 95,-
295,-
295,-
2 95,-
295,-
295,-

P D - D I S K E TT E R  
ALLO, ALLO 
AMOS PRO F ESS IONAL 
AMOS PROFESS IONAL COM P I L E R  
BART S IMPSON v s  T H E  WORLD 
B E N EATH A STE E L  S KY 
BODY B LOWS GALACTIC 
BODY B LOWS GALACTIC A-1 200 
CAM PAIG N I I  
CAN N O N  FODDER 
COO L SPOT 
DEN N IS T H E  MENACE 
DEN N IS THE MENACE A-1 200 
DREAM LAN DS (3 spi l l )  
EL ITE I l  - FRONTlER 
E U ROPEAN CHAMPIONS 
F l 1 7A N I G HTHAWK 
FANT ASTI C  DIZZY 
FATMAN van l i g/A-1 200 
GOAL! 
H I RE D  G U NS 
I N N OCENT T I L L  CAU G H T  
J U RASSIC PARK van l i g/A-1 200 
KRUSTY'S FUN H O U S E  
LOT U S  TRI LOGY (LOTUS 1 ,2,3)  
MAELSTROM 
MICRO MACH I N ES 
M I N I  O F FICE I l  
MORTAL KOMBA T 
N I PPON SAFES I NC. adventure 
OSCAR van l ig/A-1 200 
OVERDRIVE 
PATRICIAN 
PREM I E R  MANAG ER 2 
RU LES OF ENGAG EMENT 
RYD E R  C U P  GOLF van l i g/A-1 200 
S ECO N D  SAM U RAI 
S ETTLERS 
SIMON T H E  SORCERER adventure 
S IMON T H E  SORCERER A-1 200 
SKI DMARKS 
SOCCER K I D  van l i g/A-1 200 
STAR TREK 2 5th (AGA & hardd i sk) 
S U RF N I NJAS van l i g/A-1 200 
TORNADO 
TU RRICAN 3 
TWI L I G H T  2000 
WAR IN T H E  G U LF 
WHALES VOYAG E 
WINTER OL YMPICS 
WORLD OF SOCCER ( Foot. Manager) 
ZOO L 2 
R I N G  FOR AN DRE TITLER! 

2 5 0,-
475,-
32 5,-
2 5 0,-
3 25,-
2 60,-

-.....285,-
3 2 5 -;--
285,-
285,-
2 5 0,-
2 70,-
285,-
345,-
2 50,-
32 5,-
250,-
2 5 0,-
1 99,-
32 5,-
345,-
2 5 0,-
250,-
285,-
32 5,-
2 5 0,-
450,-
285,-
245,-
2 50,-
2 60,-
3 1 5,-
2 50,-
32 5,-
2 5 0,-
2 85,-
3 25,-
3 2 5,-
3 5 0,-
2 50,-
285,-
285,-
2 5 0,-
32 5,-
250,-
32 5,-
285,-
285,-
32 5,-
2 1 5,-
2 50,-

L AV P R I S - S P I L L  
A-TRA I N  
ASSAS S I N  SPECIAL EDITION 
B I RDS O F  PREY 
B LU ES B ROTH ERS 
CARDIAXX Shoot'em up 
CRAZY CARS 3 B i l spi l l  
EYE O F  T H E  BEHOLDER 
F-1 9  STEAL TH F IGHTER 
F 1 7 CHALLENGE B i l sp i l l  
FUTURE WARS Adventure 
G EARWORKS Pusle 
HOOK Adventure 
LETHAL WEAPON 
LOOM Adventure 
MAN IAC MAN S I O N  Adventure 
NASCAR CHAL L E N G E  
P O L I C E  Q U EST 1 
PREM I ER DIVISION Manager 
QWAK 

1 95,-
1 1 5 ,-
1 49,-

90,-
99,-
90,-

1 75,-
1 1 9,-
1 2 9,-
1 29,-
1 29,-

99,-
1 1 0,-
1 49,-
1 29,-
1 1 9,-
1 79,-

99,-
1 29,-

RAI L ROAD TYCOON 
RISKY WOODS 
ROB I N  HOOD THE ADVENTU RES 
ROBOCOP 3 
SANT A'S XMAS CAPERS 
S ECRET OF MON KEY I S LA N D  
SHADOWLAN DS 
SIM ANT 
S IM EARTH 
SPACE Q U EST 1 
SPEEDBALL I I  
STARD UST 
STREETF IG HTER 2 
STRIKER Fotbal l  
S U PER CAU LDRON 
TITUS THE FOX 
TRO LLS van l i g/A-1 200 
W.W.F.  
WIZZKI D 

1 75,-
1 29,-
1 29,-
1 29,-

99,-
1 75,-

99,-
1 49,-
1 95,-
1 79,-

99,-
1 75,-
1 49,-

99,-
90,-
90,-
99,-
99,-

1 29,-

A M I G A - S P I L L  
2 3 04 PEN D L E  E U R. KAOS TH EORY Tech no 
2 305 ASSASI N S  COPI ERS kopi-programmer 
2 3 0 7  ASSAS I N S  G FX UTI LS grafikk-program 
2308 ASSASI N S  BOOT U T I LS forskjel l ig 
2309 ASSAS I N S  HAN DY TOOLS (3 d i sks) uti l s  
23 1 6  KASTLE KUMQ UAT Al ien B reed type spi l l  
2 3 2 1  F IG HTI N G  WARRI O RS karate-spi l l  
2 3 2 3  PCQ S H ELL Pascal compi ler 
2328 ELEV A TION Plattform spi I l  
2 3 3 2  ESCAPAD E  B reakout type spi l l  
2 3 39 TH E J O U RN EY ( 2  d i s ks) fractal a n i m  
2 3 5 1  METROPO LIS D EMO S i m  City type spi l l  
2 3 5 2  SKYBOARDS M U S I C  COLL techno m u s .  
2 3 5 6  L C D  DREAMS Spi l l  ( L C D  Skjerm-kop ier) 
2 3 58 MLP's TEC H N O  RAVE Musi kk-modu ler 
2 3 62 TEC H N O  REACT 2 - Musikk 
2 3 73 WORLD G EOG RAPHY undervi s n i n g  
2 3 78 WORKBENCH 3 SCREENS k u n  AGA 
2383 AMIMORIA VSA Spi l l  
240 1 PMC ALPHA & OMEGA 2 Demo (3  d i sks) 
2408 DEMO MAKER U T I LS lag egne demoer 
24 1 4  EXTREME VIOLENCE GAME for 2 spi l Iere 
241 9 T H E  ADVENTURE CREATION KIT V l . 2  
2 4 2 5  GAMES COMPI LATION 1 0  Spi l l  
2440 AKI RA + X-M E N  S L I DES B i lder 
2441 PROTRACKER V3 . 1  
2444 POOLS TOOLS 2 T i ppeprogram 
2459 B R I DG E  kortspi l l  
2494 1 8TH H O L E  G O L F  ( 2  d i sks) spi l l  
2496 EXCEL DATABASE Database-program 
2499 F R U I T  SALAD Plattform-spi l l  
2 503 WI N DB L E N D  FRACTAL G E N .  kun AGA 
2 505 ARS FANTASY S L I D ES B i lder 
2507 EASYCALC Meget b ra regneark 
2 508 MONTAG E C L i PART (3 d i sks) H i-res co ! .  
2528 LEMMI NGS REVEN G E  ( 2  di sks 2 M B) an i m  
2 5 5 2  AMOS GAMES CO LLECTION Spi l l  
2 5 5 3  BOOTX 5 . 2 3  vi ruski l ler 
2 560 S I LENTS DEMON Demo (2 d i sks) 
2 5 76 E N G I N EERS KIT Tester Amigaen 
2586 COMPU G RAPHIC FONTS (2 d i sks )  
2 5 9 1  BAlT MAS K I N G  A n i m  av Er ic S .  
2606 S H U FFLE  RUN Spi l l  for  2 
2625 BOX ADVENTURE Tekst adventure sp i l l  
2 6 3 5  U-CH ESS Kun AGA. Krever 4MB 
2638 VMORPH V2 . 2 1  Morphing program 
2639 G RA N D  PRIX MANAG ER 1 993 Spi l l  
2646 B O N DMI N E  Spi l l .  Bou lderdash k lone 
2 650 G R EAT ESCAPE O F  B I LLY B U RG LA R  spi l l  
2 6 5 3  FIT C H I CKS ( 2  d i sks) Kun AGA. B i l der 
2658 STARBAS E 1 3  Monkey Is land type sp i l l  
2 6 8 1  POPEYE Spi I l  (Som på C-64.) 
2683 I NTERFERENCE av SAN ITY Demo 
2685 M U SICBASE V l .0 Database for C D'er.  
2 686 AL TERNA TE REALITY Ani masjon 
2 688 SAMPLES U N L lMITED #1  Samples 
2689 DESKTOP V I D EO STU F F  'B i l l i g  Sca la'  
2692 ROAD TO H ELL bi lspi l l  
2695 AKI RA S L I DES B i lder 
2 700 AGA G RAPH ICS UTI LS M/J PEG bi l der 
2 709 MAG IC FACTO RY SLiDESl Kun AGA 
2 7 1 4  MAG IC FACTO RY SLI DES 2 Kun AGA 
2 7 1 6 TH RUST DUEL Spi l l  for 2 spi l lere 
2 7 1 8 V I RTUAL DREAMS av FAI RL IGHT - Demo 
2726 TELE-SCROLL VI DEO TITLER (3 d i s ks) 
2 74 7  MOTOROLA I NVAD ERS (2 d i sk) AGA 
2 748 E DWORD PROF. V4.0  Text Ed itor  
2 75 3  MR M E N  O LYMPICS (2  d i sks) Spi l l  
2 755 EASYCALC + Regneark. Kickstart 2 . x  
2 759 POI NT O F  SALE Topp demo K u n  AGA! 
2 76 7  TEXTEN G I N E  V4. 1 Tekstbehand l i ng 
2 776 MANGA S L I D ES (4 d i sks - KU N AGA) 
* ASSAS I N S  GAMES 1 TIL 1 4 1 - 1 5,- pr  stk 
* LISTED I SKETT kr. 7,-
* KR 1 5 ,- PR DISKETT 







CD32 FMV-kort 
Maskinkrav: Amiga CD32 
(og selvfølgelig TV -apparat 
og evt. stereoanlegg .. !) 
Norsk distributør: 

Capella AS, tlf. 22200806 

Pris: ca. 2.900 inkl. mva. 

Bra kvalitet på bilde og 
lyd. Enkel installasjon 
Fine tiIIbilder og 
"langsom kino" 

• Små rykk i bildet av og til � (skyldes filmen?). 
I enkelte scener vises 
MPEG-komprimeringen. 



T e s t 

ADPro v2.5 
Same shit new wrapping? 
The Art Department (TAD) ble et begrep da den kom for fem år siden. 
Setningen " Har du taddet dette bi ldeH" ble en l ike naturlig del av det norske 
språket som "kan du sende meg brunosten?"  . TAD ble etterhvert avløst av Art 
Department Professional (ADPro), som var enda kraftigere. Nylig kom versjon 2.5, 
som inneholdt en rekke etterlengtede forbedringer. Men var det nok? 

av Øyvind Skogvoll 

DPAlHT DPIIE 
fC2:ol 
FRAME8UI"FER ; FRAME'STORE 

�1@'.99 " ,� 
a-/IDPI.� �o , HAIilLE,QUIN � @'.9- :  'ICOO 

ff 
IMPULSE: 
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POINTER 
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TIFF 
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flipANlM.adpro 
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Historikk 
Først kan vi fortelle litt om ADpro 
til nå. Det er et generelt 
billedbehandlingsprogram som er i 
stand til å hente og lagre grafikkfiler 
i en rekke forskjellige formater. Når 
du har lastet inn bildet, kan du 
utføre en eller flere operatorer, dvs. 
program som gjør et eller annet med 
bildet. Dette kan være alt fra å 
beskjære, skalere eller speilvende 
det, til å øke skarpheten, lage den 
om til oljemaleri eller strektegning, 
stokke om på punktene eller la 
bildet suges ned i en malstrøm. Du 
kan også stille lysstyrke, konstrast, 
gammaverdi og fargebalanse. 
Bildene kan så regnes om til en 
hvilken som helst oppløsning, og 
ADPro kan benytte Floyd-Steinberg 
rastrering, slik at bildene får 
maksimal kvalitet. Det er f.eks. 
utrolig hvor godt et 24-bits bilde 

SCREEH 

kan være i 1 6  eller 256 farger! Når 
jeg skrev hente og lagre ovenfor, 
gjelder dette ikke bare til og fra 
harddisk eller diskett. Alle fotos i 
AmigaForum er scannet inn direkte 
via ADPro - så det går altså også an 
å "hente" bilder fra en scanner. Det 
samme gjelder også video, siden 
man sammen med videokortet VLab 
får en egen loader-modul til ADPro. 
Du kan også "lagre" bildet i et 
24-bitskort, som f.eks. OpalVision 
eller du kan skrive bildet ut på en 
PostScript-skriver, evt. som 
fargeseparasjon. AmigaForum har 
alltid brukt dette programmet for å 
scanne og justere bilder, og med sin 
modulære oppbygning og 
ARexx-støtte har det alltid vært et 
meget viktig vektøy for oss. 

Forbedret menysystem 
Men ikke alt har vært like bra. 

Brukergrensesnittet i ADPro har 
inntil nylig bestått av en grovkornet 
og uoversiktlig meny som har 
dekket hele skjermen. Ingen 
rullegardinmenyer eller flyttbare 
vinduer her, takk! Men dette er en av 
alle de tingene ASDG har rettet på i 
denne versjonen. Nå kan du åpne 
menyer og vinduer på en eller flere 
skjermer, og selv plassere dem slik 
du ønsker. Hovedfunksjonene er nå 
samlet i et flyttbart vindu, og alt 
annet kan velges fra rullegardin
menyer. Du kan også åpne flere 
vinduer som inneholder lister over 
hente- og lagre-modulene, samt 
innebygde eller egendefinerte 
operatorer. Det eneste som bryter 
illusjonen her, er at mange av 
loader-modulene er uforandret, så 
programmet kan virke en tanke 
inkonsekvent. 

Nye mul igheter 
ADpro har nå støtte for en rekke nye 
grafikk-kort, som f.eks. Personal 
Animation Recorder, Spectrum EGS, 
Retina og Retina Z-Ill. Det er også 
støtte for flere nye filformat; 
Commodore 's  CDXL animasjoner, 
Digital Broadcaster JStream filer, 
FLC og FLI animasjoner, ICO filer, 
samt direkte lesing og skriving av 
W orkbench-ikoner. 
Det følger også med over 1 00 
ferdigskrevne ARexx-programmer, 
og de som har peiling på ARexx kan 
lett endre disse eller lage sine egne. 
En annen finesse er at ADpro nå  
også støtter dye-sublimation-moduset 

på Fargo' s  Primera printer, slik at en 
kan lage store plakater med 
tilnærmet fotografisk kvalitet. 
Manualen har blitt forbedret, og har 
nå mange flere illustrasjoner, samt en 
utvidet ARexx-seksjon. 

Konklusjon 
ADPro 2.5 er en markert forbedring 
av den gamle versjonen, og vi har i 
denne testen ikke fått med alt som er 
nytt. Nå er programmet langt mer 
"Amiga" enn tidligere, og det liker 
jeg svært godt. Men utseendet kan 
også lure litt, for i flere tilfeller er 
ADpro 2.5 kun " dum og deilig" .  
Flere av de eksterne programmene er 
uforandret, og det virker f.eks. litt 
unødvendig at ADpro skal tegne opp 
bildet på en ny skjerm hvis man 
ønsker å beskjære det, når man 
nettopp har tegnet opp bildet i et 
vindu på ADpro-skjermen. Men dette 
er sikkert ting som blir fikset i neste 
versjon, og jeg anser versjon 2 .5  for 
å være et steg på veien til 
ADPro 3.0 - det perfekte 
billedbehandlingsprogram! 

ADPro v2.5 
Billedbehandlingsprogram 

Maskinkrav: Amiga med 
minimum 4MB RAM, Work
bench 2.04 eller nyere og HD. 
Pris: 2.440.- inkl mva. 
Distribntør: FAMO AS 
Tlf: 22 38 1 205 

• 
." 

• 

Meget konfigurerbar! 
Mange funksjoner, og 
støtte for mange filformat. 
24-bits kort o.l. 

Virker litt inkonsekvent, 
pga. gamle Loadere. Skulle 
hatt tegnefunksjoner. Kan 
kræsje hvis du bruker 
TEMP-Ioaderen. 

--------+�--------
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TBCPlus 

I 

. -

av (i)p'illd Skog)'oll 

For de som joi)ljer en tanke profesjonelt med video, er en TimeRase Corrector (TRC) helt nødvendig. Også v i  
amatører og "halvproffe" hadde sikkert hatt bruk for  sl ikt snadder, men takket være solide' pr,islapper har vi blitt 

nødt ti l å klare oss uten. Dette har GVP tenkt å rette på. 

N oen av de digitale effektene du 
får til med FX Plus (neste side). 

TBC+ kommer i form av et kort 
som passer inn i en vanlig Amiga 
2000, 3000 eller 4000. Det settes i et 
vanlig Zorro-spor, og på baksiden 
av maskinen dukker det da opp en 
2S-pins kontakt. Der kobler man til 
en plugg som inneholder mange inn
og utganger: 2 stk. composite video 
inn, 2 stk. Y IC video inn, 1 
composite video ut, 1 Y IC ut, synk 
ut, synk inn og key inn. Det er ikke 
støtte for de "helproffe" 

programvare SOm enkelt kan 
instalieres på harddisken. 
RO'ledprogrammet inneholder 
Kontrollpaneler som lar deg justere 

• en bel haug med parametre - dette 
skal 'li komme tilbake etterhvet. 
Manualen er ganske tykk, og tar i 
deU\!j fOJ; seg hvert enkelt menyvalg 
og Jnnstil1ing, Alle funksjonene k:an 
s\yres via ARexx., og hver 
ARexx-funksjon er dokumentert 
sammen med menyvalget, og 
inkluderer også eksempler. 

Redningsmannen 
Først ønsket jeg å 'prøve TBC'ens 
evne til å "reparere" dårUg synk. Jeg 
hadde et par; H18 vLdeokasetter som 
var umulig å få tekstet eller kopiert, 
fOlidi synk-signalet av en eller annen 
grunn hadde I5lStt svætt dårlig. Jeg 
koblet YIC-signalet fra kameraet til 
TBC' ens Y IC-inngang, og 
ut-signalet fra TBC' en koblet jeg til 
genlockens Y IC-inngang. Til slutt 
koblet jeg genlockens composite 
ut-signal til opptakerens 
v1deoinngang (puh !) .  Denne 
konfigurasjonen gjorde at signalet 

inn i genlocken hadde peJfeJ.<: synk, 
og dette var det ikke vanskelig � se 
på opptaket! Et tidligere flimrende 
og grønn-lilla bilde med forvrengte 
tekster ble forvandlet til et helt 
stødig og rent bilde uten rykk og· 
napp. En annen effekt av at signa et 
inn i genlocken aldri mister synken, 
er at du faktisk kan hurtigspole 
filmen mlbilde på, uten at genlocl<en 
får problemer. Dermed kunne jeg 
betjene menyene i Scala med 
videobilde i bakgrunnen, uten at de� 
ble tull på skjermen når jeg spolte. 

bjldet hQ,pper eller at du mister 
synken totalt. Jeg koblet 
videospilleren til den ene composite 
videoinngangen, og kameraet til 
y IC-inngangen. Kameraets 
C'omposite-signal koblet jeg på Ref 
in, og så satte jeg begge to i Play. På 
kontrollpanelet til TBC+ kunne jeg 
da veksle mellom de to signalene 
qten sjenerende tap av synk. 

I tak1 
I det foregående avsnittet benyttet 
jeg TBC'ens egen synk-generator. 
Men en av hovedårsakene til å kjøpe 
en TBC er at du ønsker å 
synkronisere to videosignaler, slik at 
du kan veksle mellom dem uten at 

• " ed kontrollpanelene i TBCPlus kan 
du justere stort sett alle tenkelige 
aspekter ved videosignalet: lysttyrke, 
kontrast, fargemetning, fargebalanse, 
filtrering og n 'anqre ting som jeg 
ikke har plass til å • omme nærmere 
inn på her. Jeg Brukte blant annet 
disse mulighetene ril å gjøre en del 
vanskelige vinteropptak bedre. 

F.ortoyettelse side /6. 

• • • 

Hva er egentlig en TBe? 
Et vanHg vld�ignål �r i utgangspunktet g3uske sårbart hva gjelder påvlrlu)lng 

Ira mekanisk OJiØyaktighet, støy og ustabDltet. En TBC kan hJelpe deg med å 

korrigere disse defektene, og den er også htIt nødvendig hvis du problemfritt 

ønsker å veksle mellom Dere forskjellige vIdeokilder ved red.!lerlng. 

Synk.problemer skyldes unøy.aktighet i mekanik,ken. Et videobilde er bygd opp IW 
linjer. og signalet fra videospilleren må være helt stabilt for at bildet skal hli bra. Hvis 
f.eks. en servomotor i video pilleren har en litt ustabit hastighet. vil dette forplante seg 

gjennom sySiemet og lielt ut dl monitoren. En 1'BC lagrer bildet digitalt, og sendet: det 
ut igjen med nye. fFiske synk-pulser og farge ignaler. Hvis TBC'en lagrer bare noen få 
linjer av bildet for hver gang (f.eks 32), kal le den enfinite window TBC. Hvis den kan 
lagre hele bildet, kalles den en injinite wllldow 1'BC. Det nye synk· signalet kan enten 

være generert av k.ortel. eller def kan Vl/lre fira en annen \lideospilJer e.l. Si tnevnte 

mulighet kan brul;.es til ynkroni!Oere flere videokilder. 

Fase,Ceil: NOr du kobler sammen flere videokiiler. er det også viktig al de forskjellige 

delene !fY hvert signal er perfekt tilpa.�t I'Ivemndre. Hvis ikke. kan det f.ek . . oppstå 
små bi1ledhopp eller feil i fargene når du veksler mellom kildene. Årsakene til sliRe 

problemer kan f.eRs. være al kablene fra hver av de to kildene og inn til mikseren e� av 

fors'-jellig lengde. Med TSC'en kan du justere fasene fik III dc� som, kommer inn i 
mikseren/opptageren er riktig. Fot at dette skal btj IOQt.i> riktig bør du helst bruke et 

måleinstrument. 

Nivå·feil: Hvis styrken på inn-signalene er fOl'Skjemge. kan det skje at scenene fra den 

ene kilden er Iys.ere eller ar sterkere farger, enn den andre. Også dette kan db jllstete 

med en Tl3C. Denhe finessen kan og:. br.ukes til 11 "redde" et opptak som, er for I�st 
eller for mørkt. 

• • 
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Commodore 

4000 
og 

Scala eller 
ImageFX 

Amiga 4000 frM kapt en ny standard for hvordan en 
multimedia-computer bør være. Amiga 4000 kan leveres 
med 68(41) eller 68EC030-prosessor, så du finner alltids en 
som passer for din lommebok. Og nå leveres maskinen med 
det verdensberømte multimedia-programmet Scala Multi
Media MM2 l O, som gir deg filll kontroll 0\ er både tekst 
bilder, animasjon, l -d og video. Alternativt kan du velge å 
ta ImageFX, et biUedbehaudlingsprogram fra GVP, med 
svært mange spennende muligheter (som f.eks . morphing) . 

Forbedret grafikk 
Med de nye AA graflkk- kretsene far du flere farger, større 
hastighet og høyere oppløsning enn tidligere. Og den nye 
W oxkbench 3. O inneholder en rekke torbedringer , som 
f.eks. norsk språk og høyere hastighet . 

Amiga 4000 og Scala eller ImageFX 
- for deg som skal jobbe med grafikk eller 

multimedia! �. " ' , � 
Commodore 

Norsk agent: AddOn AS 
POSTboks 15 Blindern 031 3  Oslo 

Autoriserte Amiga 4000·forhandlere: 

� 
Datateam Amiga Senter, Grønnegt. 32, 900 1 Tromsø, FAMO AlS, Københavngt. 1 5, Postboks 6708 Rodeløkka, 0503 Oslo, 

Kreativ Visjon, Haraldsgt. 146. 5500 Haugensund, Helioprint AlS, Postboks 6755 Rodeløkka, 0503 Oslo, 

IQ Computer AS, Komediebakken 9. 5024 Bergen, PC· Programutvikling. Grønnegata 32, Postboks 95. 230 I Hamar, 

ProNet Amigasenter. Hognestadveien 7. 4340 Bryne. ProN.t AmigaSenter, Salvågergaten 3, 4006 Stavanger. 

Amiga·Shop, Hillevågsveien 100. 40 1 6  Stavanger. Mox·Næss Data, Søndregate 20, Postboks 396. 700 I Trondheim, 
Opeon A.S. Nygaten 22. Postboks 5642 Møllenberg. 7002 Trondheim. 

Run·Time a.s. Munkedamsveien 35B. Postboks 2465 Solli, 0202 Oslo. Slinning Moa AfS, Moa Senter, 60 1 8  Ålesund. 

Deviee AS. Storgata 1 9. 3 1 9 1  Horten. Eeho Vision, Bergveien 6, 3501 Hønefoss. 

ElVA Multimedia. Postboks 4 144 Gulskogen, 3002 Drammen. 

Commodore 

NA MED SUPERT PAKKETILBUD I 

H vis du er på utkikk etter en datamaskin som er 'I personlig" i 
ordets rette fGrstaud bør du unne deg å ta en kikk på Amiga 
1200 . Siden denne lille vi dun de rrmskinen ble lansert i vår har 
den gått som varmt hvetebrød i rørt gress. Til tross for at 'dens 
ytre er slankt og kompakt., innehelder den en 68EC020-
prosessor diskettstasjon, harddiskkontroUer, 2MB minne og 
stnre lltvidelsesmuliglleter. Den er en solid videreutvikling a;\ 
våre tidligere. modeller, med norsk operativsystem, bedre 
grafikk, høyere oppløsning og større hastighet. Det fimles 
mange god� gruoner til at nettopp Amiga 1200 bør bli !:iln 
neste maskin! 

Pakketi lbud med smel l  i! 
Pakke.tilbudet IlDeskrop Dyo.runite" er et supertilbud, der du 
sarrunefl med maskinen fat tegneprogrammet Deluxe Paint, 
tekstbehandlingen WordWorth, samt spillene Oscar og Dennis! 
Tilsammen er notmalprisen på disse programmene flere tusen 
kroner, sa her er det virkelig penger å spare - besøk din 
Commodore-forhandler i dag! 

Amiga 1 200 er kort sagt 
datamaskinen som gir  deg 
mer enn andre maskiner lover! 

c= Commodore 
Norsk agent: AddOn AS 

Postboks 15 Blindern, 031 3  Oslo 



T e s t 

Med kontrollpanelene i TBCPlus kan du få gjort det meste! 

FXPlus 
For de som er svake for spesielle 
effekter, vil nok menyvinduet 
FXPlus virke forlokkende. Her kan 
du velge massevis av mer eller 
mindre psykedeliske effekter - noen 
av dem er vist på side 14. 

Solarisasjon, negativ, "false color" 
og de andre kan ved behersket bruk 
komme godt med, men det virker 
som om de ført og fremst er laget 

for å brukes i musikkvideoer! I 
tillegg til disse har du også en rekke 
"Strobe"-effekter, som lar deg 
stokke litt om på rekkefølgen av 
bildene ut fra TBC' en. Også her 
lukter det MTV lang vei ! 

Større systemer 
For de som jobber profesjonelt, kan 
TBCPlus løse en rekke andre 
problemer som vi 

hobby-Hitchcock'er aldri støter 
borti. Du kan fylle maskinen med 
TBCPlus-kort, og bruke dem til å 
synkronisere like mange videokilder 
som du har kOtt .. pluss en til (under 
OL på Lillehammer ble flere 
kameraer i målområdet på Kvitfjell 
synkronisert ved hjelp av 
TBCPlus ! ) .  Da kan du lage 
overganger (kun rene kutt) mellom 
de forskjellige kildene, uten å få 
problemer. Den digitale key
inngangen kan du bruke til å blande 
to bilder, og kortet kan også utvides 
til å lese og skrive SMPTEÆBU 
tidskode. Kortet har plass til mer 
minne og et Digital Comb Filter 

(forbedrer kvaliteten på composite 
video), og det er også en egen 
ekspansjonskontakt for en "Digital 
Features Bus" som kan brukes til 
mye spennende i fremtiden. Kort 
sagt, TBC+ har et potensiale for 
videre utbygging! 

Konklusjon 
TBC+ berget for min del flere 
uerstattelige video-opptak, noe som 
alene gjorde den uunnværlig etter en 
kvelds bruk. Etter å ha hatt mange 
problemer med genlocking og 
dårlige opptak, ble verden plutselig 

en helt annen. Videoredigeringen ble 
mye enklere, og siden TBCPlus kan 
styres via ARexx, var det f.eks. ikke 
noe problem å legge inn effekter 
direkte fra Scala. For de som har 
større ambisjoner og mer profesjonelt 
utstyr, er TBCPlus et særdeles godt 
alternativ, såfremt man klarer seg med 
y IC-signaler. 

f a k t a 
TBCPlus 
Timebase Corrector 

Maskinkrav: Amiga 2000, 

3000 eller 4000. 

Pris: ca. 8.900,- + mva. 
Distributør: Capella AS 
Tlf: 22 20 08 06 

Enkel in tallasjon, god 
programvare, mange 
muligheter. Fryser gode 
stillbilder. Utbyggbart. 

;, Hu ker ikke siste bilde 
• hvi inn- ignaJet 

forsvinner. 

BJØRN LYNNE - " MONTAGE" 
E n  Amiga-musiker som tøyde det langt! 
Bjørn Lynne, fast skribent i Amiga Forum. og 

Amiga-musiker som har dukket opp i 
profesjonelle spill og flotte demoer i mange år 
(noen kjenner ham kanskje som 

" Dr. Awesorne/Crusader " ), har tøyd det hele en 

god del lengre denne gangen, og laget en 1 00% 
profesj onell  CD. "Montage" er i kke 

studio-opptak av "Amiga-modu ler" ,  men NY 

mu ikk laget og produ ert på det " hotte te" av 

. ynthesi2\ere. 1 6-bit stereo samplere , og 

effekter; det hele kontrollert av en Amiga og 

Music-X. Digital Mastering sørger for topp 

lydkvaUtet, og CD' en inneholder 70 minutter 

med sprek og variert instrumentalmusikk, alt 

fra New Age, gjennom pop, rock, techno. 

ballader osv. Et engel k musikk-blad be krev 

mu ikken som "M0dem dynamic electroruc 

synthesizer new-age space rock l " .  

Front-coveret e r  e t  absolutt hårrei ende 

Amiga-bilde av sjefen selv: Tobias Riehter l Et 

<MUSiT> for Amiga-fans; et samleobjekt av de 

få ! CDÆen blir ikke tilgjengelig i noen 

butikker - KUN fra adres en nedenfor. Pri. : Kr. 
1 60.-. Har Amigaen noen inne spil t  bedre?? 

Send nabovarsel allerede i dag ! 

Kan be tine fra: Bjørn A. Lynne - SchJeppegrellsgt. 10 - 0556 Oslo; tlf. 223527 8 ]  eller 6759433 1 .  Pos'toppkrav eller forhåndsbetaling pa Po tgiro 
0824.068 1 472. Ved forhån ds betaling , legg til Kr. 12 - for portro. Ved oppkrav vil potto + opp kraVl gebyr ( Kr. 1 2+ 1 7) Mi lagt til .  



Bygg deg 
en d ig itizer! 

Dersom du ser etter et rimelig alternativ t i l  alle dyre samplere, 
digitizere og midi-interface, og vet hvordan man skal bruke en 

loddebolt, bør du absolutt lese videre. 

av Tarjei Vassbotn 

FrameScanner er et produkt fra Sverige, 

men la deg ikke lure. Mannen bak dette 
multimedia verktøyet heter Dan Sandberg. 

FrameScanner er et byggesett som 
inneholder både sampler, digitizer og 
mi di-interface. Settet leveres enten ferdig 
bygd, eller som byggesett. Byggesettet 
inneholder en grundig bruksanvisning om 
hvordan man skal går frem. Alle delene du 
trenger følger også med. Selve boksen har 
to innganger [or stereo-lyd, to innganger 
for video-signal, en videre-kobling for 
joystick (og en for serie-porten dersom 
man vil ha med midi-interface), lysdiode 
som lyser når det er video-signal eller 
lyd-signal, en volume-kontroll og en black 
level kontroll. FrameScanner tilkobles 
parallell-porten og joystick-porten (litt 
trangt på A600), og til serie-porten dersom 
man vil ha med midi-interface. 

Sampleren 
Sampleren er en 8-bits stereo-sampler med 
en analog/digital konverter på 40 Mhz. 

Kvaliteten på samplinger gjort med 
FrameScanner er langt bedre en de fleste 

8-bits samplerene jeg har prøvd (også 
OVP's DSS8 !) .  Dessverre følger det ikke 
med noe samplings-program med i 
pakken, men det finnes massevis av 
samplings-program som PDl 

Digitizeren 
Digitizeren er en sort/hvit digitizer, men 
ved hjelp av en ROB-splitter (som feks. 
DigiSplitt) kan du digitalisere farge-bilder. 
Du kan også digitalisere i farger ved å 
bruke fargefiltere foran kameraet. En 
ROB-splitter til FrameScanneren er under 
utvikling, og vil sannsynligvis komme 
snart. Digitizeren benytter samme AD 
konverteren som ved lyd-sampling, så 
FrameScanner klarer å konvertere tre 
ganger pr. videolinje, noe som gjør den tre 
ganger så rask som feks .  DigiView. 

Programvaren 
Med i pakken følger det med to 

digitaliserings program. Det ene trenger l 
mb ram for å kunne virke, og er 
kompatibelt fra WB 1 .2 og utover. Det 
andre programmet som følger med er langt 
mer avansert, og krever minst 2 mb ram 
og WB2.0 for å fungere. Digitaliseringen 

her er akkurat som på det minste 
programmet, har innebygd 
forhåndsvisning, og klarer å vise bildet i 
alle oppløsninger, også HAM8 og VOA. 

Programmet kan også skalere om bilder, 
redusere brus og andre grunnleggende 
bildebehandlings-funksjoner. Begge 
programmene er Arexx-kompatible, og 
fullstendig brukerveiledning følger med, 
om enn på "svenska". 

Midi-I nterface 
Dersom du kjøper varianten med 
midi-interface, har du muligheten til å 

kunne spille keyboard sammen med 
Amigaen. Om midi-interfacet er det vel 
heller lite å si. Det fungerer som et helt 

vanlig midi-intelface, med midi-in og 

midi-out og kan brukes sammen med alle 
program som støtter midi, som f.eks. 
OctaMed. 

Bil l ig  og bra 
Man kan trygt si at dette er et billig 
alternativ til andre lignende produkter. Og 

hvis du velger å bygge FrameScanner selv, 
vil du kanskje også lære litt el(:ktronikk 
samtidig som du bedre kan forstå hvordan 
det hele fungerer. Jeg hadde bare så vidt 
vært borti elektronikk tidligere, og brukte 

ca. 4 timer på hele prosjektet (2-300 
loddinger). Dersom noe skulle gå galt 
under byggingen, er det full anledning til å 
enten ringe å spørre eller sende 
FrameScanner tilbake til Dan Sandberg. 
Det vil da bli reparert mot et lite tillegg for 
deler. Dersom du vil bestille 

FrameScanner, kan du sette inn det rette 
beløpet på postgiro-nummer : 495 72 8 1 - 1  
/ Dan Sandberg. Husk å skrive hva beløpet 
gjelder, og oppgi navn og adresse. Eller du 
kan ringe eller skrive å bestille, da 
kommer sek 30,- i tilegg. Adressen er: 

Dan Sandberg, St: Johannesgatan 34C, 
752 33 Uppsala, Sverige. 

Fral1JeScanner 

Sampler, digitizer og midi 

Maskinkrav: Amiga mil mb 

ram hel t WB2.0 dIer høyere 

og 2mb ram 

ProdlL'Ient: Dan Sandberg. 

tlf. 095-46- 1 8-552388 

Pris: Byggese.tt uJrnidi 

695,-sek, mJmidi 795,- sek. 

Ferdig bygd u/midi 1 065.- sek, 

mJmidi 1 1 65,- ek 

Meget god kvalitet i 

forhold til pris. Preview 

funksjon, 

;, Sven. k bruksanvisning. 
• Litt ustabil program are. 

m ed J U B E L P R I S E R  I • • • •  

DataKompaniet er 2 år og dette fei rer vi med 
noen knal lt i lb�d på noen produkter mars! 
�\�\t'�1{ Bl izza rd 1 2 2 0  2 8M H z  2 3 9 5  , 1 1  Kombinert 4 MB RAM�kort Q9 28MHz 68020 akseleratorkort ti l  

"l�f��· · Amiga 1 200. Speed'er opp d i n  maskin opp ti l 4 ganger! 

�t'��r'�{ X L H D  d iskettsta ion 1 1 60 { 2 .1 Ekstern 1 ,76MB/1 ,44 MB/880 KB high-density diskettstasjon ! 
�f#t('f' Finnes også i interne utgaver ti l  al le Amigaer! Min.  Kickstart 2 .0. 

�}y>J\"ty Lo l a  G e n l o c k  P ro 1 5 80 ..... 3 -" � .1 Profesjonell genlock ti l  hjemmebrukerpris, bl.a. med FADE I N/ 
�f1IH.('f' FADE OUT muligheter! Passer ti l  alle Amigaer. 

iN!\.�t��t 2 M B  c h i p - m em kort 1 1 80 ( 4 J.. Oppgrader til l i ke mye chipmem som Amiga 1 200, 3000 og 4000! 
�f1IH� Passer ti l  Amiga 500 og Amiga 2000 (B-modell). 

}:��\.vl�r D a ta Li n e  3 40 M B  3 1  3 0  � 5 ! Markedets beste 3,5" harddisksett ti l  Amiga 1 200! Lynrask disk 
'!Ifj�.�f"'- med nesten 2MB/s overførin g !  N B !  Se nedenfor for mer info. 

D I S K E T T S T A S J O N E R  
1 ,76 MB HD XL Drive, ekstern (tilbud) 
1 ,76 MB HD XL Drive, intern A4000 
1 ,76 MB HD XL Drive, intern (modell) 
880 KB PC880E ekstern 

. 

880 KB intern A500 
880 KB intern A2000 

1 1 60 
1 240 
1 1 30 
61 0 
590 
590 

H A R D D I S K - S E T T  T I L  A 1 2 0 0  
Vi selger to typer sett til A 1 200: Vanlige 2,5" sett og 
DataLine 3,5". DataLine er vanskelig å installere siden 
det er 3,5" disker og man mister ga,rantien på maski
nen. Ta kontakt for nærmere info om DataLine. 
Alle HD-sett til A600/A1 200 leveres kabel og 
nødvendig software. I tillegg får du følgende med: 1 7  
M S  Fish programvare, 3 M S  AGA grafikk bilder (bl.a. 
Cindy Crawford!) ,  Fish database og tippeprogrammet 
Mestertipp! Dette ville i løs vekt ha kostet ca 350 kro
ner - du får det altså gratis på harddisken! 

1 70 MB HD-sett 2,5" (A600/1 200) 2680 
250 MB HD-sett 2,5" (A600/1 200) 3330 
DataLine 210 MB (kun A1200) (NYHET!) 231 0 
DataLine 340 MB (kun A 1200) (TILBUD!) 3130 
DataLine 420 MB (kun A 1 200) (NYHET!) 3540 

B E S T I L L I N G E R  O G  I N F O 
DataKompaniet ANS, Pb 3 1 87 Munkvoll, 7002 
Trondheim, Norge. Tlf: 72 555 1 49 eller 5531 
4005. Skriv eller ring! (Vanligvis klokken 1 3.00 
ti l  1 9 .00 hverdager.) Kun postordresalg. Frakt 
kr 42. Alle priser eks. mva. Ring for pris på 
andre produkter! Forbehold om prisjus-
teringer. Flere forhandlere ønskes! 

H A R D DI S K-S ETT T I L  ASOO/2000 
Sensasjons/ave priser på GVP! 
1 70 MB GVP HD8+ til A500/+ 
270 MB GVP HD8+ til A500/+ 
1 70 MB GVP HC8+ til A2000 
270 MB GVP HC8+ til A2000 
LØSE HARDDISKER 

M I N N E - K O R T  

3380 
3999 
3300 
3930 
Ring 

51 2 KB ti l  A500 m/klokke 345 
1 MB til Amiga 600 495 
4 MB SC ZIPs til A3000 (lagervare!) 2420 
4 MB std. SIMM til Amiga 4000 1 360 
4 MB 60ns SIMM til Amiga 4000 1 480 

60ns S I MM speeder opp A4000(/030) med ca 1 0%! 
Program nødvendig - leveres med. 

NB! RAM-priser kan variere litt over tid. 

D I V E R S E  
Blizzard 1 230 Turbo 2440 
Picasso I l  RTG - 24-bit grafikk-kort 3585 
Sl ingShot - benytt A2000-kort på A500! 470 
Home Music Kit - sampler & musikkstudio! 490 
Apache 1 joystick 90 
Overdrive A 1 200 PCMCIA harddisk Ring 
ROMBO Vidi-1 2 1 050 
ROM BO Vidi-1 2 Realtime Ring 
Motorola 68882 33MHz PLCC 720 
Motorola 68882 50MHz PGA 1 1 60 
Oscillator t i l  matteprosessor 80 
IDE overgangskabeI 2,5" til 3,5" harddisk1 50 

B ESTILLINGSKU PONG: Skriv det du ønsker å bestille, 
klipp ut kupongen og legg den i postkassen. Porto er 
betalt! Jeg bestiller herved: 

Kan sendes 

ufrankert i 

Norden . . . . . . .  stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
. . . . . . stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

. . . . . .  stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

. . . . . .  stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . .  stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

. . . . . .  MI DI- interface med 3 tilkobl inger (I/OfT) , kr 230 

. . . . . .  PARN ET nettverk for 2 Amiga(ink. CDTV), kr 290 

. . . . . .  Kickstart 2.0 ROM-brikke, kr 222 (Oppgrader!) 

. . . . . .  pakker 3,5" DS/DO disketter, kr 39 

. . . . . .  pakker 3,5" DS/HD disketter, kr 58 

. . . . . .  stk diskettbox for oppti l 1 00 3,5" disketter, kr 70 

. . . . . .  stk musematter, kr 29 

. . . . . .  Fish database - info om >2500 aratisproarammer, kr 22 

. . . . . .  680 1 0 prosessor - direkte bytte med 68000, kr 1 75 

O G RATIS prisliste med masse Amiga-ti l behør!  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tlf :  . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

DataKompaniet 

vil betale 

portoen. 

SVARSEN DING 
Avtale nr. 61 3 1 1 3/1 

DahlllOlnøtDintet 
M I':;  • i<vo Il postkontor 
N-7002 Trondheim 

Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Norge 
Postnr/Sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Jeg har en Amiga modell . . . . . . . . . . . . . . .  . 
(PS! Alle Fish-disketter på lager, kun kr l J per stk. ) 
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Mer m uskler 
i Am iga 1 200 

av ørjan Eriksen 

Siden siste test av akselratorkort til A 1 200 er det komment en del nye kandidater. Vi har sett l itt på GVP 
A 1 230 Turbo + ,  Microbotics 1 230XA, Bl izzard 1 230 Turbo og B l izzard 1 220 Turbo. Først en l iten oversikt 

over hva de forskjel l ige benevnelsene betyr. 

• • 

Ord & Uttrykk 
F P  (Floating Point Un it) 

Kanes også matematisk pro eSSOT eller " matteprosessor", og dells 

oppgave elJ å øke hastighgten p,å matematiske beregninger. Alle 

kortene vi har testet her, har plass til en slik prosessor. Du kan 

elv velge hvilken hastighet FPU'en kal kjØre på, fra 25 til 

60MHz. Dersom du setter inn en FPlI med en annen hastighet en 

prosessoren på kortet.. må du i tillegg sette inn et ekstra krystall 

(oscillator). FPU er stort sett bare brukt av diverse 

renderprogrammer ('om Real3D, SceneryAnim etc.). Disse 

programtypene vi] bli mye ras�ere det, om du har FPU (ReaI3D 

v2.0 kan ikke kjøres uten at du bal: FPU ), men d� fle te 
programmer vi l ikke tjene noe på at du har FPU, Riden d€ ikke 

bruker den likevel. 

MMU (Memory Management U nit) 
En MMU holder styr på minnet, vet D:va søm er brukt og hva Sl.'>ffi 

er ledig. og kan også si fra hvi.' et program prøvet å skrive tiJ 

deler av minnet som det ikke selv har r,e ervert. Støtte for MMU 

er ikke innebygd i Amigaen. operativsy ·tem, så det er egentlig 

ikke så viktig å ha MMU. M n MMU' en brukes blant annet av 

u�vikJingsverkt0yet Enf,(}!cer et l(tvikJingsverktøy som benytter 

MMU'en til å beskytte deler av minnet met skri in og lesing. 

• 

Dermed blir det enklere for utviklere li oppdage feil i 
prøgtiammene sine før de , l ipper dem på markedet. Du må ne ten 

være pmgraromi1)fer. for å fOI:stå .hvordan dette e�enui virker. 

Programmerer du j C e ey maskinkode. er EofolJcer et meget godt 

hjelpemiddel. 

Det finnes også en del produkter sOJ1li kan gi deg vinuell 
hukommelse (bruker ØeleF av harddi!;ken om mWne)., og dis e er 

a hengige av OMMtJ. V grogrrun om f.eks, ADP1l'o, lieln bmket 

abnorme mengder RAM, kan dette være en fordel. Men vanlige 

brukere vil n€{lpe ha 'pesielt bruk for MMU-en, 

Bytting av CPU 
Alle kortene meno tie l 0  B Hzzard kortene. kan leveres med 

68030 på opp til SOMHz. Kjøper du Cl av disse kottene med en 

"mindre" CPU, kan du oppgradere til en SOMHz 68030 , enere, 

dersom behovet skulle melde seg. Hu. k hare på at du også må 

sette inD ytt k:F:ystall. Krystallet prøduserer klokkepU'.1sene som 

holdet resten a maskimn 1 gang. 

GVP A 1 230 Turbo + 
GVP 50Mhz 68EC030 med plass til 

50MHz FPU. Kortet kan bygges ut 

med et SCSI-interface, en 

videodigitizer og en 1 6bits 

lydsampler (kommer snart...). 

Minnet plasseres i to SIMM-sokler, 

som hver kan romme 16 MB (totalt 

32MB). Dessverre bruker GVP egne 

SIMM-brikker som også er dyrere 

en standard SIMM (De to andre 

68030 kortene bruker standard 

SIMM). Kortet vi testet var utstyrt 

med en 4MB SIMM med 60ns 

rambrikker. Dette er svært rask 

RAM, men den er dyrere enn 

tilsvarende SIMM til de andre 

kortene, 

A 1 230Turbo+ gir deg maksimalt 

utbytte av kortplassen. Med det 

kommende SCSI interfacet, får du 

tilgang til en rekke tilleggsutstyr 

som store harddisker, CD-ROM, 

scannere etc. 1 6bits lydsampler er 

også kjekt å ha for de som driver 

mye med musikk, og 

videodigitizeren er heller ikke helt 

uinteressant. Hastighetsrnessig 

ligger dette kortet i samme klasse 

som en A4000-040. I enkelte 

tilfeller er faktisk dette kortet raskere, 

uten at vi skal gå så nøye inn på det 

her. Jeg tok bare en rask sjekk på 

Beachball testen i AIBB (fremhever 

forskjellen med og uten FPU), og 

her ser du nytten av FPU i 

programmer som utnytter 

den. FPU' en er for deg 

som liker ray-tracing 

eller lignende 

programmer, men husk 

at programmene må være 

laget for FPU dersom du skal få 

en slik hastighetsøkning. Kortet kan 

kjøpes uten FPU, for de som ikke har 

den helt store interessen av ray-tracing 

og 3D, Under vanlig bruk er ikke FPU 

noe savn, da de fleste program ikke 

bruker den likevel. 

Microbotics M 1 230XA 
Kortet har en 68030 på 50 MHz, og 

det er plass til en 68882 FPU på opp 

til 60MHz( ! )  Du kan sette inn alt fra 

1 MB til 1 28MB SIMM-er i den ene 

sokkelen under kortet. Siden det bare 

er plass til en SIMM, er du nødt til å 

bytte SIMM dersom du vil øke 

minnet. 1 28MB SIMM er ikke akkurat 

--------+�--------
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Med emulator-kortet Emplant 

åpnes døren mot Mac-verdenen og all · O
programvaren som finnes der! ' .1-

,r 

Verdens fe!l;sfe multi-emulator� • •  �" '"'''' """'" n, .. " " .. ,,,, 
system . .  �ed EMPLANT legger 
du grunnlaget for å kunne 

• .@_ ,�, 
emulere omtrent alle data
maskiner laget i dag med din 
Amiga! 

- Forberedt på å e  ule�e Ma -

jru:osh. Hastigheten �r avh �
gig av h·viflCen 1l11/Yl: som. blir 
brukt- (,6\,,3000 "" &Iae Ilei, 
A40ClGl;l040 - 9uadfa 700). 
Desto bed1:e, jo raskere blir 
emul�rmgen. 2Sbk ROM' er fra 
Ma IIix/e /SE30 og System 7 disker behøves (følger ikke med). 

.. Kompabiliteten er glimrende. Alle kjent€ programmer fungerer uten 
problemer! 

- Emuleringen er i farger (ECS=lE, AGA=2S6, 24-bits grafikk
kQrf;rpillione ) Rar støtte for en rek e 24-bits grafikk-kort, blant annet 
Riambow lIl, Piceolo, Picasso r�� EGS-28/24 Spectrum, Merlin og Retina. 
- 1001Q 'S2-bit og multitasker med Amiga! rP=======; II ,Cl I - 5  øtter stereo lyd, og har en innebygd sampler. 

II u'lkomm.n�:M,,;nto,". 

- Støtter harddisker (via den innebygde SCSI kon- Ik=====� . 
trolleren ell€r andre AmigaDOS partisjOlwr), hd-filer, Mae 800k (med 
adapt'er), Mae/PC 1 .44MB, PC nOk, AMax formater, samt alle Amiga 
enheter- (RAP:, VDO: osv). SCSI kontrolleren kan brukes samtidig av 
både emt:tler'l)\gso-elen og Amiga, og har en overføringshastighet på 
1,SMB/se . Dessuten har den en ekstern 2S-pins SCSI-port. 

- Full støtte for AppleTalk og seriell-porter for skrivere, modem, midi, 
CoealTalk osv. 

Utbyggbart til 2,SMå ba�ery-baeked SRAM. 

Veil. priser: 
EMPL�NT Basic 
(standardløsning): 4390,-

- Passer alle Ami�aer med JIlini1nuJll 
68EC020-prosessor (MMU behøves 
ikke), harddisk og 4MB ledig minne 
eller bedre. Finnes både som Zorro 
Il/Ill (Amiga 2/3/4000) og PCMCIA-

... ,- � .. 

EMPLANT Opsjon A 
(ml 2 AppleTalk-porter): 4640,- kort (Amiga 1200). .... - Planlagte emuleringer er bl.a. PC I EMPllANT Opsjon B 
(mea SCS1 kontroller): 4640,-
EMPLANT Deluxe 
(med både AppleTalk 
og SCSI): <l990,-
EMPLANT PCMCIA 
(for A 1200 med både 
Appl�Talk og SCSD: 4390,· 
EMPLANT PC-Modul: 1590,-
Alle prisene er inkl. ro a. 

386/486, Atari 800/ST/Fa1con, C64/ \ 128, SNES/SEGA og Apple Il. ...; 
- Livstids garanti! �. L 
Sa hvorfor kjøpe andre 
datamaskiner, når din 
Amiga kan kjøre 
programmene beregnet for 
disse med EMPLANT? 

�UlJlW)[b �[j1}lfM 
nEitiru 
n ru 5"""g EI 

Norsk importør: Netto Norge a.s, 
Madlavollvn. 16, 4041 Hafrsfjord 
Tlf. 51551577  Fax. 51580669 

1 0  år i samme 
gate er en 
prestasjon i 
vår bransje! 
IQ Computer har holdt til i Komediebakken 9 siden 1983! 
Vi er et kompetansesenter for Amiga-maskiner, 
tilleggsutstyr og programvare. Mange års erfaring med 
Amiga gjør at vi kan hjelpe deg med å velge riktig maskin, 
samt å/å mest mulig ut av den! 

NYheter 'ra Electronic Design! 
p AL-GenJock 

kr. 2.990, _ 

FrameMachine 24 Pnsm/TruePaint  (24 b ' grabber TBC 

p ' - lts grafikk, , , amt) kr. 8.900, _ 

Videokonverter 
for A2000-4000 PAL , , S-Video RGB kr. 1.990, _ 

' 

PegaSus for PC 
PC- Videok ort (Video/s_ Video RGB utgang) k b 

og 
, an rukes sammen med alle A . mlga genloeks ! kr. 3.990, _ 

Alle priser er inkl . mva. 

Våre �pesial
områder er 
l 'ldeografikk, 
sCanning, 
billedbehandliag, 
genloeker og 
videoteksting. 

Vi haf J.ang 
. g når 

erfann 

dei gjelder 

tasjons-
infam f r . 

gef J O 
lø sntrt . 

hotel ler, 

borettslag, 

kl/Jpesentre 
J o. l . 

Ta ingen sjanser! 
Ta heller kontakt med oss! 

IQ Computer als 
Komediebakken 9 

Postboks 1 773 Nordne , 
5024 Bergen 

Ordretelefoner: 

Tlf.: 55 23 38 50 Fax: 55 23 48 68 



billig og lett tilgjengelig, men 
mindre moduler på 4,8 eller 1 6  MB 
er sikkert letter å få tak i og lettere å 
finansiere. Setter du inn en FPU 
med høyere eller lavere hastighet 
enn hovedprosessoren, må du også 
sette inn et nytt krystall. 
Hastigheten er stort sett lik de andre 
kortene. Du kan øke hastigheten 
ytterligere ved å flytte kickstart inn 
i 32 bits RAM-en på kortet 
(FastROM). Det gjør at 
operativsystemet blir litt raskere, 
men du mister S 1 2KB av minnet. 
Grunnet OL ( !) fikk vi ikke testet 
hastigheten på dette kortet, men vi 
har testet et tilsvarende kort tidligere 
og det ligger ca. likt med GVP 
kortet i hastighet. Den eneste 
forskjellen er 
utbyggingsmulighetene på GVP 
kortet. Hastigheten er stort sett 
avhengig av frekvens på hoved- og 
matteprosessor, samt hastigheten på 
minnet. 

Bl izzard 1 220 
Dette er en variant av minnekortet 
B lizzard 1 200, som for moro skyld 
har fått en 28MHz 68EC020 
påmontert. Til tross for dette koster 
bare kortet litt mer enn Blizzard 
1 200. Med dette kortet blir 
maskinen 3-4 ganger så rask som en 
vanlig A 1 200. Dette kommer både 
av frekvensdoblingen (fra 14 til 
28MHz) og av de 4MB med RAM 
som er på kortet. Minnet på 1 220 
kan økes til 8MB minne med en 
ekstra minnemodul som er 
spesiallaget for kortet. 
Siden kortet bruker samme type 
68EC020 som sitter inne i A 1 200, er 
du fortsatt begrenset til max 8MB 
ekstra minne. Du kan i tillegg sette 
inn en FPU på opp til 40 MHz. Vi 
prøvde kortet med en 33MHz 68882 
FPU. Det er ikke det raskeste i 
denne testen, men av naturlige 
årsaker er det det desidert billigste. 
Dett kan nok være en grei løsning 
for de som ikke har råd til et 

T e s t 

"skikkelig" akselratorkort med plass 
til fantastiske mengder RAM og 
68030 på ørten MHz. 

Bl izzard 
1 230 Turbo 
Kortet inneholder en 
68EC030 på 40MHz, og det 
er plass til en 68882 FPU på 50 
MHz (eget krystall) .  Du kan også 
bygge ut kortet senere med et SCSI 
interface som monteres oppå kortet. 

Hastigheten er i samme klasse 
som de andre 68030 kortene, 

den eneste forskjellen er at 
dette kortet har en 

fastmontert 
68EC30, dermed 
kan du ikke 

oppgradere 
CPU -en til en raskere 

SOMHz utgave med MMU. 
Vi prøvde kortet med en 40MHz 

68882, derfor vil også resultatene av 
flyttalIstestene være litt dårligere på 
dette kortet i forhold til de andre 
kortene med SOMHz FPU. Det er 
plass til 2 standard SIMM-moduler 
på kortet, det gjør at du kan putte 
inn opp til 64MB RAM med to 
32MB SIMM'er. Delle blir 
riktignok i dyreste laget, men 
muligheten er der. Du kan til og 
med sette inn to forlqellige 
SIMM-er. F.eks: en 4MB SIMM og 
en 1 MB SIMM dersom det er 

ønskelig. Dette gir en meget 
fleksibel utbygging av minnet. 
Kortet kan kan også settes opp til å 
kopiere Kickstart (ROM) inn i 
minnet på kortet (MAPROM), på 
samme måte som de andre kortene. 

Siden A 1 200 bare har en 
ekspansjonsport, 

er det viktig 
å tenke på 

hva man skal 
bruke 
maskinen til, 

før man kjøper 
et kort. De 

kortene vi har sett 
på her dekker stort 

sett alle mulige behov. 
De som bare trenger litt 

ekstra RAM, klarer seg 
sikkert med Blizzard 1 220 

kortet, det koster minst og er 
raskt nok til de fleste formål. 

Driver du derimot med ray-tracing 
eller andre tidkrevende operasjoner, 
bør du nok tenke på et 68030 kort. 
Alle kortene med 68030 er svært 
like i hastighet. Microbotics har en 
fordel når det gjelder FPU som kan 
være på opp til 60 MHz. 
GVP og Blizzard(030) kortene er 
for de som vil koble til mer utstyr 
senere. I våre tester ligger Blizzard 
1 230 litt under de andre 68030 
kortene når det gjelder hastighet, i 
og med at det "bare" er på 40 MHz, 
men det har plass til mye RAM og 
du kan sette inn FPU på opp til 
50MHz. 

Når alt kommer til alt er det stort 
sett bare prisen som avgjør hva som 
er best. Alle kortene kan bygges ut 
med FPU i forskjellige hastigheter. 
Det er bare dine krav til hastighet i 
forhold til pengepung som er 
avgjørende, men tenk også på senere 
utvidelser. Jeg vil tro at både GVP 
kortet og Microbotics kortet 
kommer ut stort sett likt når det 

gjelder hastighet. Legg også merke 
til at det bare er snakk om noen få 
sekunder forskjell på 020 kortet og 
030 kortene. 

GVP A1 230 Turbo 
68010 akseleratorkort 

Finnes i flere fon,kjellige 
ve.rsj,oner, i 40 og SOMbz. med 
eller uten uaattepposc'sor. Kan 
utvide� med se r. "ampler og 

ideodigitizer. 
Pris: 6.490.- (40MHz- versjon 
med 4MB mi Dlle. uten FPU ). 
Import�n Capella AS 
Tlf: 22200806 

Microbotics M1 230XA 
68030 akseleratorkort. 

Finnes i J1ere forskjellige 
ver joner fra 33 til 50MH? 
Pris: fra 3. 1,100,- (33 1H7-

ersjon med 2 M B  minne . 
Importør: ADB AS 
Tlf: 66 80 33 54 

Bl izzard 1 230 
68030 akseleratorkort til 

Amiga 1 200. 

Med 4:0Mhz 68030-prose. sor. 
Kan utvides med SCSI 
Pris: 3. 1 90.- (40MHz, uten 
FPU og minne . 
Impor:tør: Netto or-gc AS 
Tlf: 51  55 1 5 77 

Bl izzard 1 220 
68020 akselereator 

Med 2'8:t-v1hz 68020-pro es,:, or. 
4MB minne ng FPU- o.kke<1 .  

Pris:- 3.090,-

[mportør: etto Norge S 
Tlf: 5 1  55 1 5 77 

alle priM/U' er circapri er. 
inkl. mw/o 

Noen hastighetstester fra AIBB og Mand,elmania 
Kort Beachball Beachball FMath FMath TGTest Mandelmania* 

mlFPU u/FPU mlFPU ulFPU 
Standard A 1200 306.56 . 42,99 s 1 025 1 04,7 l'l  

Blizzard 1 220 1 3,68 98.R4 s 2.64 s 1 2 .4 1 s 1 35 l 47 .0 s 

Blizzard L 230 9,89 s 82.68 s 1 ,87 s 10, 1 9 s 1356 34.0 s 
GVP A I 230Turbo+ 8.68 s 69,33 1 ,52 s 8 .8 � 1 372 27.5 

Microboties I 230XA ** 

.. samme områda og pwnmøtre på ane kort ( rend('1'in� mundelbrot settet) 

** ikke tesletfordi kortet vi hadde til le, t manglet en liten detalj, men ifølge en tt: t i har l$jort tidligere. skal 

hc�st>ighet(m ligge SI  ærl nær't de andre 680JQ-k0l1ene. 

-----------------------------------�-------------------------------------------
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BRUK CD32 
TIL MER ENN 

Microbotics har utviklet en ekspansjonsmodul til Amiga C032, som gjør verdens 

råeste TV-spill om til en fullverdig datamaskin! Kortet heter SX 1 C032 Expansion 

Board, og plugges inn i ekspansjonskontakten på baksiden av C032. Kortet 

inneholder en parallellport, en s eriellp ort, tas ta turtilkobling, tilkobling til ekstern 

diskettstasjon, kontakt for Commodores FM V-kort, en IDE harddiskkontroller og 

plass til 6MB RAM. Ved hjelp av en medfølgende ParNet-kabel kan du koble C032 

til en annen Amiga, og bruke den som CO-ROM-spiller. Høres ikke dette spennende 

ut? Ta kontakt med ADB eller din Amiga-forhandler for mer informasjon!  

I tillegg er vi importør for en rekke andre produkter . . .  her er noen av demI 
I DIGITAL MOVIEMAKERe 
Digital MovieMaker er et nytt 
produkt som setter deg i stand 
til å redigere sammen anima
sjoner til en ferdig film som 
kan tas rett opp på video. 
Animasjonene konverteres og 
lagres i et spesielt format som 
kan hentes fortløpende inn fra 
harddisken mens animasjonen 
spilles! Rediger klippene på en 
meget lettfattelig og intuitiv 
måte, og legg på lyd! Pakken 
innbefatter nemlig en 1 6-bits 
stereosampler i CD-kvalitet, 
og både lyd og bilde kan 
spilles av direkte fra hard
disken samtidig. Dette gjørt 
dyrt utstyr for enkeltbilde
opptak unødvendig 

UUNNVÆRLIG FOR DEG SOM 
JOBBER MED VIDEOANIMASJONI 

.... MBX-1 200z _ 
Med MBX -1 200z fra Micro
Botics kan du øke hastigheten 
på din A200 for en billig 
penge. MBX-1200z er et matte
prosessorkort med plass til 
32-bits RAM. Dette gjøre at 
ytelsen økes betraktelig! En 
Amiga 1 200 har ifølge AIBB
testen en ytelse på 2.8 ganger 
Amiga 500. Med en 14MHz 
MBX-1200z er blir maskinen 
over 20 ganger raskere enn 
Amiga 500! Kortet leveres med 
14, 25 eller 50MHz matte
prosesor installert. Minnet kan 
bygges ut til 1, 2, 4 eller 8MB 
32-bits RAM. MBX-1200z har 
også innebygd klokke, noe som 
mangler i Amiga 1200! 

DETTE KORTET BURDE VÆRT 
STANDARD PÅ A1200! 

_ M1 230XA --
Dette er et akselleratorkort for 
Amiga 1200, som kan leveres 
med en 33MHz 68030, 40MHz 
68EC030, eller 50MHz 68030. 
M1230XA leveres standard 
med 2MB RAM, og minnet 
kan utvides ved å bytte 
SIMM-modul. Du kan sette 
inn en 68882 matteprosessor. 
M1230XA leveres med klokke 
og program for testing av 
minnet. Kortet koster mindre 
enn konkurrerende produkter, 
og har den fordelen at. du kan 
starte med en rimelig løsning 
som du utvider etterhvert. Det 
er kun plass til ett kort i en 
Amiga 1 200: dette kortet bør 
være M 1230XA! 

AKSELLERlIfORKORTET SOM GIR 
DEG ALT DU TRENGERI 

--. FLOPTICAL'" 
Bruker du lang tid på å rydde 
på harddisken for å få plass til 
dine data? Prøv da Floptical, 
fremtidens lagringsmedium! 
Lagrer hele 20MB på en 3 .5" 
diskett, til en uslåelig pris / 
ytelse kombinasjon. Diskettene 
ser ut og føles som vanlige 
disketter, og Floptical kan også 
lese/ skrive nOK og 1 .44MB 
disketter. Floptical krever bare 
et standard SCSI-interface, og 
fungerer også på PC pg Mac. 
Med en aksesstid på 65 ms og 
en overføringshastighet på 
1 .6MBit/ sek er den klart over
legen andre flyttbare lagrings
medier. 

FLEKSIBEIJ LAGRINGSMEDIUM 
MED HØV KAPASITET I 

ADMINISTRATIV DATABEHANDLING 
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nmIII er blitt det nye 
moteordet hos 
datafanatikerene. 

Det kan da i denne sammenheng 
være litt lurt å vite hva RISC 
egentlig er for noe. Til forskjell fra 
vanlige prosessorer med CISC 
(Complex Instruction Set 
Computing), er RISC (Reduced 
Instruction Set Computing) 
instruksjoner enklere og har som 
regel samme lengde. De har heller 
ikke støtte for så mange 
addresseringsmåter som CISC 
instruksjoner. Adgangen til minnet 
får de med dedikerte instruksjoner 
som leser en verdi inn i et register 
eller lagrer en verdi fra et register til 
minnet (et register er et slags 
buss-stopp for deler av 
instruksjonene - en typisk RISC 
prosessor har mange registere). 
Denne enkelheten gjør 
instruksjonsdekoderen istand til å 
bli en del av rask maskinvare 
istedenfor å bruke en treg og 
komplisert dekoder-logikk 
kontrollert av mikrokode. 

RISC prosessorer er basert på såkalt 
pipelining, hvor instruksjonene er 
delt inn i spesielle stadier. På et gitt 
tidspunkt kan hvert stadium av en 
pipeline jobbe med forskjellige 
instruksjoner. Resultatet er ikke 
raskere kjøring av en enkel 
instruksjon, men raskere 
gjennomkjøring. Hvis en pipeline 
bruker fire klokkepulser å utføre en 
instruksjon, tar det fem å gjøre 
ferdig to instruksjoner, seks å gjøre 
tre instruksjoner osv .,  fordi 
prosessoren kan begynne på neste 
instruksjon før den første er ferdig 
utført. En ikke-pipeline prosessor tar 
kanskje de samme fire pulsene å 
gjøre en instruksjon, men tar åtte for 
å gjøre ferdig to og tolv for å gjøre 
tre instruksjoner. RISC instruksjoner 
er laget for å virke i pipeliner. Fordi 
alle instruksjonene er av samme 
lengde, bruker de fleste bare en 
klokkepuls i hvert pipeline-stadium. 
Mens de fleste RISC instruksjoner 
ikke gjør så mye som den jevne 
CISC instruksjon, skyter de 
himmelhøyt over i hastighet fordi de 
passer bedre og beveger seg raskere 
i pipelines. 

MOTOROLA 
680XO serien: Den første 1 6-bits 
(32-bits internt) CPU'en fra 
Motorola så dagens lys i 1 982, 
nemlig 68000 prosessoren. Dette ble 
prosessoren som fant veien inn i alle 
Amiga. Med lanseringen av 68020 i 
1 984, hadde Motorola overtaket på 
sin argeste konkurrent, Intel, som 
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"bare" hadde en 1 6-bits 80286' er å 
skryte av. 68020 var en ren 32-bits 
prosessor som var fire ganger 
kraftigere enn forgjengeren. 68020 
ble i 1 987 etterfulgt av 68030 som 
var laget for høyere 
klokkefrekvenser og hadde en intern 
MMU (Memory Managment Unit). 
1 1 99 1  fikk vi 68040-prosessoren 
som representerte et kvantesteg 
teknologisk. Med innebygget 

til å fortsette utviklingen av sine 
CISC-prosessorer og siste tilskudd 
på stigen er MC68060 som nærmer 
seg lanseringen. 

68060: Denne bygger på samme 
teknologi som Pentium med et nytt 
32/64-bits dobbel pipeline-design 
med avansert branch predietion. 

Dette er et nytt begrep som gjør sitt 
inntog i bla. de nye prosessorene fra 

RISC er et hett tema innen mikrodatamaskin-

industrien for tiden. Trenden er at mye mer infor

masjon skal bearbeides og dette skal skje mye 

raskere og til en overkommelig pris. Dette har ført 

til at flere og flere ser for seg framtidens data

maskin som RISC-basert. I denne artikkelen skal vi 

prøve å forklare hva RISC er og ta for oss de største 

forskjellene fra dagens "vanlige" prosessorer. 

av Bjørnar Bolsøy og Snorre Heimsund 

FPU-del og andre avanserte 
forbedringer. Den største 
forandringen var 040's  mulighet til 
å kjøre en instruksjon pr. 
klokkepuls. Alt dette betyr at en 040 
er mye raskere enn en 030 ved 
samme klokkefrekvens. Dette er 
forøvrig samme prosessor som sitter 
i Amiga 40001040 og er klokket på 
25 MHz. Med så mye fokusering på 
PowerPC skulle man tro at Motorola 
hadde lagt den gode gamle 680xO 
serien på hylla. Men da må du tro 
om igjen, Motorola kommer nemlig 

Intel og Motorola. Prosessoren fører 
en statstikk over hvor 
instruksjonene sansynligvis skal og 
bruker dette til å effektivisere 
instruksjonkjøringen. Resultatet er 
en raskere og mer effektiv 
prosessor. I motsetning til Pentium, 
som i god gammel Intel-stil i bunn 
og grunn baserer seg på et 8-bit 
design, er 68060 derimot designet ut 
fra en 1 6/32-bit prosessor. Dette 
gjør strukturen mer effektiv slik at 
prosessoren er raskere og mer 
fleksibel. B la. trenger ikke 

eksisterende programmer å skrives 
helt om for å utnytte mulighetene til 
68060. Implementert i 68060 er også 
avanserte energisparende teknikker 
som gjør den godt egnet i bærbare 
PC' er. 68060 skal også komme som 
en oppgradering for A4000. 

Power PC: Med PowerPC tar 
IBM, Apple og Motorola sikte på å 
skake oppfattningen om at RISC er 
forbeholdt UNIX og andre 
stor-maskiner. Denne nye 32/64-bit 
CPU' en, som Apple og IBM håper å 
selge i millioner av PC' er innen de 
neste to år, koster under halvparten 
av hva en Pentium koster og er 
nesten 5 ganger så rask i visse 
intruksjoner. Planlagt å kjøre 
Windows, NT, Mac (System 7) ,  
OS/2 og Unix programvare, er 
PowerPC hittil det beste forsøket på 
å lansere RISC i PC-verden. Alle 
fremtidige Apple og IBM PC' er blir 
basert på PowerPC. Dette er et stort 
skritt å ta for begge parter men både 
IBM og Apple lover at sine 
operativsystemer vil emulere 
eksiterende Intel og Motorola 
prosessorer via programvare. Her har 
PowerPC en stor fordel fremfor 
andre prosessorer. Rettere sagt er det 
operativsystemet til PowerPC som er 
fordelen. Gjennom ny 
emuleringsteknologi kalt W ABI 
(Windows Application Binary 
Interface) er PowerPC lynhurtig i 
stand til å kjøre Windows-program. 
Tidligere har selv kraftige RISC 
systemer ikke klart å emulere 
DOS/Windows raskere enn en 
standard 386-PC. Under W ABI kan 
PowerPC kjøre Windows raskere enn 
en kraftig 486, Mac programvare 
som en Quadra 700 (68040-25 MHz) 
og UNIX som en Sun Sparcstation 
1 0. W ABI er under utvikling til 
andre RISC-plattformer også, men 
PowerPC har fordelen av å være først 
ute med dette. 

MPC601: Som alle 
RISC-prosessorer er også PowerPC 
bygget opp rundt flere pipelines. 
MPC60 l er i stand til å utføre opptil 
3 instruksjoner samtidig og er jevnt 
tre ganger raskere enn en 68040. 
Mye av PowerPC' s  teknologi er 
hentet fra IBM' s  R6000-RISC og 
Power-arkitektur som sitter i IBM ' s  
egne UNIX-stasjoner. Motorola 
leverer bus' en og fabrikerer 
prosessorene mens Apple sammen 
med IBM tar seg av 
programvaresiden. Sammen med 
flere avanserte og noen ikke så 
avanserte funksjoner, har alliansen 
mellom Motorola, IBM og Apple 
skapt en prosessor som kan 
konkurrere med langt dyrere 

. t 
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løsninger i pris/ytelse. Som 68060 
finnes også MPC601 i 50 og 66 
MHz versjoner. IBM er allerede ute 
med PowerPC-maskiner mens 
Apple ventes å ha sine første klare i 
løpet av våren. Nylig fremla 
Motorola planer om en 80 MHz 
versjon fordi det viste seg at 
MPC601 ytet bedre enn ventet. 
Prisen på PowerPC blir rundt $280, 
$380, $500 pr.stk. for hendholdsvis 
50, 66 og 80 MHz utgavene. Flere 
PowerPC-modeller er under 
utvikling og vil bli lansert iløpet av 
nyåret. Vi tar her for oss de 
viktigste: MPC603 er med flere 
energisparende funksjoner 
øremerket for bærbare PC' er. I 
tillegg er støtten for 
multiprosessormiljø redusert, noe 
som gjør den enda rimligere og 
bedere egnet for lav-kostnads PC' er. 
Er ventet i volum-produksjon i april .  
MPC604 vi l  ha større pipelines og 
mer avansert arkitektur som gjør 
den over dobbelt så rask som 
MPC601 .  Kommer til sommeren. 
MPC620 representerer et enda 
større framskritt. Som en ren 64-bit 
prosessor i stand til enda større 
parallellprosessing og med en helt 
ny høyhastighets-bus, vil denne 
sikte seg inn på workstations og 
servere. Her er det snakk om over 
fem ganger hastigheten til MPC60 l .  
MPC620 er også designet spesielt 
for å fungere i fler-prosessor 
nettverksløsninger. MPC620 ventes 
utpå høsten engang. 

HEWLETT PACKARD 
PA (Precision Architecture )-serien 
er en RISC-prosessor som kanskje 
er aktuell i fremtidige 
Amiga-modeller. Lew Eggbretch, 
Commodores utviklingssjef, har ved 
flere anledninger uttalt at ingen, 
ikke engang PowerPC eller andre 
prosessor-typer kan måle seg med 
HP' s PA -serie i pris/y tel se-forhold. 
Det er denne prosessoren man finner 
i HP' s UNIX-maskiner, samt i en 
del av HP' s laserskrivere( ! ) .  
PA-serien hører t i l  blant de raskeste 
RISC-prosessorene og finnes i flere 
versjoner, fra 66 MHz PA-5 1 O  til 
PA-7 l00 på 99 MHz. HP' s egne 
PC-plattformer med PA er allerede 
ute på markedet. 

INTEL 
80x86 serien: Pentium-prosessoren 
er den siste i en lang rekke 
CISC-baserte prosessorer fra Intel. 
Det hele begynte i slutten av 
60-årene med 4004 designet, som i 
1 974 ble 8080 prosessoren. Intel' s  
8008 o g  8080 microprosessorer, og 
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x86 serien, begynte i 1 978 med 
introduksjonen av 8086. De første 
medlemmene av x86 familien hadde 
1 6-bit registere, en 1 6-bit bus, en 
klokkefrekvens på 5 MHz, og kunne 
adressere opptil en megabyte med 
fysisk minne. IBM valgte 
8088-prosessoren, som var en 8-bit 
bus version av 8086, for sin første 
IBM PC XT. Da 80286 kom i 1 982 
(først brukt av IBM i 1 984 i 

s s o r e r 

nye design med større cach' er og en 
intern matteprosessor. Mere enn 20 
års utvikling brakte Intel fra den 
primitive 8-bit, 6000-transistor, 
2-MHz 8080, som ble brukt i Alitar 
(verdens første PC), til dagens 
32/64-bit, 3. l -mill transistor, 
66-MHz Pentium. 

Pentium: Som sin "fetter" 68060 
fra Motorola, bygger også Pentium 
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M Å L E M E T O D E R  F O R  H A S T I G H E T 
MHz: Klokkefrekvensen er et mye misforstått begrep når det gjelder hastigheten på en computer. 

MHz (Millioner Svingninger) står for antall svingninger, eller pulser pr. sekund prosessoren 

opererer med. Fordi forskjellige operasjoner ikke bruker like mange pulser for å utføres, og fordi 

ulike prosessorer bruker ulikt antall pulser for å utføre samme operasjon, er det vanskelig å bruke 

klokkefrekvensen i slike fartsprøver. Her kommer også Amigas hjelpeprosessorer inn i bildel, fordi 

de gjør at maskinen som helhet blir langt raskere enn det MHz· tallet indikerer. 

MIPS: Mips (Millioner Instruksjoner Per Sekund) er et annet misvisende hastighetsbegrep. Hvilke 

instruksjoner det her er snakk om blir sjelden nevnt. Når det for Pentiums vedkommende er snakk 

om en hastighet på 1 1 2 mips, er dette i virkeligheten Pentiums maksimale mips. Gjennomsnittet er 

"bare" ca. 37 mips. Selv dette gir ingen relevante hastighetsberegninger fordi det er opp til 

programøren av testprogrammet å velge hvilke instruksjoner som skal testes. Det mangler en 

standard her og dermed kan ikke mips brukes i seriøse sammenlikninger. 

Spec-BenchMarks: Måleenheten vi  har valgt i denne artikkelen er Spec-benchmarks som er en 

standard målemetode for UNIX-baserte systemer. Specmarks tar for seg en rekke før-definerte 

matriseformler og inneholder bla. formler som simulerer reaksjonene i i kjernereaktorer. SpecInt92 

er for heltallsberegninger (integer) og SpecFp92 for flytetallsberegninger (floating point). 

PC-AT), var denne fire ganger så 
kraftig som 8088. Enda viktigere, 
den introduserte "protected mode" i 
tilegg til 8086's  "real mode", som 
gjorde at CPU' en kunne bryte 
igjennom 640K minne-barrieren. I 
1 9 85 ble 80386 lansert. Den hadde 
høyere klokke-frekvenser, var en 
ren 32-bit prosessor og var ca. 1 5  
ganger kraftigere enn 8080, og 
hadde i tillegg et ekstra "virtuell" 
modus. Det siste steget fra Intel kom 
i april 1 989 med introduksjonen av 

-
sin 486DX. Intel supplementerte sitt 

på et superscalar dobbel 
pipeline-design. Branch prediction 
er også implemetert i Pentium. Intel 
hevder at denne effekten alene står 
for en 25% ytelsesøkning over 486 
designet. Dessuten er den ytre 
bussens bredde økt fra 32 til 64 bits. 
Som 68060 og PowerPC er den 
fortsatt en 32-bits prosessor og 
ingen 64-bits. Vitsen med denne nye 
bussbredden er å kunne hente og 
skrive to parallelle 32-bits signaler 
samtidig. Sammenlignet med 486 er 
Pentium i gjennomsnitt dobbelt så 

rask i heltallberegninger og 3 .5  
ganger raskere i flyttall-beregninger 
ved samme klokkefrekvens. Som 
sine konkurrenter er også Pentium 
laget for å fungere i et fler-prosessor 
miljø.  Pentium har også full 
bakoverkompatibilitet til 
eksisterende 386/486-prosessorer, og 
dette bringer oss til et noe ømt punkt 
for PC-eiere. Alle Intel' s CPU' er er i 
bunn og grunn basert på 8-bits 
designet til 8080 og dette skaper 
unektelig en del vansker når en 
revolusjonerende ny CPU skal 
utvikles. For å sikre kompabilitet 
med eksisterende prosessorer må 
kompromisser inngås, og det går 
utover prestasjonen til CPU' en. Men, 
dette er også Pentium sin sterke side. 
Kompatibiliteten med eldre 
prosessorer sikrer Pentium et enormt 
marked fra begynnelsen av. Selv om 
så godt som ingenting av 
eksisterende programvare utnytter 
mulighetene til Pentium, er markedet 
så stort at Pentium vil bli solgt. 
Hovedproblemet med Pentium er, 
foruten prisen, den store 
varmeutviklingen. Pentium er pakket 
med 3. l millioner transistorer på en 
2.9 cm1 stor overflate. Sammenlignet 
er f.eks. PowerPC' en med sine 2.8 
mill, transistorer bare 1 .2 cm1 stor. 
Stor overflate betyr stort 
energiforbruk, stor varmeutvilking, 
og økte produksjonskostnader. 
Eksisternede Pentium-versjoner 
fungerer på 5 volt og forbruker opptil 
16 Watt ved 66 MHz. Dette gjør den 
uegnet til laptop-bruk hvor man av 
øyensynlige årsaker ikke kan putte 
inn vifter eller kjøleribber. PowerPC 
forbruker maksimalt bare 9 Watt ved 
66 MHz og fugerer på 3 .6 volt. Det 
spørs om ikke Motorola kaprer en 
god del av dette PC-markedet hvis 
ikke lntel har en brukbar løsning i 
ermet. IBM gjorde nettopp en brøler 
ved å installere en Pentium i en av 
sine bærbare PC' er, den brant rett og 
slett opp ! Hva Intel gjør for å møte 
det stadig økende presset fra 
RISC-prosessorene er vagt, men et 
prosjekt kalt P6 lover en 3 .3  volts 
CPU med 1 0  millioner transistorer 
ventet i slutten av 1 995. 99-MHz 
486-systemer er allerede på markedet 
og en hel serie med Pentium-baserte 
oppgraderinger er underveis. 
Intel møter også hard konkurranse 
fra andre pseudo-486 fabrikanter som 
Cyrix og AMD. Cyrix har sågar 
planer om å forbigå Intel med 
slagordet "Catch Up, Then Lead". 
Det skal mer en store ord for å oppnå 
den bedriften, men for å få overtaket 
har Cyrix selv laget en prosessor 
basert på et superscalar design kallt 
M l .  Dette blir en prosessor i 
l 50-mips klassen, 30% raskere enn 
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nåværende Pentium versjoner. 
Prisen er en annen årsak til at 
Pentium blir forbeholdt de 
krafthungrende pengesterke, 
ihvertfall til prisen er redusert til 
"normale høyder" .  I kvanta på 1 000 
holdt nylig Pentium seg rundt $9S0 
pr.stk. i innkjøp, men beveger seg 
nå sakte men sikkert nedover mot 
$8S0. Til sammenlikning ligger en 
66 MHz 486 prosessor på ca. $SOO 
mens PowerPC ikke koster mer enn 
$380 i samme kvanta. De rimeligste 
Pentium-Iøsningene hittil, ligger på 
rundt 3S000 i utsalg eks. mva. På en 
annen side sier det seg selv at med 
en enorm basis i 486 markedet kan 
Pentium produseres rimeligere 
etterhvert. Til slutt kan vi nevne at 
Pentium neppe blir aktuell i noen 
Amiga, (med mindre noe går galt). 

MIPS og DEC 
MIPS Techologies R4000 
mikroprosessor var det første RISC 
målet for Windows NT (Alpha 
chip'en fulgte snart etter.) Ytelesen 
til R4000 er omtrent den samme 
som Pentium, men den er langt 
rimeligere. Mens R4000 vil bli i 
hjertet i mange av de første 
RISC-systemene for Windows NT, 
vil varianter av denne prosessoren 
bli enda viktigere. For de mest 
profesjonelle blir nå den f(RISC)e 
R4400 levert. Den har dobbelt så 
stort cacheminne som R4000 og en 
SO% høyere klokkefrekvens, med 
ytelse drøyt 30-S0% høyere enn 
Pentium. Begge disse prosessorene 
finnes i Silicon Graphics-maskiner 
som bl.a. Indy, Indigo/Iris og 
Magnum 4400. Vi finner også 
samme prosessor i Newteks nye 
Screamer til Video-toasteren. 
Faktisk er det her fire R4400 
prosessorer som er paralellkoblet 
sammen for maksimal ytelse! De 
viktigste MIPS produktene blir 
sannsynligvis lav-kostnads 
versioner av R4000. I øyeblikket er 
det to lignende produkter under 
utvikling. Dette er to versjoner av 
Orion R4600, en S-volts og en 3 .3  
volts utgave utviklet i et 
sammarbeid mellom Toshiba, 
Quantum Effects Design (QED) og 
Integrated Device Technology 
(IDT). Begge prosessorene har 
samme mål: å gi en R4000 
pin-kompatibel chip med omtrent 
samme ytelse, men til en langt 
lavere pris. De første 
Orion-prosessorene er allerede i 
slutten av testfasen og ventes i 
masseproduksjon i løpet av våren. 
Med 1 .8 millioner transistorer 
pakket ned på en 0.76 cm2 stor 
overflate er dette den minste av alle 
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de nye RISC-prosessorene. 
Stykkprisen er ventet til å ligge 
rundt $280 ved 1 000 stk. MIPS 
oppnår denne kostnads-reduksjonen 
ved å eliminere støtte for sekundær 
cache og multiprosessor-systemer 
fra R4000, sammen med andre 
mindre design forandringer. Disse 
prosessorene lover ytelse i Pentium 
klasse men til 486SX kostnader. 

Den første utgivelsen av Windows 
NT vil også støtte DEC ' s  Alpha. 
Den første Alpha prosessoren, 
Alpha-2 1 064, ble utviklet for å gi 
virkelig profesjonell ytelse. Som et 
resultat av dette, er den relativt dyr 

mulig å kjøre både MS-DOS og 
Windows programmer selv om ikke 
alt kommer til å fungere. IBM 
regner med at ihvertfall de mest 
brukte programmene skal kunne 
kjøres ute problemer. Dette vil 
sikkert forbedres etterhvert. 
Windows NT vil bli tilpasset alle 
lovende RISC-arkitekturer, og 
PowerPC og HP' s PA-RISC er to 
sterke kandidater mens det er 
mindre sannsynlig med Sparc pga. 
Sun ' s  store UNIX dominans. Sun ' s  
eget operativsystem, Solaris, blir 
også tilgjengelig på andre 
RISC-stasjoner i fremtiden. Det 
snakkes også om at Windows NT er 

Det vi l ta en god 
stu nd før RISC

prosessorene domi nerer 
hjem memarkedet. 

og kraftslukende selv om DEC for et 
halvt år siden kuttet prisen fra $ 1 300 
til ca. $800 pr.stk. i kvanta på 1 000. 
Med en klokkefrekvens på I SO 
MHz, er 2 1 064 1 5% raskere enn 
Pentium i heltalls beregninger og 
hele 1 20% raskere i 
flytetallsberegninger. Faktisk ble 
Alpha i begynnelsen designet enda 
raskere (200 MHz), men for å ikke 
bli klassifisert som en 
supercomputer klokket de den ned 
til trauste I SO MHz for å unngå de 
strenge restriksjonene for 
teknologioverføringer møtt av denne 
typen computere. DEC er i ferd med 
å innføre en lav-kostnads versjon av 
Alpha ved navn AXP 2 1 066 som vil 
inkludere et on-chip interface til 
Intel 's  PCI-bus. Dette innebærer at 
prosessoren kan kommunisere 
direkte med alle komponentene i 
computeren uten å gå veien om 
systembussen. Med sine 1 .7 
millioner transistorer klokket til 1 66 
MHz kan denne fattigmanns chip'en 
bli nøkkelen til Alpha' s  rolle som en 
Windows NT plattform. Prisen er 
overKommlige $420 men ventes å 
synke betraktelig pga. nye 
produksjonsmetoder som vil 
redusere størrelsen med nesten SO% 
- ned til ca. l cm2. 

Operativsystemer 
I tillegg til UNIX er også endel 
andre operativsystemer planlagt til 
de nye RISC-prosessorene. 
Gjennom Windows NT vil det være 

valgt til Commodores nye ASOOO 
som ventes nærmere 1 995. 
Dette slo nok ned som en bombe 
hos mange Amiga-eiere men vi får 
reise oss opp, fikse på slipset, rette 
på sveisen og heller se det positive 
dette kan føre med seg. Her er 
nemlig snakk om en dyr computer 
beregnet for elite-nisjen av brukere. 
Det kan jo også tenkes at 
Commodore legger inn en Amiga og 
Mac (System 7) emulator ved siden 
av Windows NT. IBM arbeider også 
med tilpasning av OS/2 til de nye 
RISC-prosessorene, og her vil det 
bli liknende muligheter som 
Windows NT til å bruke Windows 
og MS-DOS. I fremtiden vil også 
andre operativsystemer finne veien 
til de nye RISC-maskinene. 

Konklusjon 
Med dette begynnende virvar av nye 
prosessorer - faktisk en ny 
generasjon med prosessortyper - kan 
man da gjøre seg opp noen tanker 
om fremtiden? En ting er sikkert, 
det vil ta en god stund før RISC 
prosessorene dominerer 
hjemmemarkedet. Til det er de 
iallefall foreløpig noe dyre. Som 
med det meste av slike nye 
produkter er det de profesjonelle 
brukerene som tar i bruk den nye 
teknologien først. De har behovet. 
Med så mye fokusering på MHz, 
RISC og MIPS kan men lett føle seg 
en smule liten i det store og hele. 

Man bør huske på at ens eget behov 
kanskje ikke er det samme som 
naboens. En grundig analyse av hva 
man trenger computeren til er alltid 
på sin plass. Kanskje duger en 
gammel A2000? Dessuten gjelder en 
eldgammel regel innen 
computerkretser: Når nye systemer 
kommer på markedet, la andre teste 
dem for deg. Med andre ord, nye 
produkter er sjelden 100% 
kompatible med eksisterende 
maskinlprogrammvare. Særlig 
gjelder dette når nye prosessorer er 
med i bildet- det vil alltid forekomme 
"barnesykdommer" (bugs). Til 
syvende og sist kan det godt vise seg 
at heller ikke de nye 
RISC-maskinene er fremtiden. Den 
teknologiske utviklingen går så raskt 
at de fort kan sakke etter i 
teknologikappløpet som stadig går 
raskere. Bare se på den nye W ARP 
transputeren fra U.S .  Cybernetics til 
Amiga. En transputer fungerer slik at 
hver prosessor er en egen uavhangig 
computer som kommuniserer direkte 
med andre i et avansert 
parallell-nettverk. Dette gjør 
transputeren istand til å utføre 
oppgaver mye raskere enn 
tradisjonelle computere - typisk 
minst 1 000 ganger raskere. En 
transputer er faktisk istand til å gjøre 
ting som er bortimot umulige for 
vanlige computere. En så 
tilsynelatende enkel oppgave som å 
be en computer å stokke alfabetets 29 
bokstaver i alle mulige variasjoner, 
ville en Cray 2 (inntil nylig en av 
verdens krafigste supercomputere ) 
brukt bortimot 10 000 000 000 000 
år på. PALLAS 6 (PAralleL LAttice 
Simulator, utviklet ved Danmarks 
Tekniske Højskole) en av verdens 
raskeste transputere, klarer biffen på 
ca. 20 minutter. Dette er riktignok en 
noe urettferdig sammenligning, men 
en stor værsimulerings-prosess som 
Cray 2 bruker 6 timer på, har 
PALLAS 6 klar på S minutter. 

Når det gjelder Amiga's fremtid er 
ting litt usikkert. ASOOO er bekreftet 
men hvilken hovedprosessor den 
kommer til å ha er fremdeles ikke 
bestemt. Kanskje blir det i første 
omgang en 68060 som senere kan 
byttes ut med en RISC. Motorola har 
bekreftet at de vil fortsette 
produkjonen av CISC prosessorer, 
men i det siste har ubekreftede rykter 
sådd tvil om fremtiden til 68060. Vi 
følger intenst med og vil komme med 
nye informasjoner så snart de 
foreligger! 
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MELDI NGER FRA MARIUS 

Etter et par lr med konkurser og 
tragedier i Amiga-bransjen ble det i 
s lutten av 1 993 spidd en lenge 
ettertraktet oppblomstring i markedet 
etter lanseringen av A 1 200, A4000 og 
ikke minst CD32. Men hvor er den 
blitt avl 

Ett av kriteriene datapressen kom med 
for at CD32 sku l le bli  en suksess var at 
det øyeblikkelig måtte komme ut en 
mengde spil l  som virkelig tok nytte av 
maskinens muligheter. Frem til ni har 
de dystre spådommene slitt ti l .  Ingen 
store nyskapninger har kommet, og de 
fleste spil lene som er direkte konvertert 
kunne vi egendig godt vært fOrMen. 
Derfor er det med en klump i halsen og 
en l i ten tåre som faller fra øyekroken at 
jeg arbeider meg gjennom hyllene i 
den lokale databutikken. Her ser jeg 
spi l l pl spi l l  med de mest fantastiske 
muligheter som er ti l CD, men ti l fei l 
maskin. PC CD-ROM observerer jeg 
pl en liten kl istrelapp nederst i hjørnet, 
og jeg utstøter et lite hyl. Ikke nok med 
en gang. Mine fire-fem siste besøk i 
butikken har vært av l ignende 
opplevelse. Spil l  med grafikk som vil le 
fatt Michelangelo t i l  l bytte jobb og 
musikk som kunne att Michael Jackson 
til l starte en dyrehage, kan a en 
hvi lken som helst innbitt Amiga-freak 
ti l l ha lyst pl en PC. Hvor blir det av 
alt det vi har blitt lovt ti l  CD321 Hva er 
det store problemetl De kan jo ikke 
skylde pl problemer med 
pl ratkopieri ng lenger. 
Et lite lyspunkt jeg fikk oppleve var 
allikevel den siste ladningen med 
CD32-titler som landet pl pulten min 
for et  par dager siden. lIberation og 
Pi rates Gold var to av disse som er vel 
verdt l nevne. Det virker som om 
begge disse vi rkelig benytter seg av 
mul ighetene og jeg må si at det har 
vært gjennomgang i dørene her i det 
siste med alle som har lyst ti l l få med 
seg de fantastiske introene på disse 
spi l lene. La oss bare hApe at det ikke 
slutter der, men at det bare bl i r  mer og 
mer, og bedre og bedre. CD32 l igger 
al lerede langt foran PC nlr det øjelder 
spi l l  pl CD-ROM, og det er bral 

Marius 

I følge Domark er dette spil let "det beste 
og det raskeste bilspillet noensinne". Det 
er omtrent det samme som det stod på 
pakken til Nascar Challenge. En del av 
dere husker kanskje resultatet av den 
testen: slakt. Personlig våkner jeg ennå 
på natten etter et mareritt om Nascar 
Challenge. Men i følge psykologen er jeg 
igjen klar for å teste et bilspill.  

Det første tegnet ti l l iv i spi l let, er 
musikken. Den går det dessverre ikke 
å slå av, slik at i nnti l videre bør man 
dempe volumet. Før du legger 
skinkelabbene på joysticken, kan det 
være lurt kaste et b l ikk på manualen. 
Forfatteren av i nstruksjonsboken er 
brødrene Grimm person l ig, med en 
bunke gode eventyr og forte l le. Her 
får du presentert en masse sl udder og 
vås som ikke stemmer overens med 
spi l let. For eksempel hvor ufattel ig  
viktig det er å bruke riktige dekk, 
vinge og gi rkasse. Jeg merket 
overhodet ingen forskjel l  uansett 
hvi lke dekk el ler vinge jeg brukte, så 
derfor er ikke dette noe å mase for 
mye med. På tross av dette står det 
noe småtteri her og der i manualen 
som er greit å ta med på turen. 
Så skal man fortel le spi l let hvor 
dyktig man er. Det artigste er å gi seg 
ut for å være håpøs nybegynner. Som 
en morgenfrisk gymnastikklærer 
blåser du  forbi enhver søndagskjører 
på d in  veg. Forskjel len på 
vanskelighetsgradene består i hvor 
fort mostanderne kjører, og hva som 

skal ti l for å kval ifisere seg ti l neste 
runde. Du kan selvfølgel ig kjøre mot 
en annen person, men da b l i r  
skjermen temmelig uoversiktel ig. 
Istedet bør du velge et av de andre to 
alternativene i l -player-mode. Hvis 
du  rett og slett vi I kjøre fort å håpe på 
og komme ti l neste runde, bør du 
velge "Areade". Det eneste som skjer 
er at det b l i r  stadig mere krevende å 
kvalifisere seg. Dersom du istedet vi l  
v ise muskler for de store gutta, må du 
velge "Championship" .  Her  er det en  
real porsjon med kjente Fl  kjørere å 
bryne seg med. Etter m i n  meni ng det 
klart lureste valget. 

Så er det å dra på seg skinn lua og 
kjørebri l lene og komme seg ti l  
startstreken. Jeg røper neppe noen 
hemmelighet ved å si at spi l let 
foregår " inne" i bi len. Panelet består 
av et speedometer, girspaken og en 
nyttig radar. Dessuten er romskipet 
utstyrt med sidespei I .  Maken ti I 
unyttig utstyr har jeg aldri sett på 
maken ti l .  Van l igvis er spei l  vel og 
bra, men det er forutsatt at man ser 

noe i dem. Disse spei lene er omtrenet 
en ganger en m i l l i meter store. Enten 
er det en pixel i dem, el ler så er det 
ingenting der. Det mennesket som 
påstår at de kan se noe som l igner en 
bil i dem, lyver! 

Min  bi l-erfari ng begrenser seg ti l en 
bi l som neppe kommer over 1 00, 
samt et par TV-kvelder med 
rallykjøring på sportsrevyen. Dermed 
har jeg l i ten erfaring med fartsfølelse. 
Men Fl  ga meg følelsen av å kjenne 
den innpåsl itne vårvinden i håret. 
Dette spi l let er uhyggel ig raskt, men 
l i kevel oversiktel ig. B i len l igger l i mt 
ti l veibanen, og reagerer lynraskt på 
d ine kommandoer. 
Men som i alle andre bi lspi l l  er det 
plassert I DIOTISKE reklameski lt 
nesten I veien. Det trengs mer 
oppfinnsomhet for å få toppkarakter. 
Kunne de ikke heller plassert l itt 
publ ikum el ler banearbeidere i 
veikanten? Grafikken ser di rekte 
frastøtende ut på pakken. Det er brukt 
færre farger enn van l ig, og i ti l legg er 
fargene stygge. Derfor var jeg også 
skeptisk ti l resten av spi l let. Men der 
tok jeg altså fei l ,  for grafikken fungerer 
helt flott i spi l let. Lyden du hører er 
ikke uventet motorlyd. Den høres for 
meg veldig real istisk ut, skjønt hva vet 
vel jeg om det. . . ?  

Dette spi l let er det raskeste og mest 
h issige bi lspi l let jeg har spi lt på O 
Store Amiga. Det er rett og slett riktig 
morsomt å kjøre rundt på spi l lets tolv 
baner. G runnen ti l at det l ikevel ikke 
får mere enn fire øyne på tern ingen, 
kommer av at spi l let er enkelt utstyrt 
med finesser. 

Fl 
Det virker som om dette 
spil let p l utsel ig måtte 

gjøres ferdig, SåM at det ikke ble 
tid ti l c\ lage m usikk e l ler noe 
barsk grafikk. 

Testet av: Christian Mørdre 
Utlånt av: Arctic Software Club 
der det koster 2 59,-



BullFrog 

Vinteren går sakte 
men sikkert mot 
slutten, og sommeren 
står for døren, noe 
som betyr en l iten 
dødperiode . 
markedet. Ihvertfall 
de tidligere år, men 
med de nyhetene vi 
har fått inn fra fjern 
og nær denne gang 
kan det virke som om 
det skal bli en 
endring i trenden i 
1 994. 

Mestrene bal< Populous og Syndkate 
har hele  tre nye titler på vei i løpet av 
det neste året. Vi har nevnt dette før, 
men nå !:lar flere detaljer dukket opp og 
det virker S-om om alle titlene kan b l i  
mesterlige. Først ut  er B iosph�re som 
er nok et m ilJøvennl ig  spi l l , der man 
som en i ngenør med grønne fi ngre skal 
gjøre plan�ter beboeLige før de nye 
innbyggerne kommer. Man må 
bearbeide l andskap, fjerne farl ige 
p lanter, plante trær og prøve å skape 
nye p{anter som kan hjelpe deg på 
veien. 
Magk Carpet er nummer to, der 
B u l l frog har tatt mål av seg ti l å lage et 
spi l l  som knuser PC�hi;fefl e::omaflche. 
Man skal dra rundt i landet på et 
flygende teppe for å samle penger s l i k  
a t  tronarvingen i landet vi l  ønske seg et 
giftemål lJled deg. Det er .enge siden 
noen giftet seg av kjærlighet i det 
landet. Det tredj� og siste i ,denne 
omgang er Creation, et 
undervannseventyr, der man som 
kommandør for en undervannsbase må 
fjerne a lle potensiel le farer som må 
befinne seg ved bunnen. Også deM.e 
spi l let har den samme grafikken som 
skal knuse Comanche, selv om 
grafikken her er mer dyster og 
klaJ,Jstrøfobisk. 

TeBm 17 
Det �r vel i kke et n umme� vi kommer 
utenom Team 1 7, så i<ler er de igjen. 
De følger i sitt nyeste spi l l  eksempelet 
ti l Add Software og Skidmarks. I 
samme pakke fin(les både en 
AGA�vers.jon og en standard�versjon av 
spi I l  et Arcade Poo l .  Spi l let har lyder 
d igitalisert rett fra ekte bi l l iardbor.d, og 
{or d� heldige som har mer enn 1 M B  
Chi\pmem får også oppleve d igitalisert 
tale. Man kan spi l le turneriA'ger og de 
fleste spi I l  man Ran tenke seg på et 
bl l 1i.ardbord. Til C032 har. Team 1 7  har 
laget to pakker med to av sine tid l igere 
merjtter. Project-X og F1 7 Challenge 
på den ene C Den og Alien B reed og 
Qwak på den andre CDen. I tiHegg ti l 
dette kommer både Al ien Breed og 
Body B l ows i egen CD32-versjon. 
U It!mate Body Blows har 16 sanger 

profesjonelt laget i studio, 23 
slåsskjemper, 12 AGA bakgrunner og 
opp ti l 8 spillere. Utover har de en 
ny mul ighet for to stykker ti l å spi l. le  
på lag mot to andre. Spi l �t kommer i 
mars og bør absolutt bl i  en h it  på 
C032. 

OetroK 
Dersom man har selt nedgangen i 
bHproduksjon på nyhetene de siste 
årene og føl t  at dersom man selv 
hadde sittet i d irektørstolen hos 
VolksW�en kunne det kanskje gålt 
I;)edre, er det nå bare å prøve seg. 
Detroit gir deg m u ligheten ti l Il lage 
en b i l  elter ditt eget ønske, for så å 
markedsføre den ute i den vide 
verden. Deretter kan man bygge nye 
fabrikker og samlebånd for å 
masseproduser.e bi len s in .  Spinet b l i r  
laget av Impressrons, gjengen bak 
AirBueks, som fikk meget god kfitikk 
for et par måneder siden. De har 
også n um mer tre i Breach serien på 
god vei, med 256 farger ti l A 1 200 og 
en l itt kjedeligere versjon ti l de gode 
gamle maskinene. 

MicrocosHI 
Dette CD32-sp i l let fra PS)lgr1Ps�s er 
det mange som 'Venter l:ltålmodig  pa. 
En fantastisk intro og drivende 
3 D-grafikk der du  suser gjennom 
blodårene for å rydde opp, er 
stikkord her. Vi venter spentl 

SibnB�·ls 
ser ikke ut ti l å klare å b l i  ferdi g  med 
serien om Ishar. N ummer tre i serien 
begynner på det samme stedet som 
toeren avsl uttet. Den slemme 
trol lmannen Shandar kommer ti l bake 
som €In 2000 år gammel drage som 
man må ta knekken på. Man kan lage 
si ne egne mennesker, magiske 
d ri kker og velge mellom h undre 
forskjel 1 ige personer som kan hjelpe 
seg på veien. Det e også en masse 
fi lmsekvenser som binder sammen 

de mange delene i spi l let. 'S i lmariIs 
startet produksjonen relt elter Ishar 2 
var ferdig så det kan ennå drøye noen 
måneder før vi ser noe fra Qen kanten. 

The Labypinth i lie 
er rett rundt hjørnet fra E lectronic 
Arts. Dette nye spi l let kan vise seg å 
bli  akkurat det CD32 kan trenge for å 
ti l trekke seg enda l i tt oppmerksomhet. 
Spi l let er basert på den gamle 
legenden om Kong Minos og 
minotallrenes labyrirnt, og det har hele 
1 800 hi-res bi lder og over 25 
megabyte med lyd og noe av det 
nærmeste mat! kan komme 
fotokval itet på en maskin noensinne. 

Mlndscape 
Jeg vet i kke helt om Mindscape er 
tnspir.ert av Lars K,i levolds sang Ute ti l 
lunch, men deres nye spi l l  har ia l lefal l 
samme navn, selvfølgel i g  oversatt til 
engelsk. Out to lunch er nok et 
platformspi l l, og denne gangen 
handler det om den franske 
kjøkkensjefen Pierre som må løpe 

gjennom seks forskjel l ige land for li 
innhente de flyktende gr00flsakende 
som hoppet ut v kjøleskapet akkurat 
i det de skulle bli kokt. Samtid ig  må 
han passe seg for de dødelige 
bakteriene Salmonella og listerra. 
Det hele kan bH en riKtig artig affære 
og bør være ute i butikken nå. I løpet 
av noen måneder kommer de o� 
med flysimulatoren Evasive Action og 
hi l sp i l let Megarace (under), så dette 
lover godtl 

Winter 
Olympics 
Siden Epyx Software kom ut 
med Winter Games og 
Summer Gammes på midten 
av 80-tallet, har disse spil lene 
som gir deg muligheten til å 
delta i de Olympiske Leker 
vært et kjærkomment innslag 
hvert fjerde år. Nå er det US 
Gold som har tatt opp 
stafettpinnen og laget spillet 
om våre egne leker i 
Li l lehammer. 

Nå som OL har bl itt diskutert ti l ende 
med tusenvis av sider i landets 
mange aviser og tusenvis av minutter 
i de nasjonale tv-kanalene, kan man 
begynne å bli l itt lei hele 
OL-hysteriet. Ti l s lutt ble det da 
endel ig OL på L i l lehammer og masse 
moro var å se i løypene og på 
tv-skjermene verden over, men for 
oss databrukere har det vært l i te å 
drive på med, frem ti l nå. US Gold 
har da endel ig s luppet s in  versjon av 
våre leker og jeg må innrømme at 
selv om spi I l  et kan være moro å 
spi l l e  ti l tider kunne det vært gjort så 
mye mere ut av det. 

Winter Olympics gir deg mul igheten 
til å prøve noen av øvelsene som var 
i L i l lehammer-regionen for noen uker 
ti lbake. Man kan måle krefter med 
Espen Bredesen og Jens Weissflog i 
Lysegaardsbakkene, Kjeti l Andre 
Aamodt og Alberto Tomba kan man 
prøve å gi verdig motstand på Hafjel l  
og Kvitfjel l ,  mens man i 
Hunderfossen kan skl i ned 
bo�bakken på et l ite akebrett. For å 
avslutte det hele kan man prøve seg 
på kortbaneløp på Hamar el ler 
forsvare Norges ære på 
skiskytterarenaen i L i l lehammer. 

Dette var uheldigvis alle øvelsene, 
noe som betyr at man i kke kan møte 
personer som Bjørn Dæhl ie, Trine 
Lise Hattestad, Johan Olav Koss og 
Espen "Shampoo" Knutsen. Dette er 
det første punktet man kan klage på. 
Når US Gold først får kjøpt l i sensen 
ti l de XVII Olympiske Leker burde de 
da virkel ig inkl udert alle øvelsene, 
for sl i k  som det er nå føler man seg 
snytt. Når det er sagt, må det 
påpekes at de øvelsene som er der er 
veldig artige å spi l le. Heldigvis er 
det også mulig å velge forskjel l ige 
øvelser i de mange OL-anleggene. 



=1= BREDESEN PAUSE 
I dataspill går alt an ... her er Espen Bredesen på vei ned utforløypa! 

S l ik  at man kan hoppe både i stor og 
l iten bakke, kjøre både stor-slalåm, 
s lalåm, super-g og utfor, og prøve seg 
i både bobsleigh og i aking. 

Grafikken i spi l let er et kapittel som 
bør forbl i  forbigått. for det kan ti l 
tider m inne om Epyx gamle  Winter 
Games og Summer Games ti l 
Commodore 64. jeg hadde virkel i g  
sett frem ti l åpni ngs- og 
avslutningseremoniene, men det 
kunne jeg vist bare glemme. Det 
eneste man fikk se herfra var en 
ski løper som tente fakkelen i 
OL-anlegget og at den ble s lukket 
igjen. Kjedel ig. Man får hel ler i kke 
høre noen nasjonalsanger, noe som 
medførte heftige utrop fra al le som 
satt og spi lte dette forrige helg. 
Endel ig hadde mine amerikanske 

venner tatt en seier i skiskyting og 
gledet seg ti l å reise seg opp med 
hånden på hjertet og stemme i ,  men 
neida, spi l let hoppet kjekt og greit ti l 
neste øvelse. 

Winter Olympics fra US Gold er ikke 
et spi l l  jeg hadde kjøpt alene, men 
med en gjeng kamerater. For å sitte 
og spil le dette uten andre deltagerer 
gjør det hele t i l  en hel ler kjedel ig 
affære, men derimot med en gjeng 
på en fem-seks kamerater b l i r  det 
hele så mye morsommere. 

Alt. i alt er dette spi l let en hel ler sort 
flekk på LOOCs ru l leblad. At 
Heiberg i det hele tatt kunne gå med 
på å " låne ut" det det offis iel le 
OL-emblemet er en stor overraskelse 
for meg, men vi får håpe at de fikk en 
del hundre tusen for det. Dersom 
man ikke har veldig mange venner 
som går sammen og spleiser på 
spi l let, eller man er helt fanatisk 
i nteressert i OL og Li l lehammer, vi l  
jeg anbefale at man l u kker øynene 
det korte øyebl ikket det tar å passere 
dette spi l let i hyllene i butikken. 

lintor 
Olympics 

Morsomt å spille sammen 
med en gjeng kamerater. 

Kunne vært mange flere 
øvelser. Hvor er 

nasjona lsangene, åpnings- og 
avlsutningserremoniene, de 
kjente idrettsutøverne og den 
gode grafikkenl 

Testet av: Marius Røstad 
Utlånt av: Arctic Software Club 
der det koster 3 1 5,· 

Champ. Manager Italia 
For alle de som forbinder fotball med en lubben og grønn 

gressmatte hvor tenåringer pådrar seg et utall skrubbsår, er ikke 
dette et interresant spi l l .  Dersom du istedet har doktorgrad i 
taktisk fotballspi l ling i ulendt terreng, så les videre. Dette er 

nemlig spillet for deg med en diger posjon tålmodighet. 
Dessuten må du ha elefant-hukommelse for å huske på alt du 

må gjøre. 

Som den kvikke leser kanskje har 
oppfattet, er dette et typisk 
Football-Manager spi l l .  Det første 
som datt ut av denne pakken var en 
manual på omtrent 35 ki lo. jeg håpet 
i det lengste at den var på mel lom ti 
og femten språk, men den gang ei .  
De hundrevis av sidene var 
selvfølgel ig bare på engelsk (uten 
bi lder el ler tegninger), s l ik  at jeg 
måtte lese hele. Normalt sett har jeg 
en akutt motvi lje mot lange lange 
manualer, og bedre ble det i kke etter 
denne. Den var jo l i ke morsom som 
restskatt og glemte skoletimer. 

Det første som må gjøres er å 
i nstal lere spi l let, enten på disketter 
el ler harddisk. Dersom du har en 
A500 med en d iskdrive, tar dette 30 
m i nutter. Hvis du istedet har en 
A4000/040 med harddisk er det 
unnagjort på 30 sekunder. Det som 
skjer er blant annet at det b l i r  
konstruert en l iga i den italienske 
førsted ividjon hvor du skal velge et 
lag. Når du  har gjort det, får du en 
oversi kt over spi l lere og 
admin i strasjon. Du kan etterforske l i tt 
på spi l lerene di ne,og du kan få vite 
absolutt alt om gutta. Det er helt 
utro l ig hvor mange detaljer som er 
bl itt trykket inn i dette spi l let som 
inneholder ca 1 000 spi l lere. Når alt 
er installert (Puh!) er det å vrenge på 
seg keeperhanskene, snu capsen og 
sette seg godt ti l rette. Dersom du har 
planer om å sitte på en hard 
pinnestol; glem det! Dette kommer ti l 
å ta tid, så det er bare å bære i n n  
stresslessen t i l  far. joysticken kan du 

gi ti l frelsesarmeen, for den kommer 
du i kke t i l  å få brukt for på en GOD 
stund. Etter å ha valgt lag, skal du 
pl ukke ut hvem som skal spi l le 
kamper. For å finne ut hvem som 
duger, kan det lønne seg å spi l le noen 
tren ingskamper. Eventuel le  
småskader, psykiske problemer, moral 
og motivasjon er viktig å ta hensyn ti l 
når laget skal settes sammen. 
Dessuten er det i kke al le som spi l ler 
l i ke godt sammen, så du må 
sammel igne spi l lersti l .  Selv om du er 
lagleder, så er du  i kke trener. Derfor 
er det viktig å sammenl igne trenerens 
personl ige data med spi l lerens. På den 
måten stemmer kjemien bedre i laget 
og det b l i r  et bedre samhold. Innviklet 
s ier du?  Vi har ikke engang begynt. . .  
Dersom du går spi l lerene l itt i 
sømmene finner du ut at de kanksje 
har bl itt kastet ut av et annet lag. 
G runnen ti l dette kan være for 
eksempel en slåsskamp med en annen 
spi l ler. Dagens store tabbe vi l da være 
å kjøpe den andre kamphanen inn på 
laget. Da b l i r  det trøbbel .  

Som sagt m å  du være fl ink ti l å fornye 
spi l lerstal len hele tiden . Dersom en 
spi l ler har fami l ien s in  på andre siden 
av kloden, vil i kke han få ro i sjela før 
han ser henne igjen. Send ham hjem 
e l ler g i 'n  en ferie. Problemet er at en 
spi l lers tekniske og og personlige data 
endrer seg hele tiden . Men midt opp i 
alt dette skal du spi I le  seriekamper, 
vennskapskamper og cupcamper ti l 
den store gu l lmedaljen. Resultatet er 
at du er mer forvi rret en Olav den 
Hel l ige da han tapte OL på Stiklestad. 



Etter at jeg hadde spi l It dette spi l let 
noen timer satt jeg igjen med noen 
av de mest halsbrekkende 
di leri umsfantasier i spi l ltestingens 
h i storie. Jeg stabbet rundt på gulvet 
for å prøve å tømme hjernen for 
fortbal lspi I lere og kampresultater. 

G rafikken er som den børe være på 
s l ike spi l l ,  oversiktel ig. Nå og da 
dukker det opp digitali serte 
bakgrunnbi lder av fotbal lspi l lere som 
er greie nok. Musikk og lyder er dette 
spi l let fritatt for å ha med. Bare tenk 
dere å høre den samme melodien i 
342 7 ti mer (Som jeg antar at dette 
spi l let varer fra start ti l sl utt). Som du 
mul igens har en anelse om, må du 
l i ke s l ike spi l l .  Hvis ikke b l i r  det 
morsommere å lese en interresant 
artikkel om Kaffedyrets 
formeringsmetoder. Det som i ronisk 
nok er spi l lets problem er at det b l i r  

for detaljert. Det som virkel ig sku l le 
være spi l lets store styrke, vi rker mot 
s in  hensikt. For dere som har vært 
med en stund, fikk dere kanskje 
prøvd " Footbal l-manger" på 64'en. 
Dette er typisk spi l l  man blir frelst på 
i dager og netter, netopp fordi det er 
lett og ukompl isert. Dersom du skal 
mestre CMI må du studere 
instrukjsonsboken i måneder og år 
før du er skikket ti l å sette deg i 
sjefstolen for et fotbal lag. Hvis ikke 
passerer dette spi I let uten å sette 
særlige spor etter seg. 

lIalian 
Challlp. 

Et vellaget Mangaer spil l  for 
deg som l iker strategi og 

planlegging. Lett og oversilcttig 
grafikk. �Idig naturtro. 

Ti l  tider for komplisert og 
med alt for mange 

detaljer. Man bl ir  mer opptatt 
med personlige opplysninger 
enn hovedmålet, å vinne 
kamper. 

lestet av: Christian Mørdre 
Utlånt av: Arctic Software Cl ub 
der det koster 259,· 

Dennis · The Menace 
Er det noen som kan fortelle meg om Ocean har sluppet et spill basert på egen tankegang de 
siste 5 årene? Det virker som om alt er basert på filmer og gamle tegneseriehelter. Det siste 

utskuddet på stammen er fra filmen Dennis - The Menace. 

Li l le fem år gamle Dennis  Mitchell  er 
en søt l i ten gutt, men som absolutt 
kan gjøre en flue fortred. Mens hans 
mor og far er på forretn ingsreise b l i r  
han satt bort ti l s ine naboer, Herr og 
Fru Wi lson. Mens Dennis  er på 
besøk har Herr Wi lson bestemt seg 
for å i nvitere hele den lokale 
gartnerklubben på middag for å 
kunne overvære hans prisbelønnede 
orkide. Denne fantastiske blomsten 
blomstrer bare en gang ved fu l lmåne, 
for så å gå hen og dø. Dennis  har 
al lerede gjort ting han i kke skul le ha 
gjort denne kvelden og har bl itt sendt 
opp på rommet s itt. Problemet er 
bare at mens alle er opptatt med 
denne blomsten og Dennis  sitter og 
furter får huset fornemt besøk av 
løsgjengeren Sam. Denne viser en 
uvan l ig  i nteresse i låsåpning og 
myntsami i nger og før man vet ordet 
av det har både Sam og 
myntsam l i ngen forduftet. Dennis har 
heldigvis (?) hørt bråket og sneket seg 
ut av rommet for å se hva som 
foregår, men safen er tom når han 
kommer ti l åstedet. Forskrekket og 
med gode hensikter løper Denn is  ut i 
spi sestuen for å fortel le om tyveriet. 
Idet han begynner å snakke og al le 
snur seg for å se hva som foregår 
blomstrer den utrolige orkideen. 
Herr Wilson blir rasende på Dennis  
for å ha ødelagt begivenheten og 
kjefter ham huden ful l .  Dennis '  
verden fal ler i grus, og han 
bestemmer seg for å rømme 
hjemmefra. Hans foreldre kan al ltids 
få en ny l i ten gutt som i kke gjør en 
flue fortred. Akkurat idet han er på 
vei ti l å stikke av hører han Fru 
Wi lson fortel le at tyven samtidig 

kidnappet Dennis' bestevenner, Joey 
og Margaret. Derfor bestemmer 
Dennis seg for å ta opp kampen med 
Sam, så folk vet at han ihvertfa l l  
gjorde en god ti ng i l ivet sitt før han 
rømte hjemmefra. 

Her starter vårt l i l le eventyr. Denn is  
må hoppe gjennom fem lange 
fargerike brett for å komme frem ti l 
treet der Sam har bundet Dennis' 
bestevenner. Først må han lure seg 
gjennom huset ti l Herr Wi lson, noe 
som kan vise seg å bli l i tt av en 
utfordring i seg selv, for Herr Wilson 
har i kke gått og lagt seg for kvelden. 
Han traver rundt i huset og er riktig 
så sint på Dennis .  Etter at han har 
lurt seg forbi gamlefar kommer han 
ti l parken der han må finne sin l i l le 
hund Ruff. Neste utfordring er 
fabrikken der han må passe seg for 
kokende kjeler overalt. Før det siste 
brettet i skogen må han gjennom 
kloakkanlegget under byen, noe som 
bl i r  l i tt av en skitten affære. På al le 
de fem bretten består hovedmålet av 
å finne fem store mynter fra 
myntsami i ngen. I ti l legg kan det være 
en fordel å finne noen av 

hjelpemidlene som er lagt ut av sn i l le 
sjeler. D isse består i ekstra l iv, 
slynger og blåserør. Mel lom noen av 
de fem brettene er det også 
mellomnivåer som er lagt der for å 
skape enda mer trøbbel for Denn is .  
Her må Dennis  ta knekken på noen 
store stygge mennesker som ikke har 
det m inste gode intensjoner. 

Siden dette er et spi l l  laget ti l de to 
nyeste slektningene i Amiga-fami l ien, 
A 1 200/A4000 er det bare rett og 
riml ig  at grafikken er så bra som den 
er. For her er det virkel ig et 
plattformspi l l  med fine overganger, 
mange farger og tydelige detaljer. 
Siden d isse to slektningene i kke har 
fått noen overhal i ng av lydch i pen var 
det vel heller i kke annet å vente enn 
den middelmådige sangen som preger 
spi l let og man går lei av etter omtrent 
24.76 sekunder. Spi l let er lett å 
komme inn i og bør kunne være 
overkommel ig for de fleste med al le 
de vanskelighetsgradene man har her. 
Derimot er spi l let så som så. Dersom 
platformspi l l  er det man er ute etter 
fins det bedre kjøp på markedet, bare 
ta en titt i et par tid l igere utgaver av 
Happy Hour, der kan man finne både 
det ene og det andre. Vi sku l le  gjerne 
sett at l i tt mer tid var lagt ned i dette 
spi l let, for med l i tt mere tanke på 
spi l lbarheten kunne dette fort bl i tt en 
klassiker. Men som så ofte før: 
Hastverk er lastverk. 

�Idig bra grafikk, noe man 
egentlig bør regne som en 

selvfølge i disse dager, spesielt når 
det kommer noe til 
AGA-maskinene. Forholdsvis 
artig historie og en masse 
vanskelighetsgrader å velge 
mellom. 

Det kunne vært lagt ned 
en del mer arbeid i 

spi l lbarheten til dette spi l let og 
man pr etter meget kort tid lei 
av sangen som strømmer ut av 
høyttalerne 

lestet av: Marius Røstad 
Utlånt av: Arctic Software Club 
der det koster 275,· 
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I mar s 
Helt siden Super Sprint florerte i spi l lehaller verden over har 
slike bi lspi l l  vært en stor suksess. Fjorårets store hit var 
Overdrive fra Team 1 7, som nå har fått en verdig utfordrer i 
Acid Softwares Skidmarks. 

Det revolusjonerende med Skidmarks 
er at 95 prosent av a l l  
programmering er gjort i Basic. Ja, 
det grusomme 
programmeringsspråket som 
hjemsøkte oss alle tid l ig  på BO-tal let. 
Hvem husker vel ikke det b l inkende 
tegnet under " Ready" på 
Commodore 64, der man kunne 
begynne å programmere: 1 0  PRINT 
"HE I ", 20 GOTO 1 0, RUN - og vips 
så hadde man lagt sitt første program. 
Nå har Acid Software produsert s in  
egen Basic-versjon, B l i tz Basic 2 .  Og 
godt er det, for jeg vet i kke om man 
kunne fått de samme resultatene med 
van l ig  Amiga-basic. For det er i kke 
mye ved dette b i l sp i l let som kan 
minne om god gammeldags Basic. 

Hva ambisjonene ti l gutta fra New 
Zealand har vært, er det vanskel ig å 
si, for det hele kan virke ganske 
useriøst ti l tider. En titt gjennom 
manualen avslører flere moralske 
mangler, men det er i ngen tvil om at 
de har hatt det gøy både mens de 
laget og testet spi I let, og det kan 
være gøy for oss å lese. Det h i ndrer 
dem a l l ikevel ikke fra å komme med 
inntrengende meldinger for å få oss 
ti l å ikke pi ratkopiere spi l let. Faktisk 
er de så i nntrengende at de kommer 
med trusler om å gå over ti l de 

japanske konsol lene hvis det b l i r  
kopiert. Med de kunnskapene d isse 
gutta har i Basic på Amiga kunne det 
vært farl ig å sett hva de kunne gjort i 
C og maskinkode på en konsol l .  Det 
vi l vi ikke ha noe av, så herved 
videreformidler vi bønnen ti l dere. 

Skidmarks er som tid l igere nevnt et 
bi lspi l l  sett ovenfra. De har vært 
meget populære på Amigaen tid l igere, 
og titler som Overdrive, Super Cars og 
Badlands burde ha fått Acid Software 
ti l å gi opp, men istedet ble de mer 
inspi rert. Skidmarks har både en egen 
AGA-versjon og en standard-versjon i 
den samme boksen (noe som andre 
kunne ta som et godt eksempel) for at 
de med l itt råere maskiner faktisk skal 
kunne se bi lene man kjører. 
AGA-versjonen har neml ig  dobbelt så 
store bi ler og fire ganger så mange 
farger som den van l ige, så her er det 
grunn ti l misunnelse for de gamle  
trauste maskin-eierne. Spi l let er  
utrol ig enkelt forklart. Det er det 
typiske Start-Kjør-Rundt-En-Bane
Noen-Ganger-spi l let der den første ti l 
mål har vunnet. Utrolig, i kke sant? 
Det som gjør Skidmarks ti l en sann 
nytelse er mul igheten ti l å spi l le  opptil 
fire personer på en gang, både via 
n u l lmodemkabel el ler via 
telefon l i njene. Det følger også med 

to disketter med forskjel l ige baner av 
veldig forskjel l ig  vanskel ighetsgrad 
som man kan prøve seg på. Hvis i kke 
det b l i r  vanskel ig nok da, kan man 
også velge mel lom fire forskjel l ige 
motstandere og fire forskjel l ige 
vanskelighetsgrader på disse. 

Spi l Iet er veldig morsomt, men kan 
kanskje vi rke l i tt enkelt på noen. Det 
er i kke noe å samle opp og ingen 
butikker der man kan kjøpe deler ti l 
bi len og mangelen på både 
h iscore-l iste og pokaler i turneringene 
trekker det hele l itt ned . S l ikt er bare 
detaljer, men med s l ike spi l l  som vi 
har b l i tt vant ti l de si ste årene er det 
detaljene som er viktige. Med et par 
ekstra uker i New Zealand kunne 
dette spi l let enkelt ha bl itt en del 
bedre, bare ved noen få kosmetiske 
operasjoner, men det har ikke skjedd. 
A l l ikevel v i l  jeg anbefale dette spi l let 
ti l de al ler fleste, for med den 
mu l igheten man har ti l i ltre kamper 
mellom venner er dette et gl imrende 
spi l l .  

Både AGA- og 
standard-versjon i samme 

pakn i ng. Mulighet til å ringe opp 
en venn i Mozambique eller hvor 
som helst ellers for å spi l le 
Skidmarks med denne. Utrolig 
raskt og laget i Basic. 

Hvor er sl ike ting som 
hiscore-lister og pokaler i 

tumeringene man setter i pngl 
En diskett med ekstra baner kunne 
vært på sin plass. 

Testet av: Marius Restad 
Utlånt av: Arctic Software Club 
der det koster 259,-



Pirates old 
Etter å ha tatt en titt på nyhetene og fått med seg den siste 
dokumentaren om krigen i Bosnia er det ikke sjelden at jeg 
ønsker meg langt bort til en annen tid, der jeg kan leve ut mine 

. eventyrlige instinkter. MicroProse gir oss alle den mu l igheten i 
den nye versjonen av sjørøverspil let deres, Pirates! Gold. 

. Det kreves minst to hender for å tel le 
al le årene som har gått siden 
MicroProse ga oss ett av sine beste 
spi l l  noen s inne, Pi rates. Det tok s in 
t id før det i det hele tatt dukket opp 
på Amiga, og når jeg l i ke før ju l  fikk 
vite at det kom i ny innpakn i ng ti l PC 
var det l itt av en overraskelse. Når 
det pl utsel ig  lå på pulten m i n  sl ik  at 
jeg kunne spi l le  det på min CD32 var 
overraskelsen og gleden enda større. 
Jeg husket med ett a l le  ti mene jeg 
hadde ti lbrakt foran min Commodore 
64 med å bytte disketter for å kunne 
sei le mellom havnene i det Karibiske 
Hav. Jeg åpnet lokket på min CD32 
og puttet inn CDen. Noen sekunder 
senere begynte introen som viser at 
det er mul ig  på en Amiga også. 
Dette var en oppvisning i grafikk og 
lyd som det sto respekt av. Introen 
består av en gjeng døddrukne pi rater 
som sitter på en pub og skal fortel le 
en h i storie om Pi ratenes G u l l .  

Deretter var det bare å begynne sitt 
l i l le eventyr. Man velger mel lom en 
rekke kjente episoder i h istorien, 
blant annet Tredveårskrigen som 
begynte i 1 6 1 8  og Pi ratenes 
Solnedgang som startet i 1 680 og 
førte ti l pi ratenes ti lbaketrekni ng. 

' Man har et par andre mul igheter å 
velge mel lom før man bokstavel ig  
talt b l i r  kastet inn i løvens hu le. Det 
første man ser er en sverdspiss som 
er på vei mot strupen, og man må så 
fort som mul ig  mestre situasjonen for 
å overleve i denne første av en lang 
rekke fektekamper. For mens man 
drar mel lom havner kan man støte på 
skip som kan virke fristende av flere 
forskjel l ige grunner. Da er det ikke 
noe å lure på, men bare å angripe, 
først med kanoner, men når skipene 
er nærme nok hverandre er det på 
tide å bordre fienden for å avvæpne 
kaptei nen på det andre skipet. 
Selvfølgel ig kan man være uheldig å 
b l i  avvæpnet selv også, men det er 
sjelden vare. Dersom fedrelandet er 
i krig med andre land kan man også 
dra på krigstokt ti l dette landets 
havner for å plyndre og voldta. Når 
man så etter et suksessfult tokt el ler 
sjøslag kan tel le opp skattene, er det 
som regel kommet en god s lump 
med penger, mat og luksusvarer i 
kassa. Da setter man sei I for 
nærmeste venn l ige havn sl i k  at 
mennene kan få seg l itt avveksl ing, 
mens du tar turen i nnom guvernøren, 

der man kanskje kan være heldig å 
finne en vordende fru. El ler man kan 
løpe i n nom puben for å få noen tips 
om skj u lte skatter og andre legender 
som svever rundt i Karibien. 

Dersom det er for kjedel ig å starte sin 
egen karriere som sjørøver kan man 
velge mellom en rekke kjente 
sjørøvere og prøve å følge i d isses 
fotspor, noe som kan være tragisk 
nok, for som vi vet ble de fleste 
fanget ti l sl utt. Francis Drake, Henry 
Morgan og Piet Heyn er noen av 
disse kjente personl ighetene som er 
tatt rett ut fra h i storien. Det 
overrasket at jeg ikke fant Kaptein  
Sabeltann beskrevet noe sted i 
manualen, men de har vel i kke hørt 
om denne fryktel ige 
sjørøverkaptei nen over i England og 
e

'
f lers på konti nentet. Man har en 

rekke skip man kan velge å vrake i, 
dersom det er riktig tidsepoke og 
selvfølgel ig hvis man har nok penger. 
Har man ikke det kan man jo bare 
overfal le det første og beste man ser 
og håpe på det beste. 

Jeg har siden barndommen vært en 
lykkel ig ti lhenger av Pi rates, og når 
det nå kom på nytt med ny og 
forbedret grafikk og ikke mi nst ny og 
forbedret musikk var det som å få en 

C!,j/W: 18 mj/n 
CAnnøn. 12 
fjøl{: 64460 pij/4:u 
føøL 390 d4!:f,s 
CYj/w '..I liø.fl'!:f 
fjoøds; 1 tøns 
,.adu: i) tøns 

tur ti l barndommen i gjen. Spesielt 
i ntroen og diverse andre an imerte 
sekvenser er av utro l ig  bra kvalitet, 
mens noen av skjermbi ldene el lers 
faktisk kunne vært l i tt bedre, men de 
er l i kevel mi levis over det det var 
tid l igere. Jeg anbefaler dette spi l let 
ti l a l le og enhver. Det er datahistorie 
og i kke for å glemme, et utrol ig bra 
spi l l .  

Musikken får e n  stakkars 
vanlig Amip-eier ti l  , få 

frysninpr pA ryaen, med full 
orkestennuslkk hele veien, i 
1 6-b1ts  kvantet. G l imrende spi ll,  
der man selv slir for handlingen. 

Det kunne vært l i tt bedre 
grafikk pA noen av 

skjermbildene 08 personene I 
spillet. 

Utlånt av: Arctic Software Club 
der det koster 289,· 
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lon 
Det har vært mye snakk om spi l l  til CD32 og hvor fantastisk 

(\ disse kan bli dersom programmererne tar seg den tiden de 
trenger. Liberation - Captive I I  fra Mindscape er beviset på 
hvor bra det faktisk kan bli .  

Det hele begynner med en i ntro som 
kan ta pusten fra selv den store 
stygge ulven. Bare den siste uken 
har jeg i m ponert og fått igang 
begjæret etter en s l ik  maskin hos 
flere tital ls  mennesker som har 
stukket innom kontoret her. Ved å slå 
av lyset, sette høy talerne på ful l  guffe 
og attpåti l blåse det opp på en diger 
skjerm er dette langt bedre enn å 
betale 50 kroner for en 
kinoforesti l l i ng. Vi brøt al le 
advarsler fra Mindscape om å ha et 
lavt volum pga mul ig  skade av 
trommehi nner og naboer, bare s l ik  at 
vi kunne få maksi mal nytelse ut av 
det. 

Det hele begynner med at helten Tri l l  
endel ig b l i r  satt fri o g  går inn i e n  n y  
jobb. H e r  overhører h a n  merkelige 
samtaler og får øye på mistenklige 
dokumenter vedrørende de nye 
droidene som politiet har investert 
flere m i l l iarder kroner i. Han legger 
to og to sammen og fi nner ut at disse 
robotene har en alvorl ig feil som gjør 
de l ivsfarl ige for al le og enhver. De 
har al lered krevd sitt første offer, og 
saken ble alvorlig dysset ned, mens 
uskyldige mennesker ble satt i 
fengselet for mordet roboten gjorde. 
Tri l l  finner frem sine fire gamle 
venner robotene og plutsel ig er 
spi l let er igang. 

Man må arbeide seg gjennom en stor 
by på jorden i det 29 århundre. 

Jorden har b l i tt utnyttet på al le 
tenkelige måter og er på god vei ti l å 
dø. Store foretak har tatt over 
kontrol len og skyr ingen mid ler for å 
få mer kontrol l  og makt. Fol k  b l i r  
uskyldig tatt ti l fange og drept for ting 
som skjer i nnad i konsernene, og det 
er her man skal steppe inn .  Man må 
styre sine fire roboter gjennom en by 
for å finne opplysninger om d isse 
uskyldige ofrene for så å sette de fri . 
B ib l iotek, rådhus og andre ting står 
klar ti l å yte s in hjelp, men det er 
også mange steder man ikke kan få 
hjelp på van l ig  måte. Da må man ta 
saken i egne hender, ved å skyte seg 
frem, spørre seg frem, og ved å stjele 
nøkler og andre små hjelpemidler. 
Moralske skrupler kan man i kke ha 
mye av før man setter igang med 
denne skremmende store oppgaven. 

Stemningen i dette spi l let gjør det ti l 
en opplevelse helt utenom det 
van l ige. I et mørkt rom med l i tt mat 
ved siden av kan man overleve i 
ukevis uten å ense at verden går s in  
gang utenfor vinduet. Farlig, men 
moro. Det hele kan virke l itt dystert 
og tragisk, men det er det som gjør 
spi l let ti l den sterke opplevelsen som 
det er. Spesielt m usikken er med på 
å føre spi l leren i n n  i det 29 århundre 
og denne overmoderniserte byen. 
Selv i kke Oslos F i lharmoniske 
Orkester kunne ha utført musi kkbiten 
på en bedre måte. Grafikken er hva 
man for et par år ti lbake vi l le kalt 

vektorbasert, men med ny teknologi 
som gjør at man har fått fargerike 
vegger, veier og mennesker som 
befolker byen. 

Man kan velge mellom to forskjel l ige 
typer spi l l  i Liberation. Dersom man 
l i ker å bruke de små grå i nnti l det 
kjedsommel ige kan man velge 
strategi biten. E l lers kan man gå for 
actiondelen for de små 
rambofantastene. I ti l legg kan man 
velge mel lom to forskjel l ige 
vanskel ighetsgrader, s l i k  at 
nybegynnerne får det forholdsvis lett 
og det b l i r  l itt vanskel igere for de l itt 
mer erfarne. 

For de som ikke har FMV-kort ti l s in  
CD32 kan vi vi rkel ig anbefale dette 
spi l let, for her har man virkel ig en 
l i ten fi lm i seg selv. Her har man et 
spi l l  som både er utro l ig morsomt å 
spi l le, samt at det er en viktig del av 
en sam l i ng for å vise hva maskinen er 
god for. Det kommer mul igens 
bedre saker når maskinen får et par 
år på nakken, men akkurat nå tar 

dette spi l let pusten fra a l le og enhver. 
S impelthen utrol ig.  

LlbePllion 
Uhyre morsomt å spi l l e  
og det h a r  en utrolig 

stemni ng. Grafikken og lyden 
kunne vært beskrevet i en bok 
for seg selv, men kan enkelt 
beskrives som fantastisk. 
G l i m rende hand l i ng og en 
utrol ig  i ntro setter spi l leren rett 
i n n  i denne spennende 
historien. 

. . .  hva sku l le det værtl 

Testet av: Mari us Røstad 
Utlånt av: Arctic Software Club 
der det koster 325,-



Sensible Succer 
Med en kritikerrost tittel som Sensible Soccer var det nok ikke 
tvil i sjelene til gjengen på Sensible Software at dette kom til å 
bli en enkel suksess denne gang. Men så enkelt skulle det ikke 
bli, for Sensible Soccer til CD32 er langt fra bra nok. 

Dere som h usker så langt ti lbake som 
et helt år s iden m i nnes kanskje vår 
test av Sensible Soccer vl . 1 .  Denne 
fikk den svmlende sum av 89 % den 
gangen. Nå har vi riktignok gått over 
ti l et annet karaktersystem siden den 
gang, men en 5 'er vi l le vel ikke vært 
mer enn rett og riml ig  for det som 
kom fra den kanten den gangen . Da 
gjenstår det bare å se hva det får et 
helt år senere, på en maskin med 
flere mul igheter enn forgjengeren. 

Med en maskin som m i nner så mye 
om enn A 1 200 at det er 
skremmende, og en CD-drive med 
over 600MB kapasitet burde det vært 
duket for et fotbal lsp i l l  av en annen 
verden . Jeg gledet meg også som en 
guttunge, for jeg husket jo hvordan 
dette spi l let var oppri nnel ig. Et 
mesterverk som stilte andre 
fotbal lspi l l  i skyggen øyebl i kkel ig. 
Og med de fantastiske mul ighetene 
som åpenbarte seg med en CD32 var 
det med stor iver jeg åpnet pakken. 
Min nyeste Pearl Jam CD forsvant 
fort ut av maskinen og inn fløy 
Sensible Soccer. Som van l ig  når nye 
titler testes på min  CD32 sl ukkes alt 
lys og musikken guffes opp, s l ik  at 
jeg kommer i virkel ig stemning. 
Mens spi l let loadet ladet jeg opp 
med m i n  video av Liverpools 
mi lelange seiersrekke og var akkurat i 
passe humør ti l å spi l le en 
EuropaCup-finale mel lom Liverpool 
og AC Mi lan da hjertet nesten 
stoppet. De som husker det hel ler 
utydelige bi ldet av fotbal lsupportere 
som prydet tittelskjermen på den 
gamle versjonen kan glede seg, for 
dette ser faktisk ut ti l å være enda 
dårl igere og langt mer utydel ig. At 
musi kken hørtes ut som om den var 
laget på en såkalt Synthesizer som 
man kan besti l le på postordre ti l den 
nette sum av 59.50 gjorde ikke saken 
det grann bedre. 

Pytt pytt, spi l let var nok piffet opp 
desto mere, tenkte jeg, godtroende 
og dum som jeg var, men neida. 
Faktisk er dette spi l let dårl igere enn 
den gamle versjonen. I min forrige 
test av dette spi l let påpekte jeg 
detaljene om at spi l l erne på de 
forskjel l ige lagene hadde riktig hud
og hårfarge. Dette stemmer ikke 
lenger. I lagoppsti l l ingen kan det 
være riktig og diverse spi l l ere kan 
være lyshårede, men så fort banen 

kommer opp er de mørkhårede al le  
sammen. I ti l legg er det k l in  umul ig 
å kontrol lere spi l lerne med Joypaden 
som følger med CD32, ihvertfal l  
i nnti l man har spi lt tre måneder i 
strekk. Lydeffektene er et l ite hakk 
bedre, med mer digital i serte heiarop 
og trommeslag, men det er også alt. 
Om Sensible Software har gjort noen 
forbedringer i grafikken for å ti lpasse 
de 2 56-fargers Amigaene er tvilsomt, 
i så fall er forbedri ngene meget godt 
skj u lt. 

Spi l let er som al ltid gøy å spi l le, 
dersom man klarer å mestre 
kontrol len, og mul igens verdt et par 
hundre kroner dersom man i kke er 
for kravstor, men jeg mener at det er 
en for bi l l ig løsni ng for 
softwarehusene å bare kopiere de 
gamle spi l lene inn på en CD for så å 
kreve fu l l  pris av uskyldige 
CD32-eiere som ikke vet bedre. 
Spi l let tar jo ikke opp mer enn en 
brøkdel av CDen. Det burde vært 
mul ig å lage et bedre fotbal lspi l l  på 
denne maskinen. Og så lenge det 
i kke finnes kommer min  nye Pearl 
Jam CD ti l å spi l les om og om igjen, 
for Sensible Soccer skal på død og l iv 
ikke inn i m in  maskin igjen. 

SURsible 
SOGe. 

Kan være morsomt 
dersom man mestrer 

kontrol lene. 

Hvor er forbedringene 
som burde være her når 

det er ti l en ny og bedre 
maskinl  Grafikk og lyd mangler 
så utrol ig mye. Ikke engang en 
l iten artig intro greide de å 
spandere på oss. 

Testet av Marius Restad 
Utlånt av Arctic Software Club 
der det koster 255,-

HEl!  Da er jeg ti lbake igjen, med nytt pågangsmot i blind tro på 
dere! (Hm, hvorfor er han så glad da 1) Jo, det skal jeg fortelle dere; 
jeg har fått brev fra dere! Det skjer jo ikke ofte, så det var en dypt 

beveget postmann som overleverte undrene for en tid ti lbake. 

PORTS OF CALL 

F innes noen enkle metoder for å skaffe 
flere penger på dette spi l let, lurer ørjan 
Jacobsen på. 
- Dessverre finnes det i n gef,) koder som 
kan skrives i nn, eller noen spesiel le 
plasser du  kan trykke, men fo(tVii ikke. 
Sats på "alternative" frakter (lyssky 
våpenfrakt, f.eks ... ) .  Dette finnes 
i m id lertid ikke på alle skipsrutene, men 
de viktigste du bør prøve er 
Basra-HongKong og Hamburg-liberia. 
Vær imid lertid klar over at du ris i kerer 
meget med dette, du b l i r  neml ig tatt 
endel ganger. En annen ting du i ti l legg 
bør drive med er kjøp og salg av s kip.  
Kjøp bi l l i g  og selg dyrt. Enke1tl 

STREET ROD 2 
SAJRE TEAM 

Finnes det noen koder for å få mere 
penger? Hva er koden for å få evig 
action poin!? F innes det noen a.ndre 
koder? D isse spørsmålene kommer fra 
Daniel Hl!Jse. 
- Dette kan jeg dessverre ikke svare deg 
på, men kanskje noen av våre lesere 
kan ?  

SYNDICATE 

Er det noen tips til SyndIcate, undrer 
Martin EJ 
- .Beklager. Jeg er overbevist om at det 
fin nes noen tips; kom igjen dere lesere 
der ute H !  

ALCATRAZ, W�lKER, 

BC KlO, VOl JOE!, TRAPS 

C HAMPIONSHIP MANAGER'93 

Hei!  Lurer på om noen har noen l!ips ti l 
noen av di sse spiHene. H i l sen Frode A.  
Bye. 
- For å begynne med (M93, så kan jeg 
der komme med endel tips og 
anbefal i nger: taktikk; spi l l  3-2-5, Lang 
Bal l .  Sørg for at du kjøper spillere med 
mål teft. Anbefalte spi l lere å kjøpe er 
bl.a. G . Lancashire (Burn l eyl, 
S.Carnpbe l l  ITottenham), S.Pugh 
(Wrexrnam), B.AR'geli (Southendl, 
P.Keane (Cambridge), B .Sandeman 
{J.>oft Vale), og S.Livett (Leyton Orient). 
NE! Ikke tro at disse spi l lerne forandrer 
d itt l iv, de er nemlig kun talent og det 
er ikke al ltid at de b l i r  l ike gode. Når 
det gjelder WaJker, gjør du følgende: 
på brett to (når du starter der} står du 
sti l le, og skriver ilm EAT LEAD FUNNY 
MU NSTERS. Da skutle a l t  gå  bedre. 
Hva angår Akatraz, BC Kid og VO! JOE 
stoler vi på at vare lesere har endel 
hemmeligheter å komme med . . .  

POLICE QUEST I l  
Raymond Kristiansen h a r  � t  problem, 
og det er fin ne fr-em ti l Marie Wiikfns 
telefonnummer. 
- I USA har de s l ike sure, gamle damer 

som sitter på opplysningen (som vi har 
i Norge), så hvorfor r inger du de i kke 
og spør da vel !  N u mmeret dit er 4 1 1 .  
Hvis du  i kke gidder det, prøv 555-4 1 69 
(Maries Hotl i ne). 

EPIC 

Kodene er l ,AU RIGA 2,CEPHE N S  
3,APUS 4,MUSLA 5,PYXIS 6,FORNAX 
7,CAElLM 8,DORVUS 
- Dessuten kan du jo prøve dette hvis 
du bar lyst: Press ned, ti l høyre og 
Enter. 

HUMANS 

Noen brettkoder: 
1 0>MILESTO N E  2 5,JIMS TIES 
40,BANANA MOON 50,RANGJ;RS 
60,PROMISED LAN DS 
80,BYE BYE BVE 

MONKfY ISLAN D Il 
T rykk Alt + W mens du spi I ler for å 
hoppe ti l sjutten. 

UGH! 

Noen brettkoder: 
20,SPANJSHINQUVI51TION 
30> THECATSATONTH EMA T 
35,LOCKOUTOFTHEYARD. 

TITU S THE FOX 

Brettkodene er: 
1 >2625 2,84 5 5  
4,491 6  5> 1 933 
7>2237 8,5·648 
1 0,861 2 1 1  ,4 1 87 
1 3>98 1 3  1 4,5052 
1 6>2045 

3,2674 
6,0739 
9,6:390 
1 2, 1 350 
1 5,3360 

De ovennevIlte tipsene kommer fra 
G lenn Joar Edvardsen. Thank You! 

Ahh! Det var det. La meg så bruke de 
s iste Hnjene ti l forte l le om 
Spi l l ti ps-Eksperten .  Spi l ltjps�l5ksperten 
er et program som i nneholder spi l l  og 
tips tit enormt mange spi l l .  Flere 
spi l l ti pski lder l i kke jeg nei, for nå er 
det bare Spi l ltips-Eksperten!? !  (Og 
Wa:;h and Ga ... ) Programmet er vel 
ferdig når, dette kommer på trrykk, og 
det ser ut ti l å i n neholde m inst 1 000 
forskjel l ige spi l l ti ps .  Høres fint ut, el ler 
hva? Sku l le dere være i nteressert, send 
en diskett, 3,50 i frimerker, samt 25 
kroner t i l  

Sturta Pettersen 
Stal lbk 2 
6523 FREI 

PS! Når det gjelder vanlf'ge spi l ltips, 
legger dere bare med en konvolutt med 
frimerke. PPS! Det er endel som jeg 
dessverre har vært sene med hva angår 
svar, dere vi l mQtta S-pi l ltips-Eksperten 
grat:is (selvfølgetig) f l  



S O F T W A R E  C L U B  
Skredderveien 1 ,  Postboks 3067, 1 506 Moss 

Medlemskap kr. 50.- pr. år 
gir deg følgende fordeler: 

.. Det nyeste innen spill 
til lave ffi1edlemspriser. 

.. Medlemsblad med 

anmeldelser og nytt om 
spill. 

.. Gunstige 
medlemspriser på 
hardware og tilbehør t!il 

din datamaskin. 

.. Hjelp ti l å finne et spill 

som passer for deg. 

'+ Rints og hjelp i de 
fleste eventyrsp�ll.  

• Kort og godt landets 
beste service ! 

Vår jobb er urulerhoJdnlngs
$o!trmre, og t"ngen kan det 

bmre enn riss! 
Velkommen m�d 

VISA, 
Dim.ers 

E mroCard/Masterca,rd 

RING VÅR ORDRETELEFON 

6 9 2 5 8 3 4 8  
Alle dager utenom helligdager 

fra 09.00 - 20.00 
Lørdager 14.00 - 1 7.00 

()rdrefax: 69 25 88 83 
Extra vakttlf. : 94 36 17 2 7  

V i  har den lengste €rfaringen� d e  beste prisene o g  den beste servicen . . .  

Storleverandør 
til det norske folk! 
. . .  og ikke minst de mest fornøyde kundene ! ; -) 

Amiga spill Medlemspris Amiga spill Medlemspris 

'AUa 'Allo . . . . ... . . ... . ... . . . . . . .. ... . . . . . . ... . . . . ... .. . . 255,- Wiz 'n Li,z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  289,-
Air Bueks 1 .2 . . . . . . . . . . . . . � . . .. . . . . . . . . . , . . . . . . . .  , . • .  289,· Wlnter Olympies ................................... 31 5,-

Bart. Simpson vs The World ...............  259,� Wenøerdeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .  aS9, 
Battle Isle 'SjJ3 . . . . .  , . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . � . . . . "' • .  259,- Zoo·1 2 . .... ... . . ... . .. . .. . . .. . ... . .. .. .. .. .. .. .. . ... . .... 259,· 
Beneath a Steet SkY . .... .. . . . .... . . .. . . .. . .. . . 325J� 

Blade of DestiRy . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .  349,-
Brutal Sports Føot6all r-.... . ... . . . . . . ... . . .. .. . .  259,-
Ca.mapign 2 . .. . .. . . . .......... . . . ...................  325,� 

Cannol1 FadCler .� . .... . , . . ....... ..... . . . ...... .... 289,-

ehampionshipManager'93 �ditiofi . . . . . .  2§�.-
Champion$hip Manager '94 Add On . 1 45,-
Ghampiøllship Manager ftatia . . . .. . . ..... 259,-

Combat Atr Patrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . 289.-
Cosmie Spaeehead ...... . . .. .. . . . .. . . .. . .. . . . . . .  259,-

Demis . . • . • • .  ' .......................................... 259,� 

D.isposable HerC!) .. . . .. . . . .. ... . ... . . . ... . . ... . . .. . 259,-

f .. 1 1 "1JA Nlghthawk . . .... ... . .. . .. . . . .. . . .. .. . . .. 345,-
Frontler - EUte 1'1 . . . . .. .. H .. . . . . .. . . . ... . .. .. . .. .. . 365.-
Genesis . . . ••..•• ,. ......................................... 28�,-
GUfilship 2000 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  325.-
Goal Nørsk ver:sjon . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . .  325.-
GobUns 3 . . .  u . . . . . .... . . .. .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . . . .... 325,-

Amiga AGA A 1 200/A4000 
Qivilizatior.l . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . ... . .. .. . . . " .. 300,-
DemIlis .. .. .. . ... . .. ... . . .. .. . .. ... . . . .. . . ... , . • • . . • . • . •  � 275,-

Diggers . . . ...... .. . . . . . . . . . .  , . . . . . . .. . . . . ... . ... ..... ... 325.-
ISHAPI. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . .  289, 
Body Blows Galaetie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  289,-
Burrning Rubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . .. . . . 259 
Chaes Eng,ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  259,-
Dennis . . . . .  o . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  '275 
Jurassic PaFk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  275,-
Osoar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  259,-
OverkilI . . . . . . . . . , . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � . . . .. . . . . . . .  , .. 21 5,-
Ryder Cup Gelf .. .. .. . . . . .. .. ... .. . . , . . . .... . ...... 259,-

Second Samurat . ... .. . . . .. . . . .. . . ... . .. . . . .. . . . .  289,,-

Simon the Son::erer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  365,-
Whales Voyage .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  2,89,-

Grandslam CIassics (samling) .......... 21 5,-

Innoeent Until Ga.ught . . .... . ... . . .. . . ... . .  ,... 325.- Amiga CD32 

Jurrasie Pa lik . ...... . .. . . ...... . . . .. . .. .. .. . . . . . . . .. . .  259,- Arabian Kntghts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .  1 89,' 
Kingmaker . .... . . .. . ... . .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. . ..... ... . 335,- Castles 2 ..... . ............ ......... .... . ................ 239,,-

Lemmtngs 2 - ljihe Tnibes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  289.- Chambers øf Shaolin ... ... ... .. . .  "' . . . . . ..... 259,-

LQS1: Y;'ikin,gs . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  289.- Deepcore . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2S9,· 
Liberation . . ... .  � . . . . ... ... .... . . .... . . .. ... . . . . . . . .... 289" DennJs . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . ... . . . . . . . . .  , . .. . . . • .  21 5,-

Mort,1 Kømoat . . .. . .... .. .. . . ...... ... . . . . . .. .. ... .  289,- Fly harder .. .. .. . .. ... . . ... . . . . . . .. .. . . . . .  � . . . ... , . .• .  1 89,-

Morph . . . .. . ....... . . . . . .... . . . . o . . .. . ... . . . . . .. . . . ... . . . 259.- Fr,ontier - Elite Il . . ... . . . . . ... . . . .. . . . ... . . . . .. .. . .  289,· 

No Greater Glory . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  325,-
Patrician . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 5.-

Genesis . . .. . . . .. . . . .. . ... . . . . . .. . . . . .  "' ...... ..... .... 289,· 

Inferno . . . . .. .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. ... . . .... . . . . .. . ...... . .  259,-

Premier Manag�r 2 . .. . . . . . .. . .. .. . .. .. ... .. . .. .  259.-
�wak . . . . . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .  " . . . .  , ... , .. . . . .  1 65.-

Jambala .. .. . .. .. .. .. ... . ... .. . .. .. . . . . ... .. ' ....... . .... , . ..  259�· 

John Barnes fotball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 89,-

Ryd,r Cup Gorf � . .. . . . . . . . . ... .. . . . ..... .. . . . .... .  259,� 

Settle,s . .. . � . . . . .. . . . . . . . . .. . ... . . . .. ' ......... ...........  325,-

Sipon the Soreerer . . . •  "' ............ � . . . . . . . . .  325,-

Skidmark$ . .. . . . . • . .  � .. _ . . ..... . ...... . . . .. . .... .. .. . .  '. 259,' 

T2 The Arcade Game .. � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  289,-
Theatre 0t Death . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  289.-
T:ornado .•• , .... . . . ....  " .... ........... ..... , .......... .... 925,-

TroJt$ . . . . . . . . .. .. ,. �  .. . .. . . . . . . ... . .... .. ... . .... .. . ... .. 1 49.,' 
U,rudium 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .., . . 259.-
Walker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  289.-
Whates voyage . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  289.-

Labyrinth of time . .. ... . . .. .. . . .. . . . . . . . . . ' . . .. . .. 255,· 
liberation • .  u. •••• ' .. � . . .. .... .. ,.� .... . .... .. . . .  ' ...... 325;-
Lotus Trilogy . . . . . ..... . . . . . .. . ... . . . . . n .. . .  � . . ... . .  289t-

Microcosm ...... .......... . ...... . ....... . .... ... -..• 365,. 
NigeI Mansell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  289,-
Overkill  & Lunar C ........................... , ... 289,.-
Pinbalf Fantasles . . . . . . .  " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  335.-
Sensible Soocer 92193 .. ... . . . . . ... ... . .... .. . 255,' 
Trolls ... . . . ...... . . . . . ..... . . .. . , ... . . . . . ......... ..... . .. 289,-
Wha'les Voyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289,-
Zool ......... , ... .. .. . .. .. .. . ... .. ... . . . .. . ' . ..... . . . .. . .. u.. 2'89,' 

Vi t(lr forbehold om tryAkfoit. Priser på de nyeste titlene er basert på opplysninger fra produsl!fJ'Mie 
og endres -uten fJorseI hvis pris ved utgivelse er endret i forhold til on/lytkt pris. 

Enkelte titler kon også være forsinket i fOFhold til platJ;lagr utgivelse. 

Skniv din bes�ming på st eget rark og få med navn, adresse telefon og 
hva slags maskin elt}, bestiller til,  Husk å si fra hvis du ikke vil bli 
mecllem, og få IllIIlderskrift fra dine foresatte hvis du er under 18 år. 
LBg.g arket i en konvolutt som OU merker " Ar,ctic Software Club, 
150.6 Moss" og merk konvolutten " F\ripost" ØVellS( i høyre hjørne og 
glem frimerket. Enkelt og kostnadsfritt før deg! 

MeCf1emskap belastes ved første bestilling og varene sendes i oppkrav. 
PQrtG. ekspedisjon og opphav blir 57 kr for varer opptil l kg, 63 kr for alt over elh�r 35 kraner 
ved forskuQ sll>etaling eller krediftkort. Normal levenngstid mdlom 3 dager og 3 uk.er. 



ARexx&Scala 
av Torslen Gabrielsen 

Denne gangen skal vi i ARexx-spalten se litt på hvor godt samspil let mellom ARexx og det norske multimedia-programmet 
Scala MultiMedia er. ARexx-interfacet i Scala kom med versjon 2.0. 

Ved lagring av et script fra Scala-editoren vil filnavnet du gir den være 
avgjørende for hvilken form scriptet blir lagret på. Alle filer som lagres 
med etternavnet " .rexx" vil bli lagret som ARexx-scripts. Alle andre typer 
filnavn resulterer i vanlige Scala Lingo-scripts (OBS:  Det er ikke mulig å 
hente inn ARexx-scripts i Scala-editoren). Fordelen med Scala ARexx er 
selvsagt bedre mulighet til å samkjøre Scala med andre program, men du 
får også mange muligheter du ellers ikke har i Scala Lingo. For vanlige 
slideshows er det ingen vits å lage ARexx-scripts, men for litt mer avansert 
bruk er ARexx nødvendig for å få til de ønskede resultater. 

For å veldig enkelt å få lagd ditt første Scala ARexx-script; hent inn et 
vanlig Scala-script, eller bygg opp et nytt i Scala-editoren. Lagre så 
scriptet med et filnavn som slutter på " .rexx" - og studer resultatet. Lagre 
også som vanlig Lingo-script for å kunne studere forskjellen. Du vil 
antagelig finne ut at de fleste kommandolinjene fra Lingo-scriptet bare har 
blitt satt i apostrofer i ARexx-scriptet. I tillegg vil en liten heading med 
blant annet address-instruksjonen være lagt til øverst i scriptet. Hvis du 
ønsker å kunne styre presentasjonen din via et ARexx-interface, er det bare 
å klippe ut enkeltdeler fra " .rexx"-filen (men husk address-instruksjonen). 

ARexx-makroer 
Det er hovedsaklig to måter å bruke ARexx sammen med Scala MM på. 
Den ene er å lage rene ARexx-scripts, og den andre er å lage 
ARexx-makroer. ARexx-makroer er små scripts som Scala kan kalle opp 
via Execute-menyen. Dette er en grei måte å legge til litt ekstra 
funksjonalitet i Scala-scriptene. Den store fordelen her er at du kan 
fortsette å bruke Scala-editoren for å editere scripts i, du bare lager mindre 
ARexx-scripts her og der for spesielle behov. Det finnes spesielle 
instruksjoner for å utveksle variabler mellom Scala og ARexx (GETV AR 
og SETVAR). 

Rene ARexx-scripts 
Den andre måten er altså å lage rene ARexx-scripts, der alt styres fra 
scriptet. Sammenhenger der du virkelig trenger ARexx kan være der du 
ønsker klokkeslettet øverst i høyre hjørne, eller du ønsker å oppdatere et 
sportsresultat som ankommer via modem, etc. I slike tilfeller vil du ofte 
måtte forlate Scala-editoren fullstendig og programmere alt i ARexx. 

U lemper 
Den virkelig store ulempen ved å kjøre Scala-presentasjoner via 
ARexx-scripts istedenfor Lingo-scripts, er hurtighet - eller rettere sagt 
mangel på hurtighet. Når du kjører et Lingo-script vil Scala analysere dette 
for å finne ut hvilke forberedelser som trengs; mens du ser på ett bilde kan 
f.eks. neste bilde lastes inn for å utnytte tiden maksimalt. Denne 
muligheten mister du når du kjører scripts via ARexx, og det hele kan 
dermed bli atskillig tregere. Dette synes jeg er en stor ulempe; hvorfor ikke 
legge til en "Preload"-instruksjon? Dette er en mulighet som finnes i 
AmigaVision ! 

Konklusjon 
ARexx er meget nyttig i bruk sammen med Scala - jeg skjønner ikke 
hvordan vi klarte oss uten. Det er forholdsvis enkelt å lære seg å bruke 
mulighetene - og kan du Scala Lingo, kan du det meste om Scala ARexx. 

Dette siden ARexx-instruksjonene er stort sett bare Lingo-instruksjonene, men 
det er ihvertfall meget enkelt å porte over fra Lingo til ARexx. Bortsett fra 
problemstillingen nevnt i forrige avsnitt, ser jeg ingen spesielle begrensninger. 

I!* Eksemgel på Scalll A�.exx-script 

nett� criptct s-er kanskje avansert 
ut mef1 alle i,n�truksj.oner søm er brukt, 
me,l\ jeg hil( egentlig satt opp alt i 
S:cala-edi.toren, lagret som " Ek!;empel.rexx" 
og lagt tiliendret på ; e I injene som 
er avmer:ket med p-ller - PJTØV ,elw! 
Husk al ptl:o-ne ikke skal være med 
og ta� ScaL� før du kjø.rer seripter. 
*/ 

Gptiøni> resuIts 
signal ou syntax 
ignal Ol) en-or 
i{!nal Ol) halt 

�> ay 'H a llefer du'? . 
->parse puLl navf) 

address 'rexx Sca:laMM' 

, MOtJSE Oh' 
'PKEYS on' 
�NUMKEYS oft� 
JOYS'TICK offi' 

" POINl'ER off' 
' INTERAC11fVE 0)1' 

If> Hei !  *1 
'BLANK 64Q 5 1 2  4> Iace hires O 

'WfPE cut JX-'Cd 5' 
'TAB8 1 00 20n 300 400 500' 
'MAR0IN$ øn .'31 601' 
'GRID oftf 6 6' 
'WORDWRAP QO' 
'PALETIE 038 t;ff' eec aua 888 66(} 444 000 eeo d6fl fbØ 080 58b 53c a2b Bb' 
'FONT CG'Ilim€ls.fuot 40' 
'COLOR l 7 7 7 7  () (i r 
, A TIRfBUTES remap center' 
'Sn'LE 0 3 4 3 6 2 1 32 5 � 1 3 0 2 0' 
'TEXTWIPE bob north peed 6' 
->'TE){'f 1 4� H l8 "Rei 'navn' !'" 
'PAUSB - 1 '  
'SllOW' 
GONrrTNUE' 

exit 

SyntaK: 
Error: 
'Halt: 
aadres< 'rexll_Se'dlaMM '  
'SNOW OPF 
emt 

----------------���--------------------
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Il 1:1�1t1 .. ; -a;II� .... ;1 Il 
• GVP Vi har stort utvalg i engelske og danske Amigabøker. Vi kan levere de fleste joysticks på markedet Be om Blekkskrivere,laserprintere,matriseprintere. • 
•

• 
A 1230 Turbo 418MB RAM/40MHz 1 FPU RING A 1200 Be om egen bokliste. komplett joystickliste Fra 49· kr Vi nevner de mest Canon, Citizen, Hewlett Packard, Star RING for pris : AS30 Turbo fra 4190,· ASOO Kun et lite utvalg er med i annonsen. � Fargebånd RING oppgi printermodell 

• Combo 68030/88040 fra 5850,· A2000 Amiga-CD Årbok 93/94 50,· Dansk/Norsk. Cheeta, The Bug 229,· Papir og rekvisita til printere RING oppgi modell • 
•

• 
MICROBOTICS Produktkatalog for Amiga og CD32 Competition Pro SOOO sort 169,· Printerstativ 129,· •

• M1 230XA 33/401 50MHz030,2MB RAMtilA1200 RING Amiga-Intro til WB 3 og AmigaDOS 295,· Dansk Nyhet Pro Star Blå 229,· 
Il VXL·30 Akseleratorkort til A500/2000 fra 2080,· RING Amiga til annet enn spill 21 9,· ,Dansk Quickjoy , alle modeller, be om liste -#il;I'IH;'�'ffi'fl''';I'�I' Il 
•

• 
PHASE 5 DIGITAL PRODUCTS Amiga Rom Kernel: Devices 365,. Quick-Shot , alle modeller, be om liste Amos 500,·1 Com piler 290,·1 3D 360,·1 Easy Amos 315,· •

• BLiZZARD 1220 28MHz ,4MB Ram,klokke 3090,- A 1200 Mastering Amiga Amos 245,. Dekker alle Amos progr. Red Ball/Bat handle 279,. Amos ProfessionaI S40,- Amos Pro Compiler 390,-
•

• 
BLiZZARD 1230 Turbo, ORam,klokke 2990,· A 1200 Mastering Amiga Arexx 345,. Speedking, Analog Joystick 229,. (for flysimulator) Arexx 465,· Arexx Compiler 1.1 95,· •

• 
• 

SUPRA, FUSION FORTY,VECTOR, ADSPEED, DERRINGER, Mastering Amiga Assembler 330,. 68000 Assem språk Zipstick Auto Fire 169,- Can Do 2.S 1 .790,. Ved k�ØP for 
• COMMODORE,ROCKET LAUNCHER, POWER, H'S It B . 1500 roner 

RING for egen akseleratorprisliste Mastering Amiga Beginners 245,- l o asIc 855,· Dev Pak III 975,· får du en 
• -'�"I.I"ffilffili"'M'·I.I"ffi H'S fl P I 1 395 musmatle . 
• 

Mastering Amiga DOS 3 Vol. 1 335,· WB 2.0, 2, l ,  3.0 I o asca • ,. 
• Mastering Amiga DOS 3 Vol. 2 335,· WB 2.0, 2, l, 3.0 Vi fører kun godkiente modemer og faxmodemec SAS C v.6.1 t (Lattice C) 3.990,· med på kjøpet! 

• .·'M'tt· Be om oris/iste oå modem • -,,�,.cl:t.I!tinn:fi"I'�i'9·iiIIU!l -j"'ffi • •
• 

Amiga 1200 Desktop Dynamite RING Spesialpakke! _TraP'l
J
flax'I

�IIN.G •• FJ�.l
xpr�

.
gram til Amiga 

• Amiga 1200 2MB RAM 68020 RING � __ . _ _ �. __ _ ._�_ 
Vi fører RAM og RAM-kort til alle Amiga-modellene_ 

• Amiga 1200 ml80/120/210  MB 2.5" intern harddisk RING _ ... pep 1942 1 3" RING Bisync for AI 2oo!MOOO Commodore,DKB, GVP, Blizzard, PC1204, VXL, MBX • 
• A 1200 leveres med ferdig inastallectharddisk klar til brvk 1084 14' 2690,· for ASOO/SOOt/600/2000/3OO0 1200 m.n. Ring for dagspris. Be om egen RAM· • CD-32 spillmaskin 32-bit RING oversikt oppgi modell • �tLMofetfite ffffegg kaIUiJeggtim. FMV-kort 2490,. 74 min full-motion video IDEK 17" RING Multisync . • 
• diverse pa-program og PD-spm i ønsket � SX-l 2190,-_Ekspansjonskort til CD32. Har plass til Monitor Copyholder 69,· Konseptholder -j' .. m':r.m; • 
• Amiga 4000-030 4/120MB, Scala eller Image FX RING tastatur, diskettstasjon, printer og inntil 6 MB RAM. Mon�to�lter farge 950,· 98% st�ålefritt glass 

Professional Calc 2.0 1795,. AGA-support 
•

• • Amiga 4000-040 61120MB, Scala eller Image FX RING CD.:32. soUl  ca 40 ff tier er s!uoQBf Monilorfllterfarge 209,· nettingfIlter 
• AMIGA-DELER FMV '11 "1 'kk 'd h n� JI�ln Monitorstativ 14" 189,- • 

.

SPI Ær/UlerogmusL VteDeh& JlU1..l!=. _j'''iJlU:,,,. . Workbench 2.1 norsk 295,- oppgradering fra 2.04 ��.baldwarfi.ogSQftware.1iL.CI2:J2. .ffi""I!ffiI:"".PiUJffi!::t]IA""m O-modem kabel 105,. 1 ,5 meter • : Workbench 2.1 norsk ml2.04 ROM 470,· oppgr.fral .3 t:J�. fungerm-JJiCJ2J2.be� MediaPoint v3,S RING Muitimediaprogram Nyhet Amiga Scart kabel 2meter 1 19,. • 
• Kickstartswitch 439,. tastaturstyrt WB 1 .2, 1 .3,2.0 A500 ai,.. I' Presentation Master 1 .970,· Business Graphic Disketter . Vi har disketter i alle prisklasser. RING • 
• �rikker Klokke Matte.prosessorer� Scala MM210 2590,· Multimediaprogram Diskettboks40i80/100/120stk 3.S'mllås 49,-/59,-/69,-99,. • .s.tawJkx��ingJo� Be..�ste på hardware ogs.ottwareJil.c.D..7Y 
• I 

No.en. CQ�e.relpå � .om !isre.  Scala MM300 3790,· Multimediaprogram Nyhet Four Player Adapter 75,· • 
• _�IIIf"'I'ICI!ffil1F1i'iWT:Jj Joy-Master 229,· automatisk joystick/mus switch • 
• 1ImI'·':!·"''''''j Posso for 150 stk 3,S" 249,· Slablevennlig • 
• Røtter III RING Svensk slektsforskningsprogram Nyhet MI!§ i� .99.:.krarwJi/N.GtQI� Printerkabel 2I31S meter 95,·/1 1 5,·/ 1 45 ·  • 
• Superbase Personal IV 1875 AIlaData Mega Mouse 270,· 400 dpf Robo-shift 259,· joylmouse sWltch • 
• Art Expression RING! Tegneprogram Superbase Professlonal lVV1.3 3490,- Sunnyline 390,· Robo-shift Mach 11 289,- joy/mouse swnch med mus- • 
• Art Department Pro 2.5 2490,· Nyhet! Datalux 295,- emulator • 
• Brilliance 24 bil tegne- og animprogr. 1 .930,. RiIIeUlfl::tj' Musholder 39,. FIDne[d1:JjkJre.det Jiu�/1.er. dag _Mrk t{LQS$.Vl • 
• Caligari .24 RING! Rombo Vidi· 1 2  v2.0 1 .345,* AGA Inklusive splitter Musmatte 20 x 22 cm 25.. s.kaffer.�allc{� Ul &niga; • 
• Cinemorph 590,,, Bildemanipulering Rombo Vfdi- 12RT 2190,. real-time ""'Ii'fWW"j' . 
• DeLoxe Paint 4.1 980,· Tegning og anmasjOn Rombo Vidl-24RT 4190,· realtime • 
• DeLuxe Paint 4.1AGA 990,* for A4000 og A 1200 Aod1'luligitizere,. RItI!i  fQf.. ko.tnRleltJls1e AudiO Engineer Plus 2.775,· Stereo digital soundsam Alfa Sean Håndscanner m/OCR 4.290.- mlsoftware • 
• Distant Suns 4.2 670,. Astronomi Bars and Pipes Pro 2.0 2790,· Midi Sequence.r JX-100 AS farge 2ooDP1 18Bn Sharp RING • 
• E'dit Mate RING RedIgeringspakke WiU.'1i1 .. • .. 1'·,.,n·m:w; Clarily 16 sampler 1 .750,· 16bit stereo sampler 8T-6500 6OODPI 24-bit A4 EPson RING • 
• Rnal Copy Il v2 995,* tekstbehandling .�ett.s.tasj{)I1Cl.1iLaJJ& .AmIgaB!.. B.l!iB  t01Jis.te. Deluxe Music ,2 1090,· Pøwer håndscanner svihv VS RING v:4 RING • 
• Rnal Gopy Il v2 • norsk 995,. mlN. ordllste,stavekontroJI DMI Floptleal Dnve RING 3S20MB disk DSS8+ Digital Sound Sampler GVP 990 · 8-bit mlsoftw_ Power håndsGanner large RING • 
• Rnal Wnter 1790,. tekstbeh •. mlDTP-funksjon DMI FloptIcaJ disketter 20MB 220,· KCS lelle1 11 3.5 Dr.T 2,860,. Mldf-Sequencer OCR SoftWare RING • 
• Rnal Writer. nersk 1990,. mIN ordlisle.staVekontroll Dual Drive 3,5" 1 .910,· DObbel diskettstaSjon ekstern Maestro RING 16-blt lydkort,CD-kvaiitet Scannersoftware ASOGJX-loo 820" Epson 1 .420,- • 
• Image F.X 1 .5 2790,. 24-bftt�neprogrjmorphiscanQlflg Power 1 .76MB 34S" HDdrive akslem 1 590,. Megalosound 590,· 8-bft sampler ."'ijI" • I RIf RING Il) Id . la MegaMix Master 530,' Be �QJ)l!SIJs.te. Flere iJJ.IDØre lttJe.r. F.ra.49,,·1<rOl1B1. • ma'gemaSler · . . .  . . ol emarnpu Sjonsprogtam Will!J!iJ.1 Mrracle Piano T eaching System RING Lær plaoosplll • 
• Imagine 3.0 RING Raytracing, Anim. Nyhet AcIton Replay UK 111 ASOOfA500'f790,. Music -X 2.0 RING Inkl. Notator-X. musi�rQgram .m"'3'j\"t...,WHt • 
• Kid Pix 295" Tegneprogram for bam • 
• Mini Office 590,* Grafikk, regneark. database. Id. Maslers A 1200 konsOll 590.' Bordstatlv med plass for One Stop Music Shop R)NG Amigasynth. 1 6-bit MIDI 8e.om egenpdsJjs1e • 
• Morph Plus 1 .950 .. Bildemamputering mODllor. A 1200, ekstra diskettstaSjon, strømforsyning, Pro Midi tnterface 395,. l Inn_ 1 ruennom. 2 ut 

... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  , • 
• MovieMaker RING D9ta1 redigering Nybet 

kabler m.m. StereoMaster Sampler 560,· Stereo sampler • 
• pagesetter 1 1 1 720,* Ullebrar tH PPage Wacom AS og A4 RING trykkfølsomt tegnebord til Opal StuålO 16 3 0  mlAD 516 RING l�btt. Lydredigeling NY NYH ETE R I. . 
• Page Stream 3,0 RING Desktop-progr. Kommer Pajn! o.g TV Paint StudiO 16 2:0 mlAO 10102 RING 8-bit,4SPOF mono sampl. • 
• Pen Pal l .S  595,. Teks\tlehandltng F/l1llBldUJKke �åuJetøI.eJter.RIt:iG..sa..sefllkl.yj Superjam 1 .1 890,' CIariSSA RING Utfører animasjon i interlace-model • 
• Prolessional Draw 4.0 RING r.....-.ønrogr. Kommer priser og brosiYfer. Vi skaffer det aller meste. T echnosound tutbo I1 690, sampler Final Copy I l ,  norsk tekstbehandler 995,· med I • V� "'I" Toccata RING 1&bi! iy(lort norsk ordliste,stavekontroll og synonymordliste I 
• Prolessional Page 4.1 2.285,· Dektop-program w:tID"·H.J;I::t; Triple Play Plus 1890 .. Mtdi.interface Bars and Pipes Final Writer, norsk tekstbehandler med desktop- I • 
• ProIext 6.0 RING Tekslbetlandling Nyhet PC-tasJl; 590,· PC-emulator Vldeomaster 825,. Videodigitrzer og soundsampler I en funksjoner, 1990,· Norsk og engelsk ordliste, I • 
• ProWrite 3.3 690,· Tekstbehandling mJPostsct1pt A-Max og Emplant RING Mae emuialOfer I larger W ooIs 5290 6-bit Lydk '1 A2 3 4000 stavekontroll og synonymordliste I . 
• Real 3D CIassIc 1 190,- Prolessional 2.4 RING VORTEX PC 386 eDer PC 486 emulatOf RING 

ave! ,. 1 or1 ti • - Masters A 1200 konsoll 590,· Bordstativ med • • 
• ScaJa EEl00(Echo) RING Videoredigeringspakke 

Be. omj_nJIJUSikk.-pcisliste. plass for monitor, A 1200, ekstra diskettstasjon, I • � Animator 4 995 r .. rvIr� .. ",,"'...ninn ' • •  • •  strømforsyning, kabler m.m. 
• ........... , v " ...... .............." W· 'lI Overdrive 1490,. A 1 200 HD-kontroller for bruk i I • 
• � 590,· NOISk tekslbehandling Vi har gen/ocker i alle prisklasser fra 2000 kr. R� for Ami Back v2 695 .. HD Backup PCMCIA-porten. Egen strømforsyning. Kan levere� • 
• T8C+ 9990 .. 16,7 mil fargers hamebuffer liste Blrtz2 890,· Basic editor med over 400 kommandoer med 3,S" IDE harddisk. Be om tilbud. I . 
• T8C+ 1 1 1 90,* mlSUPTE -"-- CrossDos 360,· MSID05-Atari-Amiga I • 
• TV-Paint 2 RING må brukes med 24·bi! kort Nyhet --c!imr;trtliJ.lj··tliDilD Cygous ED 3.5 1 190,. - - -- - - - - - - - - - -- - • 
• TypeSmiIh 2.0 RING Etitor for bitmaplveklorfonter DorMlo. EGS Spectrum.Framemachine. Impact VISion Directory Opus 4.0 729" Rlhåndtering • 
• VIdeoOirecIor Gold Disk 1.540 .. VIdeoredigering 24. Mertin, Opal Vrsion.Picasso II.PicoIIo. Retina. Disk Expandef 540" � deg opp til SO%  mer plass Salg.betlngel..,.. • 
• Vldeostage Pro RING VIdeoIiIIer med syne. � Ill, VISiona. VMd 24. Vi skaffer dem alle RING Edge RING Proff leksteditor Alle varer sendes I oppkrav" • 
• VISIa Pro 3.0 800, ' Landskapsbyggin .j,.,;' .... t...,ifllj •• ldi"HlliJiI .... j'. Macro68 v3.170 RlNG Assentler for rnaskinsplåkpror. :��o:.=!�==Vgltt. • 
• WonIwoIIh 2.0 690,- TeksIbehandIilg Vi har harddisker li alle Amigaer fra 40118 til 3,5 pegger 890,. BildekOflØnering JPEG I tillegg. Ved kløp over 12.000 kroner • 
• Dette er km et le utvalg av de mest popcJæte program Gigabyte. 2.S. IDE hardtisker A6OO'1200 leveres Ouartetback 6.0 RING HO badq) Nyhet! f'r du varene fniktfrltt.. • 
• Be om egen ptisfsle . Ouarterback Tools DeIuxe 1590 .. Reparerer harddisken VI tar forbehold mot trykkfeil. Rett til • k� med kabel, instaIasjonsdis og g8I8IIIise9. 

Video Il� .. System 890 Il....&n.. - uitI6n/""" prisendringer uten va,.... 
• Vi har kontroIerkort. SCSI, SCSI·II og IDE. RING for � •• ...-..y pa '- Retur av varer kun etter avtale_ • 
• Video Backup System nVSrMt 960.. • 
• BokføIilg.fakkIerilg m.m_ Be om egen prisliste ::: egen hardisk.1<ontroIer prisliste. Oppgi X-Copy Pro/essionaI 485 .. KQIieIiIg • 
• • 
• Finner du .. mme produkt billigere hos andre_ Fortell ON det. Kanskje har vi nettopp NU ned prt .... .uer kanskje vi kan m8tche prINn. • 
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vor an ru e er? 
I forrige nummer leste du om oppkobling av modem og terminalprogram. Som du sikkert forstod, er 
det l itt av hvert å holde orden på al lerede før du kan ringe en B BS. Og er du ny i faget, blir det ikke 

lettere når du endelig har fått kontakt med en BBS . . . .  

Kontakt 
Du ringer en base med 
kommandoen ATDT75562764 (I 
dette tilfellet vil du komme frem til 
AmigaForum BBS - vel og merke 
dersom linja ikke er opptatt ! )  Litt 
mer oversiktelig er det å bruke 
telefonbok, noe de fleste større 
terminalprogram er utstyrt med. På 
forhånd må du naturligvis ha lagt 
inn basenavn, hastighet og nummer 
i telefonboka. Dersom du ringer en 
base bare for å oppdage en hel haug 
kinesiske tegn rase over skjermen 
din, bør du ta en titt på hva vi skrev 
om hastigheter og init-stringer i 
forrige utgave av Connect 1 9200 ! 
(Ok, såfremt du ikke HAR ringt en 
kinesisk BBS da . . .  ;-) 

B BSer 
I Norge har vi  en slags "norsk 
standard" for BBSer. Det er to 
norskutviklede BBS-program som 
regjerer, nemlig ABBS og MBBS.  
Disse programmene er  laget for 
henholdsvis Amiga og PC, men i all 
hovedsak er kommandoer og 
oppsett helt likt. Da det temmelig 
sikkert er disse du kommer til å 
bruke mest, velger vi å bruke disse 
som eksempler i vårt lille kurs. 
Største forskjell på MBBS og ABBS 
er at sistnevnte kun støtter ett språk, 
engelsk, mens du på MBBS også 
kan velge mellom norsk og nynorsk. 
På grunn av denne begrensningen 
ved ABBS,  kommer vi kun til å 
forklare hvordan du bruker engelske 
kommandoer. Egentlig er det like 
greit å venne seg til engelske 
kommandoer og uttrykk med en 
gang, da du ikke kommer langt 
dersom du ønsker å bruke engelske 
BBS-systemer som AmiExpress 
eller C-Net. 

I nnlogging 
For å komme inn på en base, oppgir 
du fornavn og etternavn. Mange 
baser godtar at brukerene logger inn 
med scene alias. Hvis det er første 
gang du ringer basen, må du 

av Gard Eriksrud 

registrere deg. Det vil si at du taster 
inn passord, adresse og 
telefonnummer. 

Passord 
Det viktigste du selv må ha oversikt 
over, er passordene dine. Det kan 
lønne seg å ha forskjellig passord på 
forskjellige baser. Du kommer 
IKKE inn på en base igjen uten å 
oppgi korrekt passord. Passord kan 
endres når du selv vil. 
Husk at dersom du 
skriver PaSSorDEt ditt 
med både små og store 
bokstaver, må 
også dette 
tastes riktig. 

opp en oversikt over 
konferansenavn og antall uleste 
meldinger. Så ser du markøren står 
klar akkurat som i CLI, du skal altså 
taste inn forskjellige kommandoer. 
Begynn med "?" etterfulgt av return. 
En meny kommer opp. Tar du deg 
tid til å studere denne menyen, 
forstår du hvordan BBSen er bygget 
opp. øverst ser du main menu, mens 

du finner global menu nedenfor. 
Sistnevnte dukker opp hver 

gang du skal ha frem en 
meny. Som du 

ser i global 
menu, er det 

/ 

Oppsett 
I likhet med 
terminal- - -- / 

forskjellige 
andre 

menyer å 
velge mellom 

i tillegg til 
main. Det 

dreier seg programmet, er �-............. .;;.� det en del ting som om read, 
files og utility. 
Skriver du "Q ?" 
kommer 
main-menu opp, 

må stilles inn på en 
BBS.  Det er f.eks 
ikke morsomt at 
1 50 linjer raser over skjermen før 
du kan stoppe dem, så du må 
fortelle BBSen hvor mange linjer du 
vil ha frem om gangen. De fleste 
baser lar deg stille inn valg som 
dette idet du logger inn første gang, 
noe som er umåtelig greit for 
nybegynnere. AmigaForum BBS er 
en av disse basene. De første 
valgene spør etter farger, tegnsett og 
overføringsprotokoll. Dette skal du 
allerede ha stilt inn i terminal
programmet ditt, og svarer derfor 
slik at innstillingen på BBSen passer 
overens med dine instillinger. Når 
det gjelder valg av pakkemetode, 
velger du " l "  for lzh. (Se eget avsnitt 
om pakkemetoder i neste nummer!) 
Til slutt blir du spurt om du er 
fornøyd med valgene du har gjort. 
Svarer du bekreftende på dette er du 
endelig inne på en base ! 

Menyer 
Og det er inne på en base 
forvirringen begynner. . .  Først får du 

mens "F ?" får frem filmenyen. 

lese meny 
Prøv å kun trykke return. Du 
kommer nå inn i lesemenyen. 
Dersom du trykker return en gang 
til, vil du plutselig få frem 
meldinger. For hver gang du trykker 
return, kommer det frem en ny 
melding inntil du har lest alle. Hvis 
du vil tilbake til main menu, kan du 
hvor som helst skrive "Q ?", men 
hvis du bare trykker "?" i read, 
kommer read-menu frem. Dette er 
en meny som forteller alle 
mulighetene du har når det gjelder å 
lese tekst. Du kan bla frem og 
tilbake i meldingene, hoppe mellom 
meldinger og lese meldinger med et 
bestemt nummer (Alle meldinger på 
en base er nummerert). Prøv deg 
frem, så tar det ikke lang tid før du 
får taket på det! Hvis du ønsker å 
svare på en melding, skriver du 
"RE".  Du kommer da inn i en editor 

(Trykk control+u så får du frem en 
hjelpetekst til denne editoren!) .  
Skriver du bare "E" kan du lage en 
helt ny melding. (Dersom du får 
beskjed om at du ikke kan svare på 
meldingen, betyr det at kun sysop har 
lov til å skrive i akkurat denne 
konferansen. Se nedenfor for 
forklaring på hva en konferanse er ! )  

Konferanser 
En konferanse kan dreie seg om et 
spesielt tema. F.eks vil en konferanse 
for kjøp og salg inneholde annonser. 
I en konferanse kan du skrive 
meldinger til andre brukere. De kan 
adresseres til en bestemt person, eller 
til alle andre på basen. En melding 
kan enten legges privat eller 
offentlig. Ikke alle konferanser 
tillater private m�ldinger, mens andre 
ikke tillater offentlige meldinger 
(f.eks post). Store baser har opptil 
1 00 forskjellige konferanser. Det sier 
seg selv at det blir forferdelig mange 
meldinger å lese dersom du er med i 
alle konferansene. Derfor går det an å 
melde seg ut av en konferanse. Det 
gjør du med kommandoen "RES" 
etterfulgt av "Y" .  Hvis du vil ha frem 
en oversikt over konferansene på en 
base, trykker du "J" for join. Etter du 
har trykket "J" kan du også velge om 
du vil  melde deg inn i en ny 
konferanse. Da skriver du bare 
navnet på konferansen. Husk at du 
må be om spesiell tillatelse for å bli 
medlem i enkelte konferanser! 

Chatting 
Hvis du synes det er vanskelig å 
forstå prinsippet med konferanser og 
menyer, kan du jo prøve ut noe mer 
morsomt - chatting ! Tenk deg at du 
er inne på linje (node) l ,  mens sysop 
er inne på linje 2. Skriv "NO 2" og 
du kan sende meldinger over til 
sysop ! Skriver du "W" får du frem en 
oversikt over hvem som er inne. 
Prøver du med "CHAT ?" ser du 
hvilke muligheter du har med 
chatting. Her kan du f.eks skrive "S"  
og  dersom sysop er  inne (og har lyst 

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



BASE 
Som vanlig bringer vi deg 
vår vurdering av en norsk 

Amiga-base! 

AmigaZone 
Telefon: 37 09 1 8 58 

Sysop: Christian Sandberg 

Brukervennlighet 

- Lite hjelp 
o i o ,  

a J a. 

Nye brukere får ingen informasjon 
om hvordan de kan hente ned en 
hjelptekst. Joda, det ligger en 
hjelpetekst gjemt inne et sted 
mellom tusentalls filer, men det 
hjelper lite for dem som ikke vet 
hvordan man søker etter og hente 
ned filer. . .  Men det er i grunn liten 
vits å lete etter filer da nye brukere 
ikke har adgang til å downloade! 

Oppsett 

- Klassisk 
oppsett. 

Vanlig "klassisk oppsett". Trekk 
fordi nye brukere ikke har direkte 
tilgang på filene. Hva skal man 
egentlig med så streng ratio? 

til å chatte med deg) vil du komme 
inn i en egen chat "editor" når han 
svarer! Prøv deg litt frem, chatting 
er gøy ! 

Kommandoer 
Som du kanskje har oppdaget 
allerede, er det mulig å skrive flere 
enn en kommando om gangen. Du 
kan f.eks skrive "J POST" og du 
kommer direkte til 
post-konferansen. Her kunne du 
ogsåførst ha skrevet "1", fått frem 
lista over konferanser og så skrevet 
"POST" . Det er lett å se hvem som 
er raskest. . .  F.eks ville kommandoen 
"U L 50 J POST E SYSOP; 
HALLO ! "  utføre følgende. 

c o n n  e e t  

Filer 

- Masse 
nytt! 

På AmigaZone finner du det 
nyeste innen demoer, 
nytteprogram, moduler, 
bilder osv. Filene er imponerende 
bra sortert! Modulene er f.eks 
sortert i kategorier som jazz, synth, 
techno osv ! Kjempebra oversikt, 
og ikke minst; masse nytt! 

Konferanser 

- Bra 
standard. 

Ikke så mange konferanser, net
utveksling på noen. Bra standard 
og aktivitet! 

Totalt 

Ring! 
Se selvl 

AmigaZone er basen alle Amiga 
eiere måringe snarest! Da vil 
sikkert også du konkludere med at 
filutvalget og sorteringen er 
ypperlig ! Dette er ikke den mest 
brukervennlige basen, men slikt 
kan ordnes! 

AmigaForum øllsker å bidra til 

ryddige og lovlige tilstallder i 

BBS-verdellell. Har du tips til ell BBS 

du meller vi bør ta ell lIærmere titt på, 

elltell fordi dell er spesielt bra eller 

fordi dell er katastrofalt dårlig, 

kontakt oss på telefoll 755-26170 

l .  Gå til uti lit Y menu (U) 
2. Forandre antall linjer (L) 
3 .  Sette antall linjer til 50 (50) 
4. Velge ny konferanse (J) 
5. Gå til post-konferansen (POST) 
6. Skrive melding (E) 
7. Skrive melding til sysop 

(SYSOP) 
8. Kalle meldingen "HALLO ! "  

(HALLO ! )  

Har du  hørt ordet "offliner" (f.eks. i 
AmigaForum 8/93), begynner du 
kanskje å fatte hvordan den utfører 
saker og ting ! Det er noe vi skal se 
på senere! 
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AmigaForums 
liste over norske 

Amiga- BBS'er 
A B B  Support 22277 1 76 Geir H"slcn� 1 4.4 
Ab oJute Floppy # l 78463344 S.Etiassen 2400 

Absolulc PI \l PPY #2 78463345 S.EliaslICn A BBS 1 4.4 
ArnigaPorom BBS 75562764 St.ein Haugen AMIS t4.4 
AmigaZone 3709 1 1:\58 C.Sandberg A BBS 1 4 .4 

Black Vel et 6 1 232 1 5 1  Lex Luther ABDS 1 4.4 

BuuerClIp 22058 1 06 John ngcr ABB 2400 
Byte Bazllar 73523 L L 7 Bernt Hembre NHSW AB13S 1 4.4 

Cliflhang 'r 33387955 Scalapcx Destiny BB 1 4.4 

Colosseum # 1 22224425 Rincewind CNET 1 4 A  

Coluss.cum Jf!. 227 1 2975 Rinecwind CN ET 2400 
CremalOry 332833 1 7  K nul Forganl LiccUiSe ABBS 14.4 

Cru aders # 1  63833980 Dr.Ouuasight CRS M BBS 2400 
Crusaders #"1 11383398 '1 Dr.Qutta. ight CRS MB,BS 1 4 .4 

Cn.Nlde", #3 638.B982 Dr.Ouua ighl CRS M BBS 1 2.0 

CryPI 7258 L052 Mr.T Cadaver AJ;3BS L 4.4 
O<lrk ccrel 2250855 1 Pathscckcr Cadaver ABB 1 4.4 

Digital P ... 789530 1 4 Omaha Thunder Compaot ABSS 1 6.8 

DI"I!<lm Of P ... 64944683 Jens Madsen De tiny ABBS 14.4 

Falling: 69256 1 1 7 C.Naa, SSD ABSS 1 4.4 
Futhmdia # 1  69336776 Falman Andenl AB BS 1 4 .4 

Fatlandia #2 69.337829 Falman Ancient ABBS 1 4.4 

Future 555tJO l 86 T.Johansen Wi1.zcal ABBS 1 4.4 

Green House 56 ] 84564 B l ack Tornado Cadaver AEBS 1 9.2 

Back ' n Hard 77073 1 J 8  Deckcr ABBS 1 4.4 

Helloween 32 1 2 1 535 Hunter SMS ABSS 9600 
Home or mo� 7847 1 04 2  Dr.lcc • ector T S ET 14.4 

Hottcr Than ... 22746439 Pitcher Epidemic A B S S  1 4.4 

La�1 AClion 625785 1 4  JOD A. Strand BBS 1 4 .4 

MaUhou�e Ent. 2237 1 974 Martin Mybre Agency ABBS 1 4.4 

Magic Circle 785 10ji9 Martin Nore M B BS 1 4.4 
MatchBQx 32825330 Lar ilsen EON ABBS 1 4.4 

Mcdiafolo # I 226�7 1 76 Bjam Mclb)'e ABBS 9600 

Mediafoto #2 22687557 Bjørn Mclbye ABBS 9600 

M iddlc E. # 1  #2 32733535 Goblin Villfon A M I X  2 1 .6 

Midnighl .al ler 2268067 1 JOles Praxion eNET 1 4.4 

Monami 69 1 82224 Endor Pitza ABBS 1 4.4 

Nes BBS 62353406 Exlex Ab o1nte ABBS 1 4 .4 

Pure AGA 559 1 6244 ].Bjørkl)' TD ABBS 1 4.4 

Rodeløkka 22380949 A.Johan.en M BBS 1 4.4 

bado",dale 56333995 Ec,tasy ABBS ] 4.4 

S i lwerhawk 64934 1 00 Deco BbZ A BES 14.4 
ToemTown # I #2 6 1 1 90355 OnLinc Compact MBBS 14.4 

Tr hean 22257478 TeJje Hagen Epidemic ABBS 1 6.8 

alha l l 22743053 Mr.Man MS ABB 1 4.4 

Vice 227327 87 Thomas Vestl ABBS 1 4 .4 

Vinual Land 78472288 Lord Voice Akatraz S ET 1 4.4 

UJtima Thule # 1  7 768 1 999 Tommy Larsen ABBS 1 4.4 

Itbna Thulc #2 770 13205 Tommy Larsen ABSS 1 6.8 
WarZone 63802038 Hell freak SDZ CNET 14.4 

NATTBASER 
Alphn Centauri 3 1 2840 1 4 23 :00 - 07:00 Xeno 1 6.8 

Black Velvel 6 1 232 1 5 1  2 1 :00 - O :00 Deslioy ABBS 1 4.4 

Dark Nature 2 2 1 9 1 550 22:00 - 07:00 AB BS 1 4.4 
firehall 66794923 23:00 - 07:00 Agen�y A B BS 14.4 
TOtal Dt:!St.. .  75 1 7268 3 23:00 - 07:00 B B  ABBS 1 4.4 

Rettelser til denne listen leveres på ToonTown MBBS eller Digital Pleasure ABSS. 
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O c t a M f D k u r  s 

I DAG: Effekt-kommandoene 1 ,  2 og 3, pluss mange musiker-tips! Hej Alla Barn! 
Det er nok en gang på tide å lære l itt mer om vårt favoritt-program OctaMED, og 
hvordan du får den feteste lyden og musikken ut av det. 

Før vi  begynner i dag, har jeg bare 
lyst til å fortelle en litt morsom 
historie ang. OctaMED. I slutten 
av 1 99 1  eller tidlig ' 92, var det et 
engelsk underground 
dance/trance/techno band som het 
Urban Shakedown som gikk rett til 
topps; nr. 1 ;  på den engelske 
disco/dance salgslista, med en låt 
jeg ikke husker navnet på i farta. 
Låta var laget på OctaMED, uten 
noen ekstra synther eller noenting -
KUN Amiga lyd. Gutta i "bandet" 
hadde brukt 2 stk. Amiga 500' er, og 
med OctaMED laget 4 spor musikk 
på hver av dem. De trykket så "Play 
Song" nøyaktig samtidig på de to 
Amigaene, og da spilte låta. Med da 
totalt 8 spor, plenty av 
house/rave/acid samples og en 
heftig rytme, ble låta en megahit på 
dansegulvene, og vel, gutta gjorde 
det riktig stort! Her hadde de altså 
utstyr for ca. 2000 kroner (antar at 
en vanlig A500 går for ca. 1 000 
krol\er i dag), og danket ut de store 
multi-milli on-pund studioene fra 
diskotekene. 

Ok, så til dagens leksjon. Forrige 
gang tok vi for oss hvordan vi kunne 
bruke effekt-kommandoene C og D 
til å manipulere volumet til samples 
inne i trackene i OctaMED. I dag 
skal vi  se på "pitch'' 'en, altså 
tonehøyden, og hva vi kan stelle 
istand ved å forandre på den i 
trackene våre. 

Effekt-
kommandoene 1 og 2 
Kommandoene l og 2 er like, bare 
motsatte - see? :-) " 1 "  er for å tøye 
tonehøyden oppover, og 2 er for 
nedover. Når du setter 
kommandoen l eller 2, så har du to 
siffer til rådighet, hvor du kan sette 

Del 6 - ved Bjørn A. Lynne 

verdien på pitch-forandringen. Hvis 
du fyller ut et høyt tall, så forandres 
pitch'en hurtig. Prøv dette: 

C - 3  1 0 1 0 1  Her startes C på oktav 3, 

0 0 1 0 1  og tonehøyden dras opp, 

0 0 1 0 2  l enhet pr. CIAB-puls. 

0 0 1 0 2  På step 3 dras den litt 

0 0 1 0 3  raskere, og raskere osv . .  

0 0 1 0 4  

I eksemplet over, når tonen kommer 
helt til H-3, som er den høyeste 
tonehøyden Amigaen klarer å spille 
samples på, så vil den stoppe der; og 
sannsynligvis ikke låte særlig pent. 

Et eksempel til: 

G-2 1 0 2 1 0  Her spilles G-2, og tonen 

1 0 2 1 0  begynner å dras nedover 

G-2 1 0 2 1 0  raskt (sliding-verdi= JO) 

1 0 2 1 0  Dette fortsetter på neste 

G-2 1 0 2 1 0  step, så 3 settes noten 

1 0 2 1 0  G-2 igjen, tilbake til 

G-2 1 0 2 1 0  utgangspunktet. Dette 

1 0 2 1 0  fortsetter nedover, og 

G-2 1 0 2 1 0  høres ut som en sirene! 

1 0 2 1 0  

Fett nok - men hva 
bruker vi dem ti l?  
Disse eksemplene var vel kanskje 
ikke så nyttige å bruke i faktiske 
sanger, men vi gjorde dette for at du 
skal se hva som skjer når du bruker 
dem. En mye mer nærliggende 
måte å bruke disse effektene på, er å 
"krydre" synth-soloer, gitar-toner, 
osv.,  med å "slide" tonehøyden litt 
opp eller ned på begynnelsen eller 
slutten av tonen. En av mine 
favOlitt-bruksområder for effektene 
l og 2 (spesielt 2) er noe slikt som 
dette: (neste spalte) 

D#3 1 0 0 0 0  Noten D#3 spilles. 

0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0  . . og går . . .  

0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0  
0 0 2 0 2  Pitch dras ned sakte. 

0 0 2 12 Pitch dras ned raskere. 

F - 3  1 0 0 0 0  En ny note, F-3, spilles. 

Her dras tonen ned helt på slutten, 
like før neste tone spilles. Dette 
låter ganske " live", spesielt med en 
fet synth-Iyd eller solo-gitar. Min 
erfaring er at hvis du bruker dette 
flittig (Og ikke overdriver heller), så 
vil musikken låte mer uttrykksful, 
mer menneskelig, og mindre flat og 
kjedelig. (Sjekk ut låta "Stardance" 
som var med på fonige nummer' s 
Amiga Forum diskett - der kan du se 
hvordan jeg har brukt bl.a. denne 
effekten til å lage "drivende" synth
soloer. Har du ikke denne disketten 
- too bad - kontakt Amiga Forum! )  

Under ser du hvordan dette trickset 
er brukt i låta "StarDance" :  

8 4 3  
0 44 8 - 5  
0 4 5  
8 4 6  
0 4 7  
B 4 8  
0 4 9  
8 5 0  
0 5 1 
0 5 2  
Ø 5 3  
0 54 
I�� R - 5  

8 Ø4 R 2  
1 8 3 3 8  
a o o o a  
0 0 0 8 a  
U O U 0 t!

. U O O B a  
0 0 0 0 0  
ø a ø O !! .. o o o o '!?! 
a 8 0 e O  

Ø O O  
2 1 8  

O Ø 2 2 8  
g e O e ø  

Enda et bruksområde som fungerer 
brukbart går noe slikt som dette: 
(neste spalte) 

A#2 1 0 1 0 5  
0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0  

I dette eksemplet, så starter vi en 
lead/solo-Iyd på tonen A#2, men så 
drar vi den umiddelbart oppover. Vi 
justerer til verdien på slide'en, slik at 
vi havner på en ren C-3 (dette må du 
ta på øret ! ) .  Resultatet blir en 
solo-tone som liksom "dras" opp på 
den tonen den skal spille, altså C-3. 
Dette låter også veldig bra og 
"menneskelig spilt" ,  hvis du bruker 
det riktig. Problemet er selvfølgelig at 
du må høre deg frem til den rette 
slide-verdien for å treffe akkurat på 
den tonen du vil havne på etter 
slide'en er ferdig. Dette kan være 
vrient - derfor var det noen som tenkte 
på den flotte effekten som kommer i 
neste avsnitt! 

Effekt-kommandoen 3 
Jepp, denne her er for akkurat de som 
vil slide/forandre tonehøyden på en 
note, til å ende opp på en bestemt 
tonehøyde! Kommandoen 3 "søker" 
mot den note-verdien du angir, og 
ender opp på en ren tone, slik at du 
slipper å sitte og prØve deg frem med 
kommandoene 1 og 2 til du har den 
rette tonehøyden. 

Etter kommandoen 3 kan du også 
oppgi verdien i to sifre. Angir du et 
høyere tall, så forandres tonehøyden 
raskere (som med 1 og 2). Men 
forskjellen er at kommando 3 angis 
sammen med en note som du setter i 
tracket; og så snart tonehøyden har 
kommet til denne noten, så forandres 
den ikke mer. Se på dette eksemplet: 

A#2 1 0 0 0 0  A#2 spilles. 

C - 3  0 0 3 0 2  Tonen begynner å gli mot 

0 0 3 0 2 C-3, med en hastighet på 

0 0 3 0 2  2 enheter pr. CIAB-pulse. 

0 0 3 02 Når den når noten C-3, 

0 0 3 02 forandres den ikke lenger. 

0 2 8  
8 2 9  
e a e  
O a 1 
11 3 2  
11.3. .3 
Il

e�� 
0 3 6  
8 a 7  
0 3 8  
0 3 9  
0 4 0  
0 4  

R - 4 

a a e e .  
a a e e a  
a ø o ø a  
e a e o aø· 
e e o o  
8 Ø  .B a  
8 0 3 0 2  
a ø a ø , 
ø ø a o 1 
ø ø a ø 1 
e ø a U 1 
8 0 3 8 1 
ø a ø ø .  
a ø ø ø ø  

I eksemplet over, holder vi på 
kommandoen "302" ganske lenge, 
antakeligvis lenger enn det som er 
nødvendig for at tonehøyden skal nå 
"målet", altså C-3. 

• 

,0 

• 

r 

. 
r 
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Et annet eksempel: 

F-2 1 0 0 0 0  Noten F-2 spilles 

D - 3  0 0 3 0 1  Tonen begynner å dras 

0 0 3 0 1  mot D-3, med l enhet 

0 0 3 0 1  pr. elAB-puls. 

0 0 0 0 0  Avslutter kommandoen, 

0 0 0 0 0  og det trolig FØR tonen 

0 0 0 0 0  har kommet opp til D-3, 

0 0 0 0 0  slik at at noten nok blir 

0 0 0 0 0  "hengende " på en sur 

0 0 0 0 0  tone midt imellom. Oj! 

Altså: Skal du bruke kommandoen 
3, så må du sørge for å holde på 
den lenge nok til at tonehøyden 
rekker å komme frem til "målet", 
som altså i eksemplet over er noten 
D-3. Du kan også øke mengden 

som tonehøyden forandres med for 
hvert step. F.eks. i eksemplet 
over, kunne vi øke verdien på 
kommandoen fra 03 til f.eks. 08 . 
Da vil tonehøyden forandres mye 
raskere, og DA ville den nok rekke 
frem til noten D-3 før vi avslutter 
3- kommandoen over. 

Nok en gang, vil jeg henvise til låta 
"Stardance", der du vil finne masse 
flittig bruk av kommandoen 3 .  
Prøv deg frem med den, o g  du 
finner fort ut hvordan den brukes. 

Merk! At kommandoen 3 fungerer 
for å forandre tonehøyden BÅDE 
oppover OG nedover - den bare går 
mot "målet". 

Flere musiker-tips! 
. .  .inkludert en ur-kul techno-effekt! 
Min vane tro, skal jeg selvfølgelig 
komme med noen tricks om 
hvordan du kan bruke denne 
kommandoen til å forbedre 
musikken din. En fin måte å bruke 
den på er slik som vi gjorde i 
eksemplet over; altså å starte tonen 
på en noe lavere tonehøyde enn den 
vi egentlig skal spille, for så ganske 
raskt å "dra" den opp til den riktige 
tonehøyden, med 3-kommandoen. 
Har du hørt mange "ordentelige" 
synth/gitar-soloer, så har du sikkert 
lagt merke til at dette brukes en god 
del når man virkelig spiller 

instrumentet. 
Men 3-kommandoen skjuler også 
en helt annen veldig fin effekt. Det 
som gjør 3-kommandoen ekstra 
spennende er at når du spiller en ny 
note, og setter på kommandoen 3 ,  
så spilles ikke samplet pånytt, 
samplet (eller chip-Iyden) du 
spiller, vil bare forandre tonehøyde, 
mens OctaMED fortsetter å spille 
videre gjennom samplet. Dette gir 
masse muligheter! Fordi: Hvis du 
har et ganske langt sample (eller 

O c t a M E D  k u r  s 

chip-Iyd), som forandrer karakter 
underveis, så vil du "gå glipp av" 
denne lydkarakteristikken når du 
spiller mange raske noter etter 
hverandre; fordi hver gang du spiller 
en ny note, så startes samplet fra 
begynnelsen igjen, og du vil aldri få 
høre samplet slik det låter lenger uti. 
DERIMOT, hvis du bruker 
3-kommandoen til å "dra" 
tonehøyden mot neste tone, veldig 
raskt, så vil samplet fortsette utover, 
og du får dra nytte av hele samplet' s 
karakteristikk. 

Ta inn et sample som er ganske 
langt, og gjeme som "forandrer" litt 
på seg underveis, fra begynnelsen 
mot slutten av samplet. Så setter du 
opp noe slikt: 

C-3 1 0 0 0 0  Instrument Ol erstatter 

G-2 1 0 3 FO du med "diu" instru

D-3 1 0 3 F O  ment nr.! 

G-2 1 0 3 F O  
D # 3  1 0 3FO 
G-2 1 0 3FO 
D-3 1 0 3FO 
. .  osv fra toppen igjen . . .  

Her spilles det raskt på instrumentet 
mellom noter som står ganske langt 
fra hverandre (i tonehøyde); MEN 
istedet for at sampletIinstrumentet 
ditt starter pånytt hvor hver note, så 
bare "dras" tonehøyden veldig raskt 
til den nye tonen! 
Tone-forandringen dras så raskt at 
det høres ut som den bytter 
øyeblikkelig, men saken er at 
samplet her ikke spilles pånytt -
OctaMED fortsetter å spille videre 
utover samplet, og dermed forandrer 
lyden seg underveis, og gir en heftig 
lyd opplevelse hvis du har et kult 
sample (eller, som sagt, chip-lyd). 

Hvis du bruker dette trickset med en 
dyp, fet, syret synth-Iyd, så får du en 
helt ur-kul techno-effekt ut av det. 

& - 1  fi:�  
C - 2  
6 - 1 
C - 2  
& - 2  
C - 2  
& - 1 
C - 2  
6 - 2  
C - 2  
6 - 1 
C - 2  
& - 2  
C - 2  
G - 1 
C - 2  
6 - 2  
C - 2  
G - 1 
C - 2  
G -

3 8 3 F  
3 8 3 F  
a 8 3 F  
3 . 3 F  
3 . 3 F .  
3 . 3 F  
3 . 3 F  
a . 3 F  
3 8 3 F  
3 8 3 F  
a . 3 F  
3 8 3 F  
3 8 3 F 3 83 F  
3 3 F ø

. a 8 3 F  
3 8 3 F  
a 8 3 F  
3 . 3 F  
3 . 3 F  

. 3 F  

. 3 F  

Nok en gang må jeg få henvise til 
låta "Stardance" .  Legg merke til 
den aller første lyden som dukker 
opp i låta - den som går mellom 
notene A-E-A (osv.) med 
instrumentet "Complex l " . Dette er 
et langt, heftig instrument, som 
forandrer seg massevis over lang tid 
(jeg brukte en kveld bare på å lage 
lyden ! l), og når jeg spiller 
åpnings-tonene her, bruker jeg den 
effekten som jeg har forklart her. 
Du vil høre at lyden forandres sakte, 
selv om nye noter spiller hele tiden. 
Du kan jo forsøke å ta vekk alle 
3-kommandoene fra disse notene, 
og høre hvordan det blir når 
instrumentet startes pånytt for hver 
note som spilles. Ikke helt det 
samme, kan man trygt si ! ! 

Derfor: Dette tricks et er virkelig 
gull verdt - bruk det med feeling ! 

Nå har vi desverre kommet til veis 
ende for i dag; men følg med neste 
gang, for da skal vi se på enda fler 
uunnværlige effekt- kommandoer, 
og det blir som vanlig mange 
musiker-tips underveis. I 
mellomtiden må dere love å øve 
mye, og når dere har laget noe 
skikkelig bra, så hvorfor ikke sende 
det til meg på en diskett - hvis jeg 
synes det er bra nok, skal jeg nevne 

Føler 
du deg 

liten? 
Amiga Foreningen er en lands

omfattende forening. Vårt formål 

er å fremme Amiga brukernes 

interesser. Vi jobber for å ivareta 

deres interesser. Jo flere vi er, 

desto sterkere stiller vi. Det er over 

50.000 Amiga eiere her i landet. 

Tenk om vi alle går sammen 

istedenfor å være alene. 

Et medlemskap koster 
100 kroner for 1994 

Underskrifts kampanje for ut

vikling av seriøse prog- rammer til 

Amiga, be PC bladene skrive om 

Amiga og oppmuntre de firmaer 

som allerede lager software og 

hardware for Amiga. Det er noen 

deg i neste blad, slik at du kan 
oppnå ære og beføle!.. eh, 
berømmelse utover Det Ganske 
Land! Adressen du skal sende 
OctaMED-låtene dine til er: Amiga 
Forum, c/o Bjørn Lynne, 
Schleppegrellsgt. 1 0, 0556 Oslo. 
(Jeg kan desverre ikke returnere 
diskettene - sorry.) 

HAR DU I KKE 
OCTAMED? 

Ibis d u  ønsker å giøre deg 

kjent med QctaMeiJ, flnner 

du en demover,sjon på 

AmigaForum-diskett or. 

6/93. Denne kan bestilles ved 

å sende kr. 20,- i frimerker til 

AtnigaForum AS, 

Verkstedveien :48 
801 3 Bodø 

Ønsker dø en fullstendig 

versjon, kan denne bestilles 

fra AM/FM, tlf. 67 59 43 31 

eller 22 35 27 gl . 
vS krever Kickstart 2.0, og 

koster 295,-.  v4 går på 

1 .2/1 3, og koster 1 95,-

av oppgavene vi foreløpig har 

gjort. 

Vi håper du er interresert i hva 

foreningen gjør, og vil bli medlem. 

Det koster 1 00 kroner for 

medlemskap i 1994. 

Ask not what your Amiga can do 
for you. Ask what you can do for 
your Amiga. 

Amiga 
Foreningen 

Kronaveien 8 
1 9 1 2  Enebakk 

fax: 64 92 73 71 
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Introduksjon til 

A OS 
Interface 

Amos I nterface er Amos Professionals alternativ ti l  
Workbenchs brukergrensesnitt. Selv hadde jeg klart 
foretrukket å kunne utnytte Workbench, men Amos 

I nterface gir deg ihvertfal l mul igheten til å gi 
Amos-programmene dine betydel ige ansiktsløft uten 
altfor mye strev. Amos Interface finnes bare i Amos 
Pro, så denne artikkelen er uten interesse for de som 

ikke har denne versjonen av Amos. 

av Torstell Gabrielsen 

Brukergrensesnitt 

Med brukergrensesnitt mener man hvordan programmet oppleves for 
brukeren. I Amiga-sammenheng betyr det som regel grafisk 
brukergrensesnitt med knapper, rullemenyer, vinduer, dialogboksen 
(requestere), osv. Alle disse tingene kan man alltids simulere i Amos ved å 
lage alt fra grunnen av, men via Amos Interface blir det mye lettere å lage 
grafiske brukergrensesnitt. 

Eget språk i språket - egne variabler 
Amos Interface er et språk i språket på samme måte som AMAL. 
Programmene bygges opp som strenger i Amos, og kommandoene er 
veldig enkle og kQrte, med fare for veldig uoversiktlige programmer. For å 
gjøre det hele enda mer uoversiktlig, angis alle variabler i Amos Interface 

. med nummer; ikke navn. I utgangspunktet har man tilgjengelig 1 7  varibler, 
men dette kan utvides med kommandoen Dialog Open. Å sette en variabel 
kan gjøres slik: 

SetVar 0, 1 00 
SV I , 'Hei' 

Den første linjen setter variabel ° til verdien 1 00. Den andre linjen setter 
variabel 1 til tekststrengen 'Hei ' .  Legg merke til at variablene kan brukes 
til tall eller tekst. 
Alle kommandoene kan skrives fullt ut eller forkortet ned til 2 bokstaver 
som vist i andre linje. Amos tar bare det som står i store bokstaver for å 
være kommandoer; små bokstaver overses. For oversiktens del anbefaler 
jeg at man skriver kommandoene fullt ut. En annen ting å legge merke til 
er at man bør angi tekster med enkle apostrofer istedenfor gåseøyne, dette 
for å unngå forvirring når du legger kommandoene inn i vanlige 
Amos-strenger som avgrenses av gåseøyne. 

Omvendt polsk notasjon 
Uttrykk kan ikke skrives på vanlig måte, som 2*3;  her må man istedenfor 
angi tallene først og så operatoren: 2 3 *. Dette kalles omvendt polsk 
notasjon. Grunnen til at det gjøres slik, er at det gjør det enklere for Amos 
å utføre regneoperasjoner via stack, uten at vi skal komme med en 
nærmere forklaring på denne problemstillingen her. Les mer om omvendt 

polsk notasjon i manualen. Amos Interface-variabler refereres til på følgende 
måte: 

<variabelnummer> V A 

Å sette variabel ° like variabel 1 pluss tallet 1 00 vil da bli gjort slik; "SetVar 
0, 1 VA 1 00+" .  

Siden vi har så liten plass tilgjengelig i bladet, får vi ikke egentlig ikke gjort 
stort mer enn å gjøre oppmerksom på Amos Interface, samt å vise et 
eksempel på hvordan Amos Interface fungerer. Språket er langt mer avansert 
enn det vi kan klare å få frem her. Det ville ta mange artikler å forklare alt i 
Amos Interface skikkelig, men studer selv Amos Pro-manualen; den 
forklarer tingene ganske bra. 

A$="BAse 50,50; " 
A$=A$+"SIze 1 5 1 ,5 1 ;  SAve 1 ; " 
A$=A$+"INk 4,0,0; "  
A$=A$+"Graphic Box 0,0, 1 50,50;"  
A$=A$+"PrintOutline 35, 1 0,'AmigaForum' ,2,4;" 
A$=A$+"PRint 25,34,'Trykk en knapp' ,3 ; "  
A$=A$+"RunUntiI 500,% 1 1 1 1 ; " 
A$=A$+"EXit;" 
D=Dialog Box(A$) 

Forklaring: 

BAse <x>,<y> : Setter base for alle koordinater som oppgis. Alle oppgitte 
koordinater vil bli lagt til 50 i x-retning og 50 i y-retning i vårt eksempel. 

SIze <x>,<y> : Forteller Amos størrelsen på den totale boksen vår. Dette er 
nødvendig når vi skal be Amos Interface om å ta vare på bakgrunnen før den 
viser boksen vår, slik at bakgrunnen kan settes tilbake igjen etterpå. 

INk <penn>,<bakgrunn>,<uthevning> : Setter forgrunnsfarge, 
bakgrunnsfarge og uthevning for alle tegneoperasjoner. <uthevning> 
(outline) setter fargen på uthevning, f.eks. kant rundt boks. Uthevning virker 
bare hvis den er slått på med kommandoen SetPattern. 

Graphic Box <xO>,<yO>,<xl>,<yl> : Tegner en boks fra koordinaten 
« xO>,<yO» til « x 1 >,<y l» . 

PrintOutiine <x>,<y>,<tekst>,<uthevningsfarge>, <tekstfarge> : Skriver 
en tekst fra koordinatene « x>,<y» med farge <tekstfarge> og uthevet med 
fargen <uthevningsfarge>. 

PRint <x>,<y>,<verdi>,<farge> : Skriver ut en verdi <verdi> på 
koordinaten « x>,<y» med fargen <farge>. 

RunUntii <tid>,<flagg> : Forteller hvor lenge dialogboksen vår skal holdes 
oppe før den stenges. Vi  kan angi maksimum tid og hvilke andre hendelser 
som kan avslutte dialogboksen; tastaturtrykk eller !llustastetrykk. Dette angis 
med argumentet <flagg>. Bit ° angir om vi skal rense tastaturbufferet først, 
slik at et tastetrykk gjort for lenge siden ikke skal forårsake at dialogboksen 
går ned med en gang. Bit 1 gjør det samme for mustastene. B it 2 forteller at 
vi skal avslutte ved at tastaturtrykk, og bit 3 angir at vi skal avslutte ved at 
mustastetrykk. I vårt eksempel bruker vi alle disse flaggene, og man kan da 
avslutte dialogboksen ved trykk på tastaturet eller mustastene. <tid> angis i 
50-dels sekunder, og dialogboksen vil avslutte automatisk når <tid> 50-dels 
sekunder har gått hvis vi ikke trykker på noe. I vårt eksempel venter vi i 1 0  
sekunder. 

Håper at de som ikke har vært "klar over" hva Amos Interface egentlig er, 
kan ha fått noen ideer nå. Ved hjelp av Amos Interface kan man sette opp 
dialogbokser med tekstknapper, skyvekontroller, osv - uten at man selv må 
overvåke hvordan brukeren bruker disse. Mulighetene med Amos Interface 
er mange, så det er bare å sette seg ned og studere manualen - lykke til !  

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



T I P S 

av Øyvilld Skog voll 

Vo! Etter mye mas fra dere lesere er vi t i lbake igjen! Denne gang skal vi se på et l ite animasjonstips 
som kan brukes til  å lage myke, bølgende tekster som kommer susende gjennom det store intet. For å lage denne 

effekten skal vi bruke Move-menyen ti l  å la en tekst komme susende, bokstav for bokstav. 

Dette eksemplet er basert på at du 
tegner i Low-Res (320x256), og du 
må ha nok minne til å lage 
animasjon (helst mer enn 1 MB).  
Start opp programmet! 

lag først teksten 
Gå inn i Anim menyen, og under 
Frames/Set # bestemmer du at 
animasjonen skal ha 50 bilder 
(frames). Når du har gjort dette, vil 
det stå l/50 oppe i menystripen - det 
betyr at du nå ser det første bildet i 
animasjonen. Trykk SHIFf-2 for å 
gå til det siste bildet, og det vil da 
stå 50/50 i menystripen. Så velger 
du Picture/Spare/Swap (eller 
trykker }) for å gå over til 
"reservebildet" . Her kan du tegne 
ting uten at det kommer inn i 
animasjonen, og her skal du nå 
skrive teksten. Hvis det er mange 
bokstaver i teksten, kan det bli litt 
mye arbeid, så i dette eksemplet 
nøyer vi oss med å skrive teksten 
"AMIGA" .  Tegn eller skriv 
"AMIGA" med store bokstaver. 

Den første bokstaven 
Velg så "klipp ut"-symbolet i 
menyen til høyre for å ta kopi av 
den første bokstaven. Når du har 
gjort dette, henger bokstaven "A" 
fast i pilen. Trykk } for å gå tilbake 
til det siste bildet, og plasser 
bokstaven omtrent der den stod i det 
andre bildet (venstre musknapp). 

Bevegelsen 
Så velger du AnimIMove, slik at 
Move-menyen kommer fram. Der 
skal vi  nå lage en bevegelse som 
gjør at bokstaven kommer sklien de 
inn fra et sted til høyre, bak i bildet. 
Nå har vi ikke plass til en grundig 
gjennomgang av Move-menyen, 
men hvis du ser i AmigaForum 
1/93, finner du en skikkelig 
forklaring på alle funksjonene. Her 
skal vi bare nøye oss med å vise hva 
du skal skrive inn. 

x 

ved å velge Anim/Frames/Add 

frames, og skriver inn 5. Da 
kopieres det bildet du står på opp 
i 5 eksemplar, og du ender opp på 
bilde 55 ( i  meny linjen skal det stå 
55/55). 

Neste bokstav 
Så trykker du } for å gå over til 
reservesiden, og plukker opp 
bokstaven M. Trykk på} igjen, og 
du er tilbake på bilde 55 igjen. 
Plasser M'en til høyre for A'en (slik 

Dist : =�[:;;; 
Angle: �� __ �iiiiiij� 
Ease-Out: 

Ease-In: 
Count: 

Previewl 
Cancel i 

Husk at du også må slå på brush for 
både Dist og Angle, samt at 
bevegelsen skal ende opp på det 
bildet du nå står (knappen er en pil 
som peker mot et punkt). Sett også 
Ease-in til 20 for å dempe 
bevegelsen noe i slutten. Så kan du 
prøve å trykke Preview, og du vil se 
en firkant som kommer susende fra 
venstre kant, og stadig nærmere deg. 
Hvis den ikke gjør dette, må du 
sjekke innstillingene dine ! Når det 
virker, trykker du Draw. 

Bokstavene tegnes opp, og du ender 
opp på bilde 50, med en A til 
venstre i bildet. Så skal du legge til 
5 bilder i animasjonen. Det gjør du 

at det ser "riktig" ut). Så kaller du 
opp Move-menyen igjen, og siden 
tallene allerede står her, trenger du 
bare å trykke Draw. Den neste 
bokstaven kommer susende, men 5 
bilder forsinket. 
Når den er ferdig, tar du påny og 
legger til 5 bilder, går over til 
reservesiden, plukker opp neste 
bokstav, og gjør det samme med 
den. Fortsett slik til du har gjort det 
med alle bokstavene. 

Trykk 5 for å se animasjonen. Den 
skal da se ut omtrent som bildene til 
høyre! 
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usi kere e m lga 
O pa ta 

-

l'ed BjOrli Lyulle 

Påstand: Amiga gir næring ti l  kreativitet og skaperglede! Enten du driver med bi ldebehandl ing, animasjon eller 
lyd og musikk, så har s ikkert også du merket at en langt større andel Amiga-bruker.e enn br.ukere av andre 

datamaskiner, skaper noe. Det har nok sammenheng med selve Amigaens og dens mul igheter, men kanskje enda 
mer sammenheng i hele den kreative stemning og skaperglede som finnes i Amiga-mi ljøet. 

I denne artikkeJen ska1 vi se litt på 

musikere fra Amiga demo- og 
spill-musikk miljøet som har gitt ut 

musikk laget på Amiga og synthesiiZere, 
og som har "ekte" musikk-produkter 

tilgjengelige for folk som liker skikkelig 

god, variert syntl1-musikk. Jeg er sikker 

på mange a dere Amiga-mai)ill fans 

gjeme vil vite meI; om disse produktene, 

utgitt av mennesker som er mest kjent for 
sin demo- og spill-musikk, men som du 
altså kan få tak i "profe jonen" 
studio-produsert synth-musikk av. 
Vi går kronologisk ril  ver.ks, taFter med 

musikeren som ga ut noe først. og ender 
med det ferskeste. 

CHRIS H U LSBECK 
Denne svært berømte (innen 

Amiga-miljøet!) musikeren var, såvidt 
jeg vet, den første "Amiga-mu ikere1'l" 

som ga ut en CD. Den første CD'en hans 
het "Shades", og inneholdt typisk Chris 
Hiilsbeck-musikk, bare med mye bedre 

produksjon og lyd, selvfølgelig. En lang 
medley av musikken fra spillet 

"Turrican" åpner CD'en, og vi finner 

også synth-versjonen av musikken fra 

spillet "R-Type",  som kanskje er den best 

kjente melodien Chris har laget. 
Noe senere ga Chris ut en ny CD som het 
"The Apydia Soundtrack. and more". 

Som tittelen antyder, Inneholder denne 
CD'en mye musikk fra spillet "Apydia". I 
tillegg er en stor del av CD'en fylt med 

House/Rap-musikk av ganske tvilsom 
kvalitet. Men den noen ganger 

klassisk-inspirerte og andre ganger mer 

pop-inspirerte musikken tilhørende 
"Apydia" er virkelig bra. Chris skal 

kunne kontaktes på: 

Audios 

cio Chris Hiilsbeck 

Siidliche Ring.vtrasse 214 

63225 Langen 

GERMANY 

PS: Kan jo nevne for dere at jeg selv har 

for økt å likrjve til denne adressen for å 
spørre hvor mye penger jeg skulle sende 

for å kjøpe begge CD' ene; men jeg ftkk 
aldri svar. Det skader ikke å forsøke i aUe 
fall!  

BJØRN LYN N E  
Jeg får vel være med her jeg også .. . ! 
Ormrent samt1dig sOm Chris Htilsbeck ga 

ut sln første CD, ga jeg ut en kassett som 
jeg sim�Ithen kalte "Bjørn Lynne Demo 
Tape";  med mine første 

synth-pnoduksjoner. Sett i lys av nyere 

produhjoner. en kanskje noe 
amatørmessig sak, men det var da en 

strut! 
Men omtrent et år senere ga jeg og min 

gamle Crusaders-kompis, Seppo 

"Fleshb.r.ain" Hurme ut en CD som vi 
kalte '�H'obbits & Spaceships",  som 

produksjonsmessig låt mye bedre. Denne 

CD'en inneholder ca. '72 minutter med 

di verse pop/rocklnewage/spaee 
synth-musj.kk, i så-og-si typisk 

Dr.Awesome "" Fleshbrain stil, for de 

som måtte være kjent med den. Bare med 
profft utstyr og proff lyd, selvfølgelig. På 

høsten '93 ga jeg ut en kassett med 

musikk fra et teater-stykke jeg laget 
musikken til. Kassetten heter "Brave New 

Virtual World" og inneholder mest 
ambient, industriell, flytende musikk. 

Men for å fylle opp tapen, lajeg også på 

noen synthe izer-remixer a noen gamle 
kjente Amiga-låter. For bare ca. l måned 

siden kom også min nye CD, "Montage", 
mer eller mindre i samme stil som 
"Hobbits & Spaceships", med litt av hvert 

innen instrumental-musikk: Pop, Rock, 
New Age, Techno, ballader. Blandet 

drops! Selv bruker jeg Music-X til 
MIDI-sequencing, mens Seppo brukte 

Dr.T's KCS. Jeg kan kontaktes på: 

Bjørn A. Lynne 

Schleppegrellsgt. lO 
0556 Oslo 

ALLISTER BRIMBLE 
Allister e r  veldig godt kjent innen 

Amiga-miljøet, kanskje mer blant 

spill-produsenter enn blandt demo-fans. 

Han har laget musikken til en haug med 
spill fra Engelske produsenter, og er også 

den mest brukte musikeren til det veldig 
populære spill-teamet "Team- 1 7 ". 
AlIister ga ut en kassett som het "The 
Team- 1 7  Works" og som tittelen antyder, 

er det nakk om synth-rernixer og 
nyinnspHlinger m�d praff lyd av låter fra 

flere av hans Team- 1 7  spill, om f.eks. 

"Project-X" , Sro!1t sett \teidig fin blanding 

av pop og new age musikk, med 

tendenser til litt "rave" innimellom. 

Omtrent et år eller så senere, kom 
Allister med sin CD, "Sounds Digital" .  
Denne CD'en inneholdt omtrent hele 

den kassetten som jeg nevnte over, pluss 
en del nytt. Også her finner vi mye fin 

pop / new age musikk, iblandet litt 

etniske tendenser nå og da. 
Produksjonen er helt fin - ikke noe 

dårligere enn noe av det du kjøper i 

platebutikken. AlIister er vanligvis 

veldig hyggelig og imøtekommende, og 

hvis du skriver til ham, forteller han 
sikkert gjeme mer om hvordan du kan få 

tak i CD'en hans. Han bruker forøvrig, 

som meg, Music-X til å lage 
synth-musikk på. 

Allister Brimble 

Hill House 

Lapford, Crediton 

Devon, EX13 7BQ 

ENGLAND 

DAN I E L  TI PPMANN 
Daniel Tippmann e r  e n  tysker som har 

laget mye Amiga-musikk, kanskje ikke 

så mye for de totalt utflippede typiske 
party-demoer, men mer for PD-disker 
fra UGA og noen lav-budsjett Usenserte 

disketter osv. Jeg visste o erhodet ikke 

om Daniel' s CD, enda jeg hadde hatt en 

del kontakt med ham - det var nesteR en 
tilfeldighet at jeg fikk høre om den og 

fikk tak i den. 

CD en er laget sammen med en annen 

Amiga-musiker som kaller seg 

"Contrast" - jeg må innrømme at jeg 

ikke vet det egentlige navnet hans, 

CD'ens tittel er "BopefuI Towns", og 
den inneholder, grei instrumental 

pop-musikk, med litt gitar ispedd. Ifølge 

opplysningene på coveret, bruker Daniel 

ProTracker ( ! )  til MIDI-sequencing ! Det 
v.iIle Ikke ha vært mitt valg akkurat, men 

det har da tydeligvis fungert. Det som er 
litt negativt kanskje, er at CD'en er litt i 

korteste laget (ca. 30 min), 

Daniel Tippmann 

Hans-BiJckler-Str, 49 

90765 Fiirth 

GERMANY 

VOLKER TRI PP 
Volker "Jestei'/Sanity" Tripp e r  vel 
kanskje den aller mest populære 
demo/musikk-disk musikeren i hele 
Amiga-scenen. For ca. et år siden laget 

og ga han ut en tape . ammen med en 
kompis (som jeg aldri klarer å huSke 

navnet på, men det er vel neppe viktig 

for dere Jester-fans). "Gruppe-navnet" 
var Minimal Art, mens kassettens tittel 

var "S i mplicity " . Musikken på denne 

tapen låter nesten akkurat som Pet Shop 

Boys, med litt trøtt vokal (kompisen til 
Volker synger), og enkle, greie og 

fengende pop-arrangementer. 

Lydkvaliteten kunne vært noe bedre, 
men er helt ålreit - ikke irriterende på 
noen måte. Volker bruker OctaMED til 

MIDI-sequencing. 

Jeg tror det har seg slik at denne 

kassetten bare ble laget i et begrenset 
opplag, og at den nå er utsolgt, men det 

kan da ikke skade å spørre. Her er 

adressen hans: 

VolkeI' Tripp 

In Del' Ziegelheide 15 

4290 Bocholt 

GERMANY 

MARTIN WALL 
Rykter sier at "Martin "Mantronix" Wall 

kommer med en CD veldig snart, eller 
:mungen har den allerede kommet ut. 
Jeg har des verre ikke klart å oppdrive 
Martin' s adresse, så jeg har ikke fått 

bekreftet om dette med CD'en er sant 

men hvis jeg får tak i den, skal jeg høre 

på CD'en og fortelle dere alle hvordan 
dere kan få tak i den. 

Det var i grunnen alt jeg et om kjente 
Amiga-musikere fra demo- og 
spill-miljøet som har gitt ut "ordentelig" 
musiltk. Det er ikkert mer tilgjengelig; 

det er bare disse her jeg har hørt om. Til 
slutt vil jeg i at hvis du har tenkt til å 
skrive til noen av adressene og spørre 
om disse kassettene og CD' ene, så er 

nok sjansen for at du får svar mye bedre 
hvis du legger med en Internasjonal 
Svar-kupong, som du får på posten for 6 

kroner. 

��--------------�-------------------







NORSKE 
DISKETFMAGASINER 
GJENNOM nDENE 

41H DIMENSJON, dislcmag av 
Cryptobumers og Razor 191 1 
BUROCHART, chartmag av 
Crusaders 

RAW, diskmag av Spaceballs 
(Tidligere PMC og ew Wave) 

UPSTREAM, dislcmag av Balance 
(Tidligere Frogs) 

LOVE, BBSmag av Compact 

HEADLINE, diskmag av Stone Arts 

42, kommende diskmag av Talent 

NETRONOMICON, kommende 
diskmag av Cadaver 



Br OlD 
ignal r 

V i d 

delbildene blir Jaat ovenpA 
hverandre. men for l fl ti l det ml 

bildefrek.vensen tres ned. 

Frekvensen blir lavere enD 50 bilder 

pr. sekund, og vi opplever det som 

om hele bildet flimra'. Gevinsten er 

ølet detaljoppløsniog mens tapet blir 

at hele bildet dirrer. 

Glidelis 
Noen ganger vil du ogsl se en 
g1idelAs-stripe i overgangen meUom 

to farger. Dette kall 

"chroma-craw.".  Du kan feks. pnJve 

l lap en bIA firkant og en rød 
fiIbnt som stAr helt inntil 

hverandre. Er du heldig (1) fAr du Dl 

et g1idells-møDSter i overgangen 

meUom fargene nlr du ser bildet pA 

TV/video .. Prøv l øke rødfargen i 

den bil firkanten og bIl-fargen i den 

røde. Er du heldig ( ! )  forsvinaer 

lIIfID teæt. Du bn ogsl prøve ' 

minke lysmeøgden for l fl bon 
fenOmenet 

en 
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Mens andre kommer med løner, 
kommer vi med produkter I 

GVP er verdens ledende produsent av tilleggsutstyr til Amiga. 
Dette er ikke en tilfeldighet! Her er en oversikt over de produktene vi leverer. 

A4000 G-Force 040 
Dette er et prosessorkort for Amiga 4000, 
med en 40Mhz 68040 og plass til 32MB 
superraskt minne. En egen 
ekspansjonsmodul gjør at kortet kan 
utvides helt opp til 128MB, og du kan 
også koble på et 32-bits SCSI2 FAST 
interface med overføringshastigheter på 
opp til 10MB pr. sekund! 

A2000 G-Force 040-33 Combo 
En ekstrem versjon av det klassiske 
combo-kortet, med en 33MHz 
68040-prosessor. Kortet har innebygd en 
lynrask SCSI2 harddiskkontroller og 
plass til 64MB rask 32-bits RAM. Og i 
tillegg får du også en ekstra parallellport 
- hva mer kan du ønske deg? 

A4098 SCSI2-FAST / 4008 SCSI Il 
Disse kortene gir deg tilgang til mye 
tilleggsutstyr, som f.eks. harddisk€r, 
uttagbare SyQuest-plater, CD-ROM m.ffi. 
Du kan koble på opptil 7 enheter! A4098 
har plass til 256MB RAM, og er utstyrt 
med et 32-bits SCSI2-FAS'.f--iutexface med 
en overføringshastighet rå opptil 
10MB/sek. A4D08 hal" plass til SMB 
16-bits RAM. 

IV24 A4000, den ult mate gentodd 
Dette er en digltal genlocK mjt!d støtte før 
RGB, composite, SVHS, Betacam og 
M-II-signaler. Innebygd , 
framebuffer / grabber med 16.7 illioner 
farger, billedbehandlingsprogrammet 
ImageFX og det nye EGS SpectraPaint er 
også inkludert. Mange spennende 
funksjoner! 

TBCPlus 
Dette er en digital timebase-corrector 
(TBC) med framegrabber og mulighet for 
tidskode. Mange videoeffekter, avansert 
programvare og full ARexx-støtte, gjør 
dette til et meget interessant produkt for 
deg som jobber med video! 

G-Lock 
I likhet med andre genlocker, kan også 
G-Lock blande video og grafikk (for 
f.eks. teksting av videofilmer). Den 
medfølgende programvaren lar deg 
justere billedkvaliteten, og G-Lock kan 
også styres direkte fra Scala. Full støtte 
for både composite og SVHS video. I 
tillegg kan du også bruke den som 
lydrnikser! 

• 

EGS 28/24 Spectrum 
Dette grafikk-kortet gir din Amiga en 

grafikk som er mye bedre enn AGA! 
Maksimal oppløsning er 1600x1280 

punkter, med 800x600 punkter i 24-bit. 
Workbench-emulering og mange 

avanserte finesser, samt medfølgende 
programvare (bl.a. tegneprogrammet 

EGS Spectrapaint), gjør dette kortet til 
et meget gunstig kjøp! 

Performance Series Il  
Nå kan din Amiga 1 200 utstyres med 

en 68030-prosessor på 50 MHz, og opp 
til 32MB med rask 32-bits RAM. Du kan 

også putte inn en matteprosessor på 
opp til 50MHz! Kortet har også 

kontakter for tilkobling av 
SCSI-kontroller, videodigitizer og 

1 6-bits sampler! 

DSS8+ 
Dette er uten tvil den beste 8-bits 

aDlpleren som er lagd til Amiga! Det 
medfølgende programmet Digital 
&)Und Studio inneholder kraftige 

funksjone for sampling, redigering, 
miksing og effekter. De)1 nye versjonen 

(3.0) støtter også opptak direkte til 
harddisk! 

PhønePak VFX 2.0 
Med dE'tte kortet kan du benytte 

telefone;n BOro en "elektronisk 
p,ostkasse", der menyer av typen "Trykk 

). forinformasjconJ � for produktliste . . .  " 
enKen kan settes opp. Meget 

pl'cygl'amme-rbart og kraftig system, som 
også ka:$!. ende og motta telefaxer. 
Passer til Amiga 2000/3000/4000. 

ioExtender 
Nå kan du ha tilkoblet både skriver, 

sampler, scanner og modem samtidig! 
ioExtender for Amiga 2000/3000/4000 

inneholder to raske seriellporter, en 
parallellport, og store muligheter for 

videre utvidelser. Vi kan også levere en 
egen MIDI ekspansjonsboks som er 

ideell for musikere! 

Image�X 
Dette revolusjonerende programmet 

kombinerer tradisjonell billed-
behandling med forbløffende effekter 

og profesjonell morphing. Leser og 
skriver forskjellige filformat, og har 
innebygd system for virtuelt minne 

(aldri mer "out of memory!"). Alle 
funksjoner utføres i full 24-bit, selv om 

du ikke har noe 24-bits kort! 



Mens andre TV-spill er 

basert p.å gammeldags 

8- eller 1 6-bits 

teknologi/ er Amiga 

CD32 et ful lstendig 

32-bits TV-spill med 

mange avanserte 

finesser og spennende 

muligheter. Dette er 

fremtidens under

holdningsmaskin ! 

- 14.18MHz Motorola 68EC020 
- AGA grafikk-kretser 
- 2MB CHIP RAM, 1MB ROM 
- Dual speed, multi session 

CD-ROM 
- Kontrollenhet med 11 knapper 
- Kan utvides til å spille 

Full Motion Video 



• 

p u b I I c D o m a I n 

Public Domain (PD) er betegnelsen på programvare som kan distribueres fritt. Den største sam l i n gen av PD er Fred 
Fish-saml ingen. Den består pr. i dag av 950 disketter! Og det kommer stadig flere. Det går nesten i kke en måned uten at nye 
Fish-di sketter ser dagens lys. På disse diskettene kan man finne nesten alt, fra assemblere til animasjoner, fra spi l l  til samplet 

musikk. På hver diskett l igger det flere forskjell ige programmer. 

JcG raph 
av Jean-Christophe Clement 

Har du noengang hatt bruk for å få 
illustrert noen tall-støITelser? Prøvd å 
tegne noen stolpe-diagrammer for hånd i 

et tegneprogram? JcGraph er et program 
som du kan bruke til å generere ulike 

typer grafer, på grunnlag av tallmaterialet 
som du forer det med. 
Prosessen fra man starter til den ferdige 
graf er ganske grei. Først lager du en 
vanlig tekstfil der du oppgir dataene som 

du vil illustrere. Så starter du JcGraph og 
henter inn denne filen. Fra en meny 
velger dU'så hvilken type graf du vil 
benytte. Du kan velge mellom veldig 
mange forskjellige typer grafer i dette 
programmet. Eksempler er pai-, Iinje- og 

stolpediagrammer i forskjellige varianter 
i både 2D og 3D. Og voila! Grafen din 
dukker opp! 

Ved hjelp av noen "slidere" kan du rotere 
grafen rundt alle aksene, slik at du ser 
den fra den siden du ønsker. Og du kan 
stille inn forskjellige farger på de 
forskjellige delene av grafen. Det ferdige 
resultatet kan du lagre som IFF,. 
PostScript og Draw2000 (Kan blant annet 
inkluderes i Professional Page 3 .0). 
JcGraph gir deg ganske raskt et visuelIt 
bilde av tallene dine. Hele prosessen med 
å lage grafen går kjapt og greit. JcGraph 
krever Workbench 2.0 eller nyere. Du 
finner den i vår pakke Golden Graphies! 

M i n i Morph 
av Philippe Banwart 

Morphing har etterhvert blitt et kjent 
begrep på Amiga'en gjennom de 
kommersielle programmene CineMorph 

av Stig Ove Johnsen 

og Morph+. Morphing er en prosess der 

du lager en animasjon av en overgang 
mellom to bilder. Kort sagt blir det ene 
(kildebildet) gradvis forvandlet til det 

andre (målbildet) etter visse kriterier. 
Selv om PD-programmet Minimorph kun 
støtter gråtonebilder, er det et interessant 
alternativ til CineMorph og Morph+. 
Hvordan foregår morphing med 
MiniMorph? Først må du hente inn to 
gråtonebilder. Hvis du skal morphe et 
objekt til et annet, bør de være av 
noenlunde lik størrelse. B akgrunnen bør 
være den samme, kontrast og lysstyrke 
bør ikke avvike for mye. MiniMorph 

benytter funksjonstaster til å hente frem 

de tre hovedmenyene. Trykk på F l  for å 
få EDIT-menyen, som blant annet lar deg 
hente inn kilde- og målbildet. Du kan 
skifte mellom disse bildene ved å trykke 
på mellomromtasten. 

Når bildene hentes inn, blir de overlagt 
med et gitter. Gitteret skal du benytte til å 

endre form på objektet som skal morphes. 

Skal du for eksempel morphe et ansikt 
om til et annet, er det viktig at den 
fysiske ansiktsformen endres gradvis 
gjennom animasjonen. Hver rute i 
kildebildets gitter korresponderer til en 
rute i målbildets gitter. Gitterets form i 
kilde- og målbildet bestemmer hvordan 
punkter i kildebildet gradvis flyttes til 
målbildet. Ved å flytte på knutepunkter 

mellom rutene kan du enkelt forme gitter 
som gir naturlige og effektfulle 
morpheanimasjoner. Det er enkelt å gi 
gitteret bedre oppløsning (flere ruter) 
dersom dette er ønskelig. Gitter kan også 
hentes og lagres via EDIT-menyen. 
Når du har formet et fornuftig gitter for 
begge bildene er du klar til å kalkulere 
animasjonen. RENDER-menyen får du 
fram ved å trykke F2. Her velger du hvor 
mange bilder animasjonen skal gå over. 
Det ferdige resultatet blir lagret i form av 
en serie enkeltbilder. Før'du starter 
kalkuleringen oppgir du et basisnavn for 
bildene. MiniMorph vil selv nummerere 
bildene i rekkefølge. 
Med MiniMorph følger det med et par 
eksempler. Jeg hentet inn to bilder, en 
dame og en mann, med tilhørende gitter. 
Bildene hadde formatet 320x256 med 1 6  
gråtoner, gitteret var p å  l Ox 1 2  ruter. På 
min 1 6Mhz Amiga 3000 tok det i 

overkant av to minutter å kalkulere en 
overgang bestående av 30 enkeltbilder og 
lagre disse til RAM-disk, altså under 5 
sekunder per bilde! 

Som sagt genererer MiniMorph en serie 
enkeltbilder. For å sette bildene sammen 
til en animasjon kan du benytte det 
medfølgende verktøyet ANIMBuild. Ved 
oppstart av ANIMBuild får du se en 
filvelger. Trykk ADD for å oppgi navn på 
animasjonen du skal lage. Deretter kan du 
legge inn bildene animasjonen skal bestå 
av på en liste til høyre på skjermen. 
Bildene kan legges inn i den rekkefølge 
du ønsker, men det er vel ikke særlig 
interessant å endre rekkefølgen på en 
morphe-

·
sekvens. I tillegg til ANIMBuild 

får du med verktøyene SplitANIM, 
CombineANIM, MakeAnim og 
ANIMlnfo. 
MiniMorph er et program en kan ha mye 
moro med! Til profesjonelt bruk er 
programmet foreløpig for enkelt. øverst 
på ønskelisten er støtte for fargebilder. 
Størrelsen på bildene er begrenset til 
320x256, men denne begrensningen blir 
fjernet dersom du registrerer deg hos 
Philippe Banwarth for bare 3 dollar. 
MiniMorph's sterkeste sider inkluderer 
høy hastighet, svært lett å lære, gode 

resultater og selvfølgelig prisen! 
Til dere som ikke har prøvd det vil jeg 
bare si at dette M Å dere bare prøve! 
MiniMorph finner du i vår pakke 
GoldenGraphics ! 

Hvordan bestille? 
Katalogdisketter 
En over ikl over hva om beJinner 

seg i Hsh-samlingen kan bel tilles fra 
oss. Bare selild 20kr i frimerker. så filr 
du katalogdi kettene i posten i l.øpet 

av kort r id. NYHET! GRA T15 
katalogdi ketter med ALLE 

bestIllinger av enkeltdislretter eller 
pakker. 

Priser: tpr .stk) 
1 -9 disk0lter: 25.-
1 0-> disketter: 22.
Pakketilbud ( 1 2  disk. ): 1 98.-

+25 kr for pakking og porto. 

+ 1 7  kl' ved oppkrnv. 

Bel@pet kan betales på forskudd ovet 
postgiro-konto: 0824 0790670 
Skri\ bestillingen direkte på 
pf,. tgiro-blanketten, 

Alternativt end o s e, n ILte over de 
di .. kettene du vil ha, og vi se.nder deg 
dem i oppkrnv . 

Diskettene be tilles fra: 

Grafi 'k Presenta jon 
Postboks 524 
7001 Trondheim 
Tlf IFa ,; 73 53 12 1 7  

V I  har ikke produ ert denne 
programvaren. og tar derfor ikke noe 
an�;var for å få progrommene til å 
vil'ke . •  oen programrner krever Ult 
mer enn bare li klikke på et ikon med 
musen. I like ti lfeller så medfølger 

det tekstfiler på engel.�k som forklarer 
hva som nm gjøres. Endel av 
programmene som er i Fi h
samlingen forut etter at man har en 
vi� unnskap om hvordan bruke 
Amiga. 

SE N ESTE SI D E  FOR 
EN OVERS I KT OVER 
PAKKETI LB U D! 

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



Beginner 
Dette er en samling 
morsomme spill som har det 
til felles at de er veldig lette å 
starte. Men du trenger ikke 
være nybegynner for å like 
disse! 

Robouldix 
Morsomt spill som krever en 
rask refleks og en kjapp 
hjerne. Krever 1 MB RAM. 

SolitudeSamp 
En samling kortspill. 

Asteroids 
Skyt ned ufoer og asteroider 
og unngå å bli truffet av dem 
mens du driver på .. .  

CardZ 
Et par kabaler. Krever WB2.0. 

ArmyMiner 
Du skal rydde et minefelt så 
raskt som mulig uten å bli 
sprengt i forsøket. Det krever 
en konsentrert hjerne. 

Shuffle 
Lager en form for puslespill av 
Workbenchen din. Sett 
sammen igjen! 

UnivConq 
Strategispill for 2 spillere. 
Dere kjemper om kontrollen 
over verdensrommet. 

4-Get-It 
Virkelig en utfordring! Her er 
det om å flytte på riktig boks i 
riktig rekkefølge. 

Poker 
Vel, Poker er poker .. =) 

DynamiteWar 
Et spill for 2 til 5 personer. Du 
vinner ved å sprenge dine 
motspillere i lufta! Virkelig 
morsomt! 

Orm 
Jo mer du spiser, jo lengre blir 
du. Prøv å spise mest mulig før 
du kræsjer i deg selv! Krever 
WB2.0. 

Fleuch 
Morsomt spill der det gjelder å 
ha tungen rett i munnen. Du 
skal styre et romskip ned i 
trange kløfter for å hente last 

Garnes 
En samling spill som du vil 
ha mye moro med! 

Solit 
Kabal. Krever WB2.0. 

DeluxePacMan 
Meget bra versjon av et 
Pacman spill' 

SSW 
Skytespill for 2 personer. Dere 
er i omløp rundt et par 
planeter, og alt påvirkes av 
tyngdekrefter. 

MineRunner 
Et morsomt plattform-spill for 
opptil 4 personer. 

ParCheese 
LUDO! l til 4 spillere. 

Luffar 
Bondesjakk. Spill mot 
Amiga'en eller en annen 
person. 

Galactiod 
Et skytespill for l eller 2 
personer. 

ASokoban 
Du skal stable klosser. Å flytte 
på feil kloss til feil tid kan bli 
skjebnesvangert! 

MiniGames 
2 små og morsomme 
Workbench-spill. 

Backgammon 
Det klassiske spillet for 2 
personer. 

Sz'kwa 
Et spill fra det nordlige Kina. 
Utfordrende! Krever WB2.0. 

Battlestar 
Et morsomt tekstbasert 
adventure-spill. 

!e�!��n�!�Po�j��om 
liker å jobbe med grafikk. 
Alt du trenger? 

FreePaint 
Bra tegneprogram! 

JcGraph 
Lag forretnings-grafikk. 
Krever WB2.0. 

MiniMorph 
Lag dine egne animasjoner vha 
morfing! 

JacoSub 
Legg tekst og grafikk på dine 
videofilmer. 

GrabiFF 
Lar deg lagre skjermer som 
IFF-bilder. 

KFAST 
"Key Frame Animator with 
SkeIetal Technique". 
Animasjonsfunksjoner. 

MandelMania 
Lager fraktalgrafikk! Krever 
WB2. 1 .  

InScript 
Sett sammen grafikk og tekst 
med overganger mellom 
bildene. 

BigAnim 
A vspiller animasjoner direkte 
fra harddisken. Det gjør det 
mulig å spille animasjoner som 
krever mer plass enn du har 
RAM. Krever WB2.0. 

S_Pic 
Gjør bildene dine 
"selv-visende". Du trenger 
ikke lenger noe eget program 
for å vise bildene dine. 

S AnimS 
S�mme som S Pic, bare med 
animasjoner istedet for bilder. 

ATS 
"AfterTitleS".  Lar deg lage 
rulle-tekster. 

MultiMedia 
Dette er pakken som står 
Amigabrukerne nærmest. 
Eksperimenter med grafikk 
og lyd! 

MapTrix 
Automatisk bakgrunns
generator! Fargesprakende 
bilder genereres vha. fraktaler. 
Mange valgmuligheter (bl.a. 
fjell, skyer, bølger, emboss, 
konvolusjon), lett å bruke. 

FM-synth 
Synthesizer for din Amiga! 
Seks operatorer, sanntids LFO, 
editerbar algoritme. Spill 
musikk på tastaturet! 

MainActor 
Verktøy for redigering og 
avspilling av animasjoner. 

DA 
"Digital Aesthetics". Et 
program for sammensetning og 
avspilling av lydeffekter. 

Lyapunovia 
Genererer fantastiske bilder fra 
matematiske formler. Støtter 
AGA, gir 24 bits bilder i maks 
6S000x65000 punkter. 
Uendelig forstørrelse. 

For å gjøre det enklere for deg, har vi satt 
sammen pakker med programmer innenfor 
spesielle områder. NB! Antallet disketter i 
pakkene er ØKET TIL  1 2! Prisen er fortsatt 

kr. 1 98.- pr. pakke. 

AniMan 
Ny versjon av stemme
gjenkjennings- programmet 
AniMan. Velg fra menyer vha. 
mikrofon. Krever WB3.0. 

NarTest 
Test snakkefunksjonene inne
bygd i Amiga. Krever WB2.0. 

ViewTek 
Vis bilder og animasjoner. Det 
mest avanserte programmet i 
sitt slag: Støtter bl.a. 24 bit 
IFF, GIF, JPEG, SHAM, 
PCHG, alle AGA-modi m.m. 

OctaMEDPlayer 
Spiller sanger laget med MED 
eller OctaMED (4-8 kanaler + 
MIDI). Helt ny versjon. 

JukeBox 
Brukergrensesnitt for 
avspilling av CD-plater. 
Krever CD-ROM spiller. 

VideoTitler 
Tekst videofilmer! AGA
støtte, farge-skrifttyper. Demo. 

ZGif 
Viser GIF-bilder. AGA-støtte, 
liten og rask. 

DSound 
Spiller samplede lyder rett fra 
hard-disk! 

IEv4Demo 
Ikon-editor for ikoner opptil 
640x256 i 256 farger. Mange 
muligheter. Demoversjon. 

FIM 
Fast-Intro-Maker. Lag din 
egen intro ved å sette sammen 
IFF-bilder, tekst og musikk. 

AngusTitIer 
Design av rulletekst i 
forbindelse med videoopptak. 
Forskjellige skrifttyper og 
farger. Demoversjon. 

MagicSound 
I denne pakken finner du 
utvalgte programmer for 
behandling av lyd. Du kan 
lage din egen musikk eller 
høre på ferdige medIodier! 

SoundEffect 
Program for editering av 
lydsampler. Her kan du 
benytte deg av frekvens og 
amplitudemodulasjon, tremolo, 
vibrato, ekko, mikser m.m. 

QuadraComp 
Program for å lage og endre 
musikkmoduler. 

SoundMachine 
Spiller lydformatene RA W, 
IFF, VOC og WAV. 

HD_Frequency 
Sampling med frekvens opptil 
60 khz. Firespors sequencer 
med avspilling fra HD. Demo. 

MidiChords 
Spill akkorder ved å klikke på 
musa. 

OctaMed 
Kjent musikkeditor. Åtte 
kanaler, versjon 2.0. 

MagicNoises 
Sangene Happy Hour, Magic 
Voices, Take it slow m.m. 

VoiceShell 
Start kommandoer ved å 
snakke! 

Scale 
Spill opptil fire skalaer 
samtidig. 

Sound 
Spill lydsampler fra harddisk. 

Sing 
La Amigaen synge tekstfiler! 

BCBMusic 
Sangene Reactance. 
DreamScape og Transition. 

DeliTracker 
Spiller alle populære musikk
formater. 

Business 
Dette er pakken for de 
"seriøse" brukerne. 
Programmene berører 
økonomi, tidsplanlegging og 
organisering. 

UDraw 
Verktøy for tegning av 
skjematiske diagrammer. 

AntiCicioVir 
Virussjekker, finner og sletter 
mer enn 1 50 virus. 

Genealogist 
Spesialisert database for 
slektsforskning. 

Planetarium 
Astronomiprogram, viser og 
animerer planetene i sol
systemet ved gitte tidspunkt! 

All 
Grafisk skall til 
pakkeformatene Lha, Zoo, 
Are, UnArj , and UnZip. 

BackUP 
Hard disk backup-program 
med grafisk brukergrensesnitt. 

Budget93 
Hold orden på økonomien' 

FHSpread 
Regneark! Krever 1 MB RAM. 

OnTheBall 
Tidsplanlegger. Inneholder 
bl.a. kalender, avtaleoversikt, 
alarm og adresseliste! 

StAid2 
Lag avkrysningsskjema. Demo 

AmigaBase 
Hierarkisk programmerbar 
database. 

FSim 
Prosessimulering. Viser 
grafisk oppførsel til systemer 
beskrevet av ligninger. Krever 
litt kjennskap til progr. 

PC-TaskDemo 
Helt ny demoversjon av PC
emuleringspakken PC-Task! 

TypeSmithDemo 
Demoversjon av ny skrifttype 
editor. Design og editering av 
Postscript- og CompuGraphic 
fonter. 

PcRestore 
Verktøy for overføring av filer 
mellom PC og Amiga. 

PayAdvice 
Hold orden på utbetalinger! 

Progr. Basic 
Denne pakken danner et godt 
grunnlag for deg som vil 
programmere, enten du er 
nybegynner eller ei. Det er lagt 
vekt på verktøy for C. 

DICE 
Programmerings-miljø. 
Inneholder C-kompilator, 
lenker og assembler. 

CManual 
5 disketter med C manual for 
Amiga. Med over 40 kapitler 
og 1 75 kjørbare eksempler. 

RKRM (Libs & Devices) 
Kildekode og eksekverbare 
versjoner av alle eksemplene i 
den nyeste utgaven av Amiga 
ROM-Kemel Refrenee 
Manuals. 

Skew 
"Skeleton Writer". Et verktøy 
for å generere kildekode for 
diverse Intuition baserte 
aplikasjoner. 

MICE 
Lager C og assemblykode av 
IFF bilder. 

ReqTools 
B ibliotek som gjør det lettere å 
bygge inn "requestere" i dine 
programmer. 

XDME 
Teksteditor spesielt designet 
for programmerere. 

Progr. Advanced 
Pakken inneholder en rekke 
nyttige og hjelpsomme 
programmer for deg som har 
programmert litt. Det er lagt 
vekt på programmering i C 
og ARexx. 

ScreenMode 
Støtt display-databasen vha 
dette programmet. 

NBuff 
Dobbelt-buffer rutiner. 

TreeTool 
Nyttig bibliotek dersom du 
skal jobbe med trestrukturer. 

MakeDMake 
Lager makefiler for DICE. 

Indent 
Går gjennom din C-kildekode 
og setter det opp på en pen, lett 
leselig måte. 

APIG 
Benytt grafikk- og intuition
bibliotek funksjoner i ARexx. 

ARexxSuper 
Nyttig for testing av ARexx. 

GadOutIine 
Bibliotek som hjelper deg å 
beskrive et grafisk grensesnitt. 

ADis 
Disassembler. 

SegTextMaster 
Hvis du har mye tekst i progr. 
ditt så kan dette verktøyet 
redusere den plassen det tar. 

ArexxBox 
Implementer ARexx-støue i 
dine programmer. Genererer 
C-kode. 

NiceMove 
En del C eksempler på 
hvordan kontrollere musen 
under høy CPU og DMA 
belastning. 

ISAM 
Gjør det lett å lagrelhente 
database innslag. Meget 
kraftig. 

HackOne 
En samling nyttige og 
morsomme småprogrammer! 

SuperDark 
En skjermblanker med masse 
kule effekter! 

Syslnfo 
Gir mye interssant informasjon 
om din Amiga! 

PhoneList 
Telefonnummer database. 

BEAV 
Avansert binær editor! 

FollowMouse 
Et par søte øyne som følger 
musbevegelsene! 

Swap 
Virtuell hukommelse. 

StatRam 
Lynkjapp ramdisk som overlever 
enhver reset. 

ToolManager 
Design dine egne menyer på 
Workbench' en. 

DiskTest 
Sjekk at dine disketter og filer 
ikke er ødelagte! 

Millim 
Lag ditt eget millimeterpapir med 
lineær eller logaritmisk skala! 

DiskSalv2 
Få tilbake slettede filer, redd og 
reparer ødelagte disketter! 

DiskMate 
Kopier disketter med flere 
diskettstasjoner m.m. 

AmigaWorld 
Fersk informasjon om alle land. 
Krever 1MB RAM. 

SuperDuper 
Kopiprogram for kopiering av 
hele disketter. 

HackTwo 
Uvurderlige verktøy for full 
utnyttelse av din Amiga! 

MegaD 
Program for filkopiering. 
Brukerdefinerte menyer og 
utseende, Arexx-støtte. 

EdWordPro 
Teksteditor. 15 dokumenter 
samtidig, makroer, m.m. 

bBaselII 
Avansert databaseprogram. 

PowerCache 
Hurtigbuffer for diskaksess. 

VirusChecker 
Sjekker RAM, bootblokk og filer. 

ClipWindow 
Verktøy for kopiering av tekst 
mellom vinduer 

Spooler 
Sørger for automatisk utskrift av 
tekstfiler i bakgrunnen. 

TurboLeusch 
Lag egne menyer for alle 
Workbench-baserte vinduer 
(f.eks. AmigaShell). 

ExtraCmds 
18 nye AmigaDOS kommandoer! 

BootMan 
Velg mellom flere 
oppstartssekvenser. 

ACaJc 
Kalkulator. 

ScreenSelect 
Skift mellom skjermene du har 
oppe ved å velge skjerm fra et 
listevindu. 

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



Blizzard 1220 akselerator 
Akseleratorkort til Amiga 1 200 med 28MHz 68020, 4MB RAM 
og klokke. Plass til 6888 1 /68882 
matteprosessor opp ti1 40MHz (PLCC) kr. 3.330,-

Minnekort for Blizzard 1220 
4MB RAM gir hele 8MB totalt kr. 1 .830,-

Blizzard 1230 akselerator 
Akseleratorkort til Amiga 1 200. 40MHz 68EC030 og klokke. 
Plass for opptil 64MB RAM (2 stk. 72-pins SIMM-sokler) 
og til 68882 matteprosessor opptil SOMHz 
(PLCCIPGA). Blizzard 1 230 ulRAM 
B lizzard 1 230 m/4MB RAM 

Maneprosessor 
50MHz PGA 

Minne 
1 MB RAM minnekort til Amiga 500+ 
l MB RAM minnekort til Amiga 600 

Harddisker 
1 20MB harddisk kit til  Amiga 60011 200 
250MB harddisk kit til Amiga 6001 1 200 

kr. 3 . 1 90,
kr. 4.950,-

Ring! 

kr. 699,
kr. 71 0,-

kr. 2 . 790,
kr. 3.990,-

AKTIV modem 14400/14400bis 
Passer til alle Amiga-modeller, 
inklusive kabel. 

Amiga 1 200 

kr. 2 .950,-

Med 2MB minne og mus fra kr. 3.390,-

Alle priser er inklusive mva. 

Fortuna Garnes 
& HardWare AS 
Postboks 1 72, 205 1 Jessheim 
Tlf: 63 99 73 0 1 ,  Fax: 63 99 84 1 5  

Amiga CD32 
32-bits TV -spill med CD-ROM. 
Leveres med spillene Oscar 
og Diggers 

kr. 3.650,-

Videokort ti l CD32 
Plugges inn på baksiden av CD32, og gjør at du kan vise 
digital video fra CD-plater. Vi har allerede 1 6  filmer 
tilgjengelig - be om liste ! 

OKI Printere 
OKI 400EX laserskriver 
OJ 1 60C farge blekkskri ver 

kr. 2.550,-

01 1 60 sortlhvit blekkskriver m/arkmater 

kr. 5 .990,
kr. 3.650,
kr. 2 .990,-

Mus til Amiga 
Comtec Mouse 
TL-Mouse 
CH -Rollermouse trackball 

kr. 1 95,
kr. 245,
kr. 720,-



Send 

spørsmål, 

svar, tips, 

menings

ytringer, 

ros & ris til 

AmigaForum, 

Verkstedvn 4B 

8013 Bodø. 

honoreres 

med en 

AmigaForum 

T-skjorte 

BREV 
TiI .... (ingen smiskeadjektiv) 

AmigaForum! 

Som en av deres trofaste lesere, ser 
jeg meg, i likhet med AmigaForums 
redaksjon, svææært lei på 
ComputerWorld. pc-ene (fortjener 
ikke store bokstaver) må absolutt ta 
noe av skylden til brukernes lave 
intelligenskvotienter. Noen av disse 
ofrene ødelegger livet sitt med å 
skrive en avis? ! ?  om antikviteter 
(nei, antikviteter er verdifulle, 
demonteringsmaskiner passer 
bedre.) Når de i tillegg er nødt til å 
tilfredstille deres datamaskiner med 
utskjelling av Amiga (med stor A), 
er de jo på forhånd fortapt. Legg 
spesiellt merke til bruken av det 
ellers så overflødige ordet "jo", som 
gir inntrykk av at dette er et faktum 
som er opplest og vedtatt. Til 
forskjell fra AmigaForum 3/93 er 
setningen denne gang begrunnet og 
derfor sann. (liten gåte til 
Skogvollen, hvilken side?) For å 
gjøre historien kort, så vil jeg ikke 
predikere lenger. Hele brevet er 
egentlig et forslag til å terge peseer. 
Hva med å trykke en side i 
AmigaForum med et velformulirt 
brev som uttrykker de mange tusen 
Amigaeiernes mening om pc-folk. 
Gi en adresse og be alle sende 
brevet. Jeg tenker da spesielt på 
Månedens Dispril, hvor ofrene stort 
sett utnytter disprilen til deres egen 
nytte, istedenfor å ta seg nær av den. 
Brevet må ha en linje nederst der en 
skriver under. I tillegg kan dere 
oppfordre til å skrive lesernes egner 
versjoner av brevet, slik at de ikke 
bare kaster alle brev som er like. 
Prøv ikke å føre dem inn til poenget 
med en gang, men vent til slutt, slik 

L e s e r k o n t a k t 

at de får tid til å tenke gjennom sine 
tidligere tabber. Noe må da skje når 
de får mange tusen brev + en dispril, 
istedenfor bare en dispril. Å få dem 
til å skrifte i AmigaForum etterpå 
ville ha vært flott. Kanskje til og 
med få til et intervju (kort) av 
redaktøren. Eller hva med å spørre 
Microsoft hvor de gjør av løftene 
sine (masse program til alle 
operativsystemer solgt i over en 
million eksemplar)???????????????? 
Hilsen en Skikkelig Amiga Bruker. 

Håvard Berland 

Hei Håvard! 

Joda, vi har vært inne på tanken på 

å gjøre noe sånt, men vi vet ikke 

hvor smart det egentlig er av oss. 

AmigaForeningen har sendt ut en 

del brev til diverse "ledende " 

bedrifter innenfor media og 

programvare, men jeg vet ikke helt 

hvordan feks. Word Perfect Norge 

har taklet alle bestillingene på Word 

Peifect 6.0 til Amiga (!J. 

Som du kan lese i dette bladet 

kommer vi til å utvide bladet til å 

også innbefatte Pc. Dette innebærer 

selvfølgelig at du kan risikere å lese 

om disse relativt avanserte 

varmeovnene som alt for mange har 

stående på skrivebordene sine. Men 

det innebærer samtidig at de av 

våre lesere som primært er 

interessert i PC, også vil  kunne lese 

mye skikkelig stoff om Amiga. Og 

dette kan på sikt bidra til å gifolk et 

riktigere inntrykk av dette 

vidunderet av en maskin! Enig? 

Etter at Disprilen begynte å ende 

opp på samme sted hver bidige 

gang, utspilte den sin mening, og er 

nå redusert til en vits. La oss bare 

konstatere at store deler av den 

"generelle " datapressen har 

skylapper på størrelse med 

østveggen på Postgirobygget, og 

AmigaForum i sin nye form vil 

komme som et friskt pust her. 

Øyvind 

Morn AmigaForum ! 
Etter sterke oppfordringer i lederen 
på siste Forum-disk valgte jeg å 
skrive dere noen linjer. Min mening 
er at Forum-disken så absolutt har 
livets rett. Det første jeg fjør når jeg 
får et nytt blad i posten er å sjekke 
ut disken. Jeg begynner å få et 
ganske bra bibliotek nå, etter å ha 
abonnert mer eller mindre 
sammenhengende siden 1 987 (har 
faktisk den første EXEC-disken). 
Har flere ganger gått tilbake til 
Forum-disker for å finne 
programmer jeg trenger. På den 
andre siden kan jeg godt forstå at 

det finnes de som ikke har like mye 
bruk for Forum-disken som meg. 
Mange Amiga-eiere får jo tak i den 
softwaren de trenger andre steder. Et 
abonnement med og uten diskett kan 
jo være en ide (som foreslått i 
lederen). Men det bør ikke bli noe 
dyrere abonnement. 
Ellers savner jeg reportasjer fra 
andre Amiga-miljøer enn 
demo-scenen. Amigaen brukes jo av 
svært mange forskjellige firmaer og 
miljøer rundt i Norge. NRK på 
Tyholt for eksempel. der finnes det 
en kar som heter Henning Skjæret 
som er flink med Amiga. 
Animasjonene kan blant annet sees 
på "Heia Norge" og "Tett På" . Her 
på Gjøvik Ingeniørhøyskole har 
man brukt Amiga i en årrekke til 
offline-redigering av video (Edit 
Line). Nok om det, jeg betalte nytt 
abonnement her tidligere i høst men 
har ennå ikke sett noen T-skjorte 
eller musmatte! Jeg ble lovet det 
hvis jeg betalte et årsabonnement. 
Det var alt, takk for et flott blad. 
Roger Bratseth, GjØvik. 

Hei Roger! 

Takkfor brevet, og takk for at du 

liker AmigaForum-diskettene. Men 

som du sikkert skjønner har vi nå 

bestemt oss for at denne sesongen 

med disketter sammen med bladene 

er den foreløpig siste. Dette er det 

flere årsaker til, men den viktigste 

er at det er svært mange forskjellige 

brukere, og det er vanskelig å lage 

noe som alle liker. Dessuten sørger 

utpakking, installasjon og 

forskjellige versjoner av 

operativsystem og maskiner for 

mange problemer, og det er ikke få 

timer som går med i telefonen for å 

forklare saker og ting. Å innføre 

mulighet for abonnement både med 

og uten diskett vil bare lage enda 

flere problemer. 

Vi ønsker derfor å heller foreta en 

kraftig styrking av bladets PD-sider, 

slik at det blir lettere for våre lesere 

å få tak i program som de har 

skikkelig lyst på, i stedet for at vi 

skal prakke mer eller mindre 

interessante program på dere hver 

måned. For de kronene dere sparer 

på abonnementet, kan dere kjøpe en 

liten haug med PD-disker. For de 

som er midt inne i et abonnement, 

betyr dette at vi sender ut det 

manglende antall disketter (med 

spennende innhold) separat. Visst er 

det vemodig at en tradisjon legges 

på is, men det ligger mange 

vurderinger for & imot bak 

avgjørelsen. Tiden vil vise om vi har 

gjort det riktige! 

Vi har hatt en del reportasjer fra 

messer, samt intervju med personer 

som vi mener er interessante. En av 

alle de tingene vi hadde planlagt, men 

aldri fikk ressurser til å gjennomføre, 

var reportasjer og intervju med 

"vanlige " Amiga-brukere (i den grad 

vi kan karakteriseres som "vanlige"). 

Vi hadde allerede kontakt med alt fra 

musikalske pensjonister til 

super-profesjonelle video grafikere, 

men foreløpig har vi ikke kunnet sette 

planene ut i livet. 

Vi sender ut T-skjorter og musmatter 

med jevne mellomrom, men vi ligger 

dessverre litt etter skjema. 

Øyvind 

Høyst ærede redaksjon! 

Nå har jeg etter lang tids vurdering 
endelig tegnet abonnement på 
AmigaForum, og da synes jeg det 
kunne være på sin plass å sende dere 
noen ord. For vel har de to siste 
nunu'ene av bladet vært svært bra, 
men hva vil skje med kvaliteten hvis 
ikke jeg holder dere i ørene? Det 
kunne jo muligens gå bra, men her 
kommer i hvert fall min mening 
(kunden har alltid rett) :  Dere har en 
svært god spredning av stoffet, og 
dekker de fleste oou'åder, men spesielt 
er jeg glad for den fy Idige 
musikkdelen. OctaMed-kurs, 
sampling-artikkel, brevspalte, det er 
alt sammen manna i mine ører. 
Imidlertid kunne jeg ønske meg en 
bred test av de sequencerne som er på 
markedet, ikke bare de nyeste 
versjonene, men det som er å få kjøpt 
i det hele tatt. Jeg savner en 
mellomting, prismessig sett, mellom 
B &P prof.2 og OctaMed. 
Resten av bladet er også meget godt, 
selv om nyhetssidene kunne vært flere 
og litt mer fargerike. Printertesten tok 
for seg for få printere etter min 
mening, hva med en del 2 i neste 
nummer? Testtips: Canon BJ l O  ex/sx, 
Seikosha Speedjet, Citizen og Star 
24-nålers med farve. Ellers er tester og 
annet i høy grad verd å lese, og jeg må 
tilstå at dere har reddet en stakkar som 
fikk store abstinenser da Det Nye 
COMputer begynte å skrive om alt 
mulig vås, deriblandt store stygge 
kasser med tall som slutter på -86. Jeg 
har forlatt det synkende skip, men 
savner den danske humoren . . . . .  
Kun en liten ting trekker ned 
helhetsinntrykket av AmigaForum: 
Språket, og da snakker jeg ikke om de 
mange "skvirefeilene", de kan 
unnskyldes på grunn av tidspress. 
Derimot ser noen av skribentene ut til 
å ha et ordforråd som begrenser seg til 
"skikkelig bra" og "veldig masse", og 
så konstruerer de mer eller mindre 
sammenhengende setninger rundt det. 
Norsklæreren min ville kalt det lavstil. 

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



Dette virker sikkert som pirk fra min 
side, men faktum er at Amiga-brukere 
generellt sett har problemer med å bli 
tatt seriøst. Når noen spør meg hva 
slags maskin jeg har og jeg svarer 
Amiga, blir jeg ofte betraktet som en 
person med null mellom Ørene, og en 
joystick i hånden. På samme måte tror 
jeg bladet sliter med å bli tatt på alvor 
blant resten av fagpressen, og 
oppgaven blir ikke lettere når og/å 
feilene florerer som epidemier. 
Det får være nok edder og galle for 
denne gang. Jeg synes jeg må si at det 
ikke er for å hakke på noen at jeg 
skriver dette, men for å komme med 
konstruktiv kritikk. Når jeg henger 
meg slik opp i detaljer, er det fordi det 
ikke finnes noe annet å klage på! Til 
sist en liten useriøs kommentar til 
Marius: Måtte du få en Pan Galaetie 
Gargle B laster i vrangstrupen som 
straff for dine nedsettende 
bemerkninger om A-ha i Zool-testen! 
Vennlig hilsen Roland Mauseth 

Hei Roland 
Aaaaiiiiiiuuuuu!!! Ørene mine! Jeg 
ser at du har forlatt vår danske 
"kollega " etter at de begynte å skrive 
om Pc. Hva skjer med oss når vi gjør 
det samme ? For det første må jeg 
bare presisere at vi snakker om en 
utvidelse av bladet, og at dette ikke vil 
gå på bekostning av Amiga-stoffet. 
Dessuten sørger utvidelsen for at stort 
sett hele bladet blir i farger, noe som 
ikke skulle være særlig negativt. 
Angående sequencere: Bjørn Lynne 
jobber med en artikkelserie om slike, 
og kommer også til å teste flere 
etterhvert. Fylgj med! 
Når det gjelder ordforråd og 
skrivestil, kan jeg vær enig i at 
kvaliteten kan variere. For å sette det 
på spissen, er det vel ofte slik at de 
som har god peiling på noe, ikke er i 
stand til å uttrykke seg på et forståelig 
vis, mens de som er flinke til å skrive 
kun kommer med intetsigende vås . . .  
vel, kanskje en  liten overdrivelse, men 
kombinasjonen flink skribent + høy 
teknisk kompetanse er ikke så alt for 
godt utbredt. Jeg er fornøyd med de 
som jobber for oss, men litt mindre 
tidspress ville gitt oss tid til å jobbe 
mer med stoffet. 
Nesten til slutt: Siden du er så 
interessert i musikk, har jeg en 
mistanke om at du eier en 
synthesizer-fabrikk, Roland. Stemmer 
det? Og helt til slutt: Jeg deler ikke 
Marius ' syn på a-ha, men jeg gidder 
ikke å spandere redaksjonens 
selvmiksede variant av Gargleblaster 
på ham. Vi trenger den selv! 
Øyvind 

L e s e r a k  o n  f; a k t  

Kjøp 
&Sa lg  

Bi l l ig  PD 
Billige Amiga PD-disketter ti l  
salgs. Nye demoer nyue;prog., 
PD- pil!, disk-mag, AGA-bilder, 
moduler pluss mye mer. Ring 63 

90 94 66 for gratis info-disk. 

lil  salgs 
Ak:otini sampler kr. 300,-. Amo. 

Compiler ti I k;� l 00, - (ildce pro. ) .  
Køntakt Kris:tiafl, til 76 94 73 73. 

ASOO-kontakter ønskes! 
POT 'wappjng av demo Iscene 
sruff. Bio Ha"ard, Leiraveiøn JO, 

77J() Sparbu. Disk(s)= 1 0 1 % var. 

Amiga 4000 
m/tillegg utstyr til algs. Dette @J' 
inkludert i pri en: En ett år 
gammel Amiga 4000 lliled 68040 

prose. SQr, 6 mb RAM og 1 20 mb 
harddisk. Original versjon av Real 
3D 2.3 . Diverse bøker fDr 
AmigaDo AREXX-, A '  cmbler-, 
og Pascalpr@gr .. Amiga Hardware 
RefgreIlCe Manual, og manual for 
A4000 hardware. Brother matri. e

skriver med nød endig program-
are. kabling og dok. Pris kan 

di kuteres. Ring Tommy mellom 

1 6.00 og 2 1.00 pa 63 87 50 40. 

Amiga 1 200 
Ønsker ti kjøpe brukt A 1 200. 

Kontakt Tommy Lybekk. 
Nordensvingen 1 9, 2000 

Lillestrøm. Tlf. 63 83 03 81 

Amigaspi l l  selges/byttes 
B- 1 7  kr. 250,- Combat CIas ies kr. 
200,· Toyota Celica GT Rally kr. 
1 00,- Zool kr. 200,- Historyline kr. 
200,-. Bynes mot De ert Strike. 
Gun" hip 2000, Air Bucks, 
Civilization, eller Prime Mover. 
KUN ORIGINAL. Ring eller kriv 
til Raimo Sørensen, Pb 379. 9790 

Kjøllefjord. Tlf 78 49 85 88 

PC/Xl-kort 
Med bØker og operativsy. tem, 
5,25 " disk.st., . elges meget 
rimelig. Ring 53 64 41 42, Bjørn. 

Amos Professional 
�1nskes kjøpt (komplett). Ring 53 
64 4 1 42 (Bjørn) 

Softwa.re 
Selger følgende pmgramvare: 
F- 1 9, Monltey l land I, Eo)3 1 
Battle Master. Au<llio Ma ter U, 
D-Pamt Ul (uåpn:et), Golå Disk 
Office. Selges ftinmelig eller bytte 
i annen software/haFdware. 
Kontakt: Svein Arne Rei1f,emo. 
4909 )nng ', T{f. 37 1 6 44 75 

Fast RAM S I MM 
2x l !-.1B Fast RAM SJMM taU ut 
av A4000 selges. Ring 22 49 03 

66 linje 373 m6llom 15.30 og 

23.0.0. Stig 8jålwui 

PD til Amiga 
Pish- Amos- AGA- DemQ m.m. 
Send kr. 1 5,- '1 frimeik@r e, ller giro 
til 0809 5 265244 'O'r 2 katalog

dj'ker. John Sl'end.sen. 
Årrundveien 5. 0588 Oslo 

Flashback 
Origmal f,111a hback selge for kr. 
200,-. Jonn Svendsen, 

ÅrJrundveien 5. 0588 Oslo. 

Nye medlemmer! 
Amigaklubh {lin ker medlemmer. 
Sktiv etter info. John Erik Nermo 

9330 Røs!>:fjørdstraumen 

A-SOO SCSI Harddisk 
A-500-HD8+ selge ti l 
høystbyd�nde over 2900.- (ny 
pri. 5 375.-). Harddi,sken er 
installert med WorkbeNch 1 .3 og 
tekstbehandlingsprogrammet 
lnterword + diver c PD·program. 
Del er J!>lass til 8 Mb  Ram ug 
Ollliigheter for tilkopLing av 7 

eksterne tilkoplinger. Det følger 
med installasjonsp'rogram. 
IJltere'. ert? Ring 56 35 05 26 
etter kl. 18.00!! A1atthew. 

PCMCIA Ram-kort 
2 Mb PCMCIA Ran1-kort til A 
600J l200 selges høystb. over kr. 
1 000,- . Tlf. 69 28 72 81 .  Kim. 

A 3000 
Amiga 3000 ønskes kjøpt! Ring 
71 52 33 JO. Per Ame. 

Pearl Jam fan!!  
Hjelp mig ! Ejer du promo-CDer 
@,l1er bootlegs med Pc{tr! J am, så 
skriv til Jes Husballe. Strand
lodden 5A, 3390 Hundested, 

Danmark, til 42 33 79 92 

Ny norsk Amiga-klubb! 
Amiga User Club Norway, gir ut  
24 disketter i året som inneholder 
PD, Shru-eware og diskavi . .  
Starter snart PD-bibliotek. 

-----+--

K lubben blir drevet av de.mogruppa 
INVATIoN. INVA1"ION kommer. 

også tiJ å holde et demQ}j>ftrty i 
Nord-Norge i løpet av året. For m\We 
info MQntakt A VeN, Pb 105, 83-10 

Stamsund. 

A 1 200 
Amiga 1 200. 1 942 multisynk 

monitor + 200 djsketter me.d bla. 
100 ne, ten nye spill og progr., 

joy ·tkk, mus, Dlusematte, manualer 
øg kabler. Alt dette er nest.en nytt og 
se:lges ror kr. 6500.-. Ring lohn Klnse 

på 38 34 99 27. 

KS 2 .0/MKICK - H ELV! 
Fakt.a: Har A 500 med Kickstart 1 .2. 
SKi<�k fungerer de veJ;tc ik;ke på KS 
f .2 maskiner. MKict 1 .5 skai gå men 

jeg får det ikke til (probkmer med 
mine KS-fil€r). 0IJsker hjelp. eHer en 
KS 2.0 ROM for en hnndrelapp. 
Knut Pø ch.el, Sv.·eig(2rd.'i>gate 4. 3'11 7 
Sk.iefl. 

Modem + + selges 
2400 BPS modem int. tlil Amiga 

20<=m kr. 500,-. Actjon R�play MI{ :3 

med bok. tB Amiga 1 500 eUel' 200'0, 
kr. 350,-. Spill: Abllnd0ned Places på 
5 disketter med bg\<' kr. 1 50,-, f'JA- H �  

lnterceptor med bok kr. 1 00.-. 

Progranuner: DPaint 2 med bok 'kr. 
1 $0,-, 8 Bit Digital SOllnd 3tuQIO 
med 1)ok kr. 1 50,-. Defekite 
harddisker: 2x75 Mb FMF SCSI 
Controner, bøk og ReinstaIl-di k kr. 
800 -. Asle Bjøpdar, Val'lalia 59. 

5050 Nestbl11, nt:55 10 28 56 

Amiga 2000 selges 
A 2000 med 60 Mb harddisk, GVP 
SCSI harddisk-kontroller, Hituchi 14  
Mvx Multisyne monitor, � lu  s div. 
spill. Kim Harald Johan. en, tlf. 77 

68 88 98 

Programmer selges 
Desktop: TypeSmith 2.0, BME, 
HotLihlks. PageLiner, 2 stk Vohlms 
Cliparts Page Stream. TegneprQgr.: 
DPaint 4. DigiPaint. Digttl er: 
Di,giView. Video: Vide@Titler. 
LighCameraAetion + ] stk. Safe
Look. Tl}: 72 89 oa 99 e. kl. 1 7.00 

Originale spill selges 
Larry l ,  2, og 3. ,  lnd. Jones 3 og 4. 
Zack Mc'KIitlcken. Ring Jo Gunnar 

etter kl. I 7.()0 tJ:f. 72 86 3 1  86 

Snapshot 
Farge Videodigitiz.er s�lges kr. 
2.500,- Tlf. 76 1 45665 

Som privatpersoner kan du 

annonsere gratis i Kjøp & Salg! Vi 
godtar ikke annonser som gjelder 
salg eller bytting av piratkopier. 

Send din annonse til 
AmigaForum AS, Verkstedvn. 4B, 
801 3  Bodø, Norge, eller ring oss 

på telefon 755-261 70 



F o r u m d I S k e t t e n  

-

av Torsten Gabrielsen 

Denne gangen har vi en l itt enklere variant av Forumdisketten. Vi har kuttet ut pakking for å lette bruken av 
disketten, da vi har inntrykk av at mange har problemer med instal lering eller de gidder ikke å instal lere 

programmene. OK, følgende programmer l igger på månedens diskett: 

ARexx 
Her ligger Scala ARexx- eksempelet 
som vist i bladet. 

AMOS 
Denne gangen har vi  funnet en 
vektor-rutine med perspektiv og det 
hele. For å ha sjanse til å forstå den, 
bør du nok ha litt kjennskap til 
vektorer og rotering av vektorer. 

AssignManager 
AssignManager er en ny prefs-editor 
som ordner assigns på en veldig 
brukervennlig måte, og gjør det 
enkelt å endre dem. Programmet vil 
fungere som et hvilket som helst 
annet prefs-program, med det 
unntaket at du må legge inn en linje 
i S :User-Startup (se nedenfor). 

Installasjon 

For å installere AssignManager 
flytter du bare programmet over i 
Prefs-skuffen din (i systemskuffen), 
og legger til følgende linje i starten 

av filen S :User-Startup (hvis du ikke 
har en fil med dette navnet; opprett 
den): SYS:Prejs/Assigns USE 

Demoer 
Disketten inneholder et par mindre 
demoer: Saints Intro og Humane 
Intro. Enkelte synes at demoene vi 
har på diskettene er utdaterte, men 
husk at bladet lages en måned før 
dere får det ! 

AmigaGuide.l ibrary 
Vi har droppet vårt stilige opplegg 
med AmigaGuide-dokument for 
hele disketten, og samtidig droppet 
pakking av programmer for å lette 
bruken av disketten. 

VIKTIG: ENKElTE AMIGAGUIDE
DOKUMENTER LIGGER PÅ DISKETTEN, OG 
HVIS D U  IKKE HAR AMIGAGUIDE.lIBRARY 
PÅ SYSTEMET DITT, MÅ D U  DOBBElTRYKKE 
PÅ IKONET "LOADAMIGAGUIDE.lI BRARY" 
FØRST FOR Å TA I N N  
AMIGAGUIDE.lIBRARY. ETTER DETTE KAN 
D U  LESE AMIGAGUI DE-DOKUMENTENE VED 
Å DOBBELTRYKKE PÅ DE TILHØRENDE 
IKONENE. 

Pakkede pr:og ralR . . .  ? 
Enkelte programmer på Forum-disketten kan være "pakket", 
dvs at vi har lagret programmene på en spesiell måte for å 

spare plass på disketten. Ulempen med dette er at du ikke kan 
kjøre pakkede programmer d irekte fra disketten, og for at du 
skal kunne bruke disse programmene må du pakke dem ut på 

en annen diskett eller på harddisk. 

H i du bare skal te te programmet for å se h a det er. kan du pakk>e det 

ut i RAM: ( progrrunmer �011l pakke. ut i R A M: vil el agt for. v inne 

med en gang du slår nv ma kinen ). Utpakkingen ay like programmer, 

ofte kalt in tallering, gjøres t"idLg enkelt i AmigaGuide- criptet 

( Om�Porum x) ved å trykke på en installering knapp. 

Du kan og, å instaUere programmer fra Workbench ved å dobbelttr kke 

på Lkon som beter slikt som "[nstalkr_MTool" eller "PakkUl_ Comm". 

Under installeringen \ i l  du bli spurt om h or du skal installere 

programmet. og da angir du bare navnet på den skuffen du vil legge 

programmet under. In�taJle)ingen går 'tort 'ett ttv seg elv, så det e,r ikke 

noe å grue fOI, selv om du ikke kan å veldig m e om Amiga-systemet. 

• 

Megaball  AGA v3 .0 
Dette er et spill som minner mye om 
"Poing" som vi hadde på en diskett 
tidligere. Grunnen til at vi har med 
et slikt spill igjen, er at Megaball har 
gått sin seiersgang i BBS-miljøet og 
har blitt veldig populært. Derfor 
synes vi at flere skulle få muligheten 
til å teste spillet. Megaball er en 
Breakout-klone, eller 
Arkanoid-klone hvis du kjenner 
dette spillet bedre. Du skal styre en 
ball som spretter innenfor en bane 
med tre vegger. Siden den fjerde 
veggen mangler, må du hindre at 
ballen forsvinner ut av skjermen der 
denne veggen skulle ha vært! For å 
få til dette har du et lite brett som du 
styrer horisontalt ved hjelp av musa. 
Brettet er fylt med mangefargede 
"brikker". Oppgaven er å fjerne alle 
brikkene på skjermen; dette gjør du 
ved å styre ballen inn i disse. Når 
alle brikkene er borte, kommer du til 
neste brett. 
For å gjøre alt litt mer spennende, 
finnes det en mengde bonuser som 
kommer svevende nedover 
skjermen. Hvis du fanger disse før 
de forsvinner ut av skjermen, kan du 
få større brett, senket hastighet på 
ballen, laserkanoner, etc. Men det 
finnes også noen "antibonuser" du 
helst ikke bør fange, så som mindre 
brett, kilI , osv. Etterhvert som spillet 
går sin gang, går selvsagt tingene 
fortere og fortere . . .  

Shareware 

Dette er et Shareware-spill. 
Opphavsmannen krever ikke at du 
betaler noe for å bruke denne 
versjonen, men hvis du registrerer 
deg vil du få fØlgende ekstra: 

Muligheten til å laste inn flere baner. 
- Board editor: lar deg lage dine egne 
baner. 
- Flere hundre ferdige baner. 
En slik registering koster bare $ 1 5 . Les 
mer om hvordan du registerer deg i den 
medfølgende dokumentasjonen. 

Installasjon 

Start først opp med en fullstendig 
oppstartsdiskett (Workbench-kopi) .  
Sett så inn Forumdisketten. Litt 
avhengig av systemet ditt vil du 
kanskje kunne spille spillet uten 
ytterligere innstallasjon. Går det ikke, 
eller du ønsker å installere spillet 
skikkelig; dobbeltrykk på et av ikonene 
"Installec l .x", "Installec2.x" eller 
"Installec3.x" ettersom om du bruker 
W orkbench l ,  2 eller 3 .  Følgende små 
filer vil da bli installert på systemet 
ditt: 

Installecl .x: 
FONTS :MegaBallJont 
LIBS: iff.library 
LIBS:req.library 

Installec2.x: 
FONTS :MegaBall .font 
LIBS :iff.library 

Installec3 .x: 
FONTS :MegaBall.font 

For Installec l . x  er det 23K, så det er 
ikke snakk om de store forbruk. De 
som har Workbench 2.x eller høyere 
kan "test-installere" spillet ved å 
dobbeltrykke på 
"TesCInstall_2.x_3 .x" .  Dette vil være 
en midlertidlig installasjon som bare 
virker inntil maskinen slås av, men den 
tar heller ikke noe plass på 
systemdisken din . 

--------+----------
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For å få frigjol11: litt plass på harddisken, har vi også denne 
gangen brukt opp en del dårl ige vitser som bare har I·igget og 

tatt opp plass. Vi beldager at dere blir pint med slikt møl, 
men dette blir langt rimeligere enn å kjøpe større harddisk. 

Redaktør-inlorma,sjon 
Klokken 05.00 om morgenen 1 .  
nyttårsdag ringte en forballl1ct 

abonnent fra Steinkjer og lurte på 

hvocror vi enda ikke hadde forklart 

hVQrdan en AmigaForum-ædakt'ør 

virker. Vi beklager at dette ikke har 

kommet tydel ig fram tidligere, og 

ise� her en skjematisk fremst ill ing 

om fotklarer det me'te. 

Vanlig mat inneholder mye 

interessant Amiga-stoff. En 

fullblod ' AmigaForum-redakt0r 

inneholder spesielle tarmbakterier 

som er i tand tB å skille 

A miga-stoffet fra resten. Det som 

�kjer er altså at maten spaltes i 

AmigaPonun og avfØring. I perioder 
kan bakterieinnholdet være lavere 

enn normalt, med det resultat at det 

står en del dritt i bladet, eller at 

deler av bladet går rett i dass. 

AmigaForum-redaktØrer er en 

AmigaForum for 
fem år siden 

I årets tørste nummer a v  EXEC 
vfl Jeg sende en varm tanke til 

alle de som pJutselig er bll.« 

heft alene, fordi en liten 

plastboks full av 5-volts logikk 

har kommet In" i samboerens 

eller ektefellens liv. Uskyldige 

ofre for den teknologiske 

utvfk;Un.g:s ubønnhørlige fram

skritt. I tider da m.oralen står 

for rall og utro.s ap florerer, er 

vel denM tYRen " utroskap" Ilke 

alvorlig som noen annen. 

lutrhagmt /eaerartikkeJen i Excc 11&9) 

meget truet dYl'erut. og er dertor 

totalfredet. 

AroigaForums redilktØr ble 

oppdaget mellom barken og veden 

på en tærot et ted i Nord-Norge. 

Han ble fisket u t  med nebbtang, og 

var i begynnelsen vært så sky. Men 

utpå ettermiddagen . nøyaktig 24 år 
senere, lØsnet ban imidlertid på 

s lipset og 'er elte en dose . olid 

bannskap til en forbipas� erende 

småbruker. Etter en aualy e av 

tonefallet, rytmen og ikke minst den 

særegne kontraksjonen av verb og 

adverb i 3. person av presens 

parti 'ipp, .'llo man umiddelbart fast 

at det man her hadde å gjøre med, 

ar en AmigaPorum-redaktøl' med 

sæfGleles rene gener. Siden den tid 

har han vært her hos oss. og han 

forlater kun kontoret sitt i palTings

tiden, eller når han skal mates. 

Ny strip poker 
Mens du før har bl itt avspist med 

digital iserte bilder når du har spilt 

stri p poker. har Team 1 8  nå kommet 

med et nytt pill a.v denne typen som 

lru; deg kle av "ekte sakt;r" . Det 

eneste du trenger av eks�r.autstyr er 
et skrujem, og dette brukes til å skru 

av deks ler. fjerne ta. ter og vippe ut 

kretser etter:h e,rt som maskinen 

taper. Du har vunnet når maskinen 

er så ribbet at den ikke virker lenger. 

Fra ordboken 
Reboot: Ridestøvel 

Assign: Fare kilt som forteller at 

man nærmer seg en nudiststrand 

Genlock: Videreutgikling av den 

gode, gamle kulokken. som blir 

benyttet innefor kunstig befruktning 

og gen-manipula.�on 

PC: Vanneovn som Mn plasseres på 

skrivebord. Programvaren for 

styring av du,'Se ovnene har 

etterhvert bNt.t videreutviklet til også 

å kunne gjøre andre ting. 

T u I I 

Engelsk mikroprosessor 
En nyutvildet mikropro � sor fra det 

engel.ke fumaet Dunny on The Wold 

TechuQJogie ' In . har lansert en 

revo]u jonerend€ pro es or delr de 

benytter te knologi som 

engel'kmennene har t ilegnet .eg 

gjen.QoUl en årrekke. Det me t 

ekstreme utslaget av dette, er at den er 

utstyrt med to-etages databu s. 

Kryssord 
Vannrett 

Brikke i Amiga 

3 Prodw;ent av varme-elementer 

6 Operativsystem 

7 Spjllema kin-flrma 

9 Nullpunkt 

12 StYl'esystem for varmeOvner 

1 3  Har Jaget THOR (forkortel e)  

J 5  DownLoad 

1 6  Valgspråk 

Loddrett 
Nørges be. le data-tidsskrift 

2 Logisk operator 

4 Logi k operator 

Teknikk om har med integrerte 
kretser å gjøre 

Mu ikk-.til 

10 Positivt adjektiv 

I l  Byen der Amiga-symposiet arrangere' 

],4 Grunmall i det binære tallsystem 

Denhe edle utmerkelse tildeles 
personer eller bedrifter som 

med ful lt overlegg, eller uten å 
ane hvorfor, har satt seg selv i 
et dårlig lys hos landets rundt 

50.000 Amiga�iere. 

På vegne av de sona p død og liv 

ikke vil at dette bladet skal utvides 

til også å s.krive om andre 

mask:iner, er vi <lenne gangen er vi 

ikke mindre ærlige enn at vi gir 

di prilen til os ' selv. Dermed 

sl ipper disse personene og ringe hil 

for å formid le det amme 

budskapet: Det henger al lerede i 

g la s og ramme på veggen. 

I formildende retning håper vi 

imidlertid at åTe lesere tar hensyn 

til at vi faktisk har gitt ut et 1 00% 

nor k Amiga-blad i 7 år (EXEC og 

AmigaForu m). Natt og dag. 

sommer og vinter. helger og 

høytidtrr. Deadlines, CJURll. 

gleder, sorger. blide abonnen1el'. 
mu�m:atter. tire abonnenter. brev 

og telefoner har blitt en l ike 

naturlig  del av l ivet vårt som fla • 

fiskebol ler og inngrodde tånegler. 

Det er kun våre to ifrede 

abonnenter som kan se 

perspe kti vet i utviklingen vi har 

vært igjenn61l\. 

De h..miga-brukere som ikke 

ønsker cl lese MegaByte. gjør det 

kanskje fordi de ikke tør a le e in 

PC-, toff. Og hvis det fremdeles 

står like mye om Amiga i bladet, 

v irker en slik holdning noe 

para'noid. Og de som tror at 

AmigaForums -rab' egentlig er 

PC-freaker som kun har utgin se,g 
for Amiga-eJltusiaster }.eUIl {or il 
pumpe uskyldige . må barm for 

hundrevi a\7 kroner pP. år. lar 

fullstendig feil Redaktøren er 

innehaver av den første 

Amiga-maskinen som krysset 

grensen ( en I l O-volts Amiga 

J 000), og gjøt' alt sjtt arbeid på en 

original Amiga 3000. Så de4, 'å! 

Men vis dev hjelper mot 
.hodepine, tar vi gjeme im@t 

di 'p 
. 

en. 

------�+----��� 



VI KTIG 
INFORMASJON 

o TIL ALLE VARE 
LESERE! 

Fra neste utgave utvides AmigaForum til også å 

dekke PC' er, og i den forbindelse bytter vi også 

navn på bladet. Det nye navnet er MegaByte, 

og bladet blir tykkere enn AmigaForum og med 

mange flere fargesider. Regnet i antall sider, vil 

det være minst like mye Amiga-stoff som i 

MegaByte i AmigaForum, og i tillegg kommer 

det mye annet spennende stoff! 

Abonnement 
Ditt abonnement på AmigaForum overføres 

direkte til MegaByte, og du kommer ikke til å 

tape noe. De abonnementene som til nå har 

inkludert disketter (495,- pr. 12 utgaver), vil 

fortsette å få disketter, men disse vil bli 

tilsendt separat (ikke sammen med bladet). 

De som er lovet musmatter og T-skjorter vil 

selvfølgelig få tilsendt dette! 

Den nye abonnementsprisen blir 295,- for 

ett år (1 1 utgaver), og disse abonnementene 

inkluderer hverken disketter, T-skjorter eller 

musmatter. 

Løssalg 
Selv om bladet blir tykkere enn før, vil 

løssalgsprisen bli den samme. 

Følg med! 
Vi håper våre eksisterende lesere kommer til  å 

like MegaByte enda bedre enn AmigaForum. 

Vi treffes i mai! 

TIDLIGERE UTGAVERI 
For deg som liker å ha ting i orden, tilbyr vi nå tidligere utgaver av 

AmigaForum. Bladene selges komplett med diskett for kr. 20,- pr. nummer 

AmigaForum 1192 
Reportasjer: Amiga Symposiet-91 Tester: CDTV, Scala 
500. HighSpeed Pascal, KCS Power PC-board, Epson 

GT-6000 fargescanner. avp Digital Sound Studio, Perrect 

Sound 3 og Audition 4, Real 3D, GVP G-force 030 Com bo 

40/4 akselicralOrkort. Spill: Popolous Il, Harpoon, Terminalor 

2. Robocop 3. Birds of prcy. Tips & Tricks: Deluxe Paint, 

Desktop Publishing. Hjemmevideo. Diverse: Public Damain 

programvare. Verbaedhjørnet, Guru Medit3tion. 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, Energisentcret på Dale. Tester: 

GVP PC-kort, Professional Draw 3.0, Mus eller baller, 

Caligari 2, Hyperbook, Multiface card, Wiltehdog. Scala 

MuhiMedia MM200. Interbase, Bars & Pipes Professional. 

Spill: Leander, Grand Prix Formula One. Red Baron. Another 

World. Tips & Triks: Hjelp', Nybegynner- spalten ( I ), 

Amos-kurs ( 1 ), ARexx-kurs ( 1 ). Hjemmevideo. Virus, Deluxe 
Paint IV (2), Desktop Publishing (5).  

Annet: Public Domain programvare, leserundersøkelse, Guru 
Mediatation. 

Diskett: Locommion 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, Floptic.l, 386SX-kort. tre akselleratorkort for 

A500. Spill: Sherlock Holmes (CD-ROM), Premiere. Lure of 

the Templress. SITiker, 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 Meditatioll. Diskett: Pokabal, Filezap, 

Numpad A600 

AmigaForum 1193 
Reportasjer: Politi-razzia på BBS'er, Virtuelt teater med 

Amiga. Tester: Amiga 1 200. 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). DPainl tips: 3D-animasjon, Desktop 

Publishing. Annet: Virus-spahen. Public Domain. Postkassen, 

Kjøp & Salg, Guru Meditation. Diskett: Shoot'em up spill 

pluss BootX viruskiJler, LZF filsysyem for komprimerte filer, 
samt AMOS-program. 

AmigaForum 2/93 
Reportasjer: Minidisc, Amiga på høyden igjen �,  Demo-party i 
Danmark, En freak i fåreklær, Fremtidens super-Amiga. 

Tester: Real 3D 2.0, InfoChannel 4.0, Mer om Amiga 1 200, 

Miraclc Piano Teaching System. Final Copy Il .  Galden Gate 
486SLC, SASC 6.0. Deluxe Paint 4.5 AGA. Spill: The Lost 

Treasures of Infoeom, Wing Commander, Indiana Jones and 
the Fate of Atlantis. WaxWorks, Street Fighter Il. Dragons 

Lair Ill. Sensible Soccer v I . l ,  Hjelp! Tips&Triks: 

Nybegynnerspahen. Arnos-kurs (4), ARcxx-kurs (4), 
Virus-spalten, Vervekampanje!, Deluxe Paim tips, 

Hjemmevideo: Redigering & genlock, Modem-spalten Annet: 

Public Domain programvare, Postkassa, Kjøp & Salg, Guru 

Medilation. Diskett: Megaball, Recover. VBVerlauf, 

ToolsDeamon. 

AmigaForum 3/93 
Reportasjer: Amiga 4000T. The Gathering 1993, Commodore 
Brukerstøtte, \Valter østern. Tester: Professional Page 4.0, 

VLAB. Powerscan Professional. Harddisker lil 1200. Skjermer 
for Amiga 1 200/4000, GVP A I 230 Turbo, Video Backup 

System, Kickswitch for A 1200, Ekstern SCSI-harddisk. 110 
Extender. Spi1l: Legends of Valour, Darkseed. Sleepwalker. 

Lemmings Il, The Chaos Engine, Lionhcart, No Second Prize, 

Hilchikcrs Guide to The Galaxy. BodyBlows, Tips. 

Tips&Triks: Amos-kurs (5), Skolespaiten, DPaint Tips, 

Hjemmevideo, Demo sider med Andromeda m.m .. 

ARexx-kurs (5), Modem-spalten. Diverse: Public Domain 

programvare, Postkassen. Kjøp&Salg, Guru Meditation. 

Virus-spalten. Diskett: Cerca. Othello, Minefield m.m. 

AmigaForum 4/93 
Reportasjer: Virtual Reality med Amiga. Kroken på døra fo 

Comm
'
odores PC-divisjon. ElVA MultiMedia, Med Beranek i 

srudio. Tester: VislaPro 3.0. Scene ry Animator 4.0, Retina, 

Framestore, ImageFX. Digital Sound Studio. Real 3D v2.0, 
Directory Opus 4.0. Art Expression. M 1230XA, A409 1 .  Sony 

DAT -streamer, Lin om nettverk. Spill: SuperFrog, Flashback. 

Gunship 2000. Deser! Strike. Premier Manager, Chapionship 
Manager '93, Flying Fortress. Walker. Tips&Triks: 

Amos-kurs (6), ARexx-kurs (6). Virus-spalten, Skole (geografi 

og norsk). Deluxe Painl tips. Galerie Le IFF. Hjemmevideo, 

Musikk, Demo-sidene (Andromeda), Modem-spalten. Diverse: 

Public Domain programvare. Tips & triks. Postkassen. 

Kjøp&Salg. Forum-diskenen. Guru Meditatioll. Disketten: 

DiskSalv. nye monitordrivere, demoversjon av 
gloseprogrammet BrainWasher m.m. 

AmigaForum 5/93 
Reportasjer: Både gode og dårlige nyheter fra Scala, Mach 

2.0 på tlatmark, Hugo på TV2. Klubb-TV med Amiga i 

prestegården, Amiga CD32 lanseres i London. Tester: Merlin, 

Toshiba CD-ROM, GVP SCSI-kort til Amiga 1 200, 

PowerDrive HD diskettstasjon, OctaMed. Spill: RoboCod 2, 
1 869_ Dune I l .  Goal, TransArctica, Syndicate, Worlds of 

Legend, Ishar 1200. Tips&Triks: Amos-kurs (7), 

Skolespalten. Deluxe Painl tips, Video. Musikk, Demo-sidene 
(Spaceballs). Arexx-kurs (7). Diverse: Public Domain 

Programvare, Virus-spalten. Postkassen, Kjøp&Salg, 

Forum-disketten. Guru Meditation. Disketten: Digilal 

IlIusions, Norsk DiskSalv 1, ScreenSelector, regn og snø i 
DPaint, Klondike (kabal). 

AmigaForum 6/93 
Reportasjer: Tom Jahr om CD32, Rendez-Vous '93. Daniel 

Bloch. Tester: Brilliance, CD32, Quarterback Tools Deluxe, 
Fastlane Z3. Spill: SimLife AGA, Caesar, Ishar Il, Woody's 

World, D-Day, Nippon Safes Inc. Tips&Triks: Amos-kurs 

(8), ARexx, Video, OctaMed-kurs ( I ), DPaint Tips (Lær å gå), 

Galerie Le JFF, Demo-sidene: Charts. Conllce[ 19200, 

Base-sjekken (Rodeløkka). Diverse: Public Domain 

Programvare, Postkassen, Kjøp&Salg, Stilling ledig!, Novelle: 
The Virtual Nightmare, Guru Meditation. Disketten: OctaMed 

demo. Animasjoner (lær å gå), spillet Pipe. 

AmigaForum 7/93 

Reportasjer: IFA i Berlin, AmigaExpo '93, ASO, Intervju 

med Jeff Porter. Tester: Emplanr Mac-emulator. Zeus 

aksellerator til A2000, Home Music Kil. Spill: Overdrive, 

Oscar (CD32). Global Gladiators, American Gladiators, 
Blastar, Trolls, Soccer Kid, One Step Beyond, F I 7  ChalJenge. 

Til'S & Triks: Video, Musikk, OctaMed-kurs ( I ) ,  Amos-kurs 

(9), ARexx, Connect 19200, Base-sjekken, Tips, Spørsmål & 

Svar, Demo-sidene: Hva skjer i Norge?, Galerie Le IFF. 

AmigaFomm-disketten, Public Domain programvare, 

Postkassen, Kjøp & Salg, Novelle: Hevnen, Guru Meditatioll. 

Disketten: MultiTool2 v 1 .5 ,  Spillet DAD, To demoer, 

Arexx-seript, AMOS-program, Neuverksprogram. Intel 

Outside-Iogo og PD-oversikt. 

AmigaForum 8/93 
Reportasjer: Intervju med meteorolog Jarl Andersen. Tester: 

MediaPoint, Scala MultiMedia MM300, GVP EGS Spectrum, 

EditMate videoredigering. Tema Kommunikasjon: 

Innledning. NComm 3.0, Thor Offliner, GPFax, tre modem. 

Spill: Qwak. Patrician, Prime Mover, Airbucks, Dogfight, 

Combat Air Patrol, Deep Core, Morph (CD32), Diggers 

(CD32). Tips & Triks: Amos-kurs ( IQ), Arexx & Professional 
Page. OctaMED-kurs (3). Musikk, Video, Demo-sidene: Dctte 

skjedde i 1993, Connect 19200. Base-sjekken. Public Domain 
programvare, Poslbssen, Kjøp & Salg, Guru Meditation. 

Disketten: Thor. Arexx-script til PPage, AHexrris, TrikTrak. 

MiniPac og Tre demoer. 

AmigaForum 1/94 
Reportasjer: WOC i Kiiln, AmigaExpo i Trondheim, Intervju 

med Hubert Neumeier. Tester: VLab Y/C, Final Writer 

teksIbehandler, Boken "Introduksjon til Workbench 3.0". samt 

test av 7 skrivere og diverse utskriftsprogram. Spill: AirForce 

Commander, Elite Il - Frontier, European Champions, Nascar. 

Body Blows Galactic, Cardiaxx, Disposable Heroes, Space 
Hulk, D/Generation (CD32), Lunar-C & OverkilI (CD32), 

Zool (CD32). Tips & Triks: ARexx & CygnusED, AMOS, 

Connect 19200 med Base-sjekken, OctaMed (4), Video, 

Musikk (sampling. del l ), Public Domain programvare. 
Postkassen, Kjøp & salg, Guru Mediatation. Disketten: 

Arexx-makroer. Amos-prosedyrer. PD-oversikt, spillet Poing. 

CatEdit, Norsk katalog til "MultiTool", CycleToMenu LO, 
NComm 3.0. 

AmigaForum 2/94 
Reportasjer: The Party Ill. Fraktaler. Tester: 

Videoredigering ti la Scala, Picasso Il. TrapFax, 10 forskjellige 
mus til Amiga, TypeSmith 2.0. Spill: Ktusty's Fun House, 

Goblins 3,  T2 . The Arcade Game. Cannon Fodder, Mortal 

Kombal, Simon The Sorceror, The SCltlers, Zool 2. Arabian 

Nights (CD32). John Barnes European Football (CD32). Tips 

& Triks: ARexx & DOS, Fraktaler i AMOS, 

Connect 1 9200 med Base-sjekken!, OctaMED-kurs (5), Video, 

Musikk (Sampling del 2), Demo-sidene: The Party Ill, 
AmigaForum-disketten, Data-ordliste (2), Postkassen, Kjøp & 

Salg, Guru Mediatatioll. 

BestiU ingen sendes ti l :  

Ami.gaFarum, 

Verkstedveien 4B 
80 1 3  Bodø. 

AmigaForum+clisk �o&ter kr. 35 -

Blad�ne sendes i postoppkrav, 
kr. 4Q,- i porto ti.lkommer. 

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





BLAD I POSTABONNEM ENT RETURADRESSE 
AmigaForum AS 
Verkstedveien 4B 
801 3 Bodø 
Norge 

. . .  og sørg for at du ikke blir sittende med Svarteper! 

Hvis du er den lykkelige eler av en Amiga 1 200, bør du snarest mulig reservere ekspansjoRs
porten under maskinen til GVP' s nye vidunderkort, A 1 230 serie Il. Dette er I kke bare et 

akseleratorkort, men også basis for et helt system av tilleggsutstyr for din A 1 200! 

A .1 230-40/00/4-Jl er et �ort om inneholder en 
40fvlliz 68030. klokke. 4MB RAM og plass til 

matteproses or. Dette kortet gjør din 1 200 mye 
raskere enn f.ek . .  en Amiga 4000/030. og er i selv 

eg et 'upert produkt. Det finnes i en enda raskere 

vel' jon. nemlig A 1 230-50/00/4-11. Her er 68030-
prosessoren på hele ,OMhz! Kortene kobles 

enkelt til i luken under maslcinen og du er klar til 
å kjøre med en gang ! 

Rask harddisk? 
Siden Amiga 1 200 har kun en ekspansjons
kontakt, har det til nå vært slik at når du får lyst på 
mer. må du bytte det kortet du har. Men nå trenger 
du ikke å bekymre deg over at kortpla. sen 
allerede er opptatt. GVP A 1 230-II har ti lkobl.ing -

mul igheter for mange nye enheter, som f.eks. en 
lynrask SCSI harddiskRontroller. Denne gir deg 

ti�gallg til raskere og tørre harddisker. tape
backup og mye annet tilleggsutstyr. 

Mer snadder! 
Men det stopper ikke her! A I 230-U er basis i et 
komplett sy tem med tilleggsutstyr som v·il gjøre 
selv Amiga 40oo-eiere mh'llllnelige! I løpet av 
kort tid kommer GVP med to nye produkter 
beregnet på A 1 230-11. Det ene er FLIPPER, en 

1 6-bits sampler med en lydkvalitet som overgår 
CD-spillere. E1 annet pJ'odukt er COBRA, en 

høykva itets videodigitizer som plugg<!s på kortet. 
Spennende ... eller hva? Tør du virkelig satSe på 
noe annet e.nn GVP A 1 230-U? 

Sikkerhet 
GVP er verdens største produsent av tj)Jeggsutstyr 

til Amiga. En anerkjent leve:randør med et bredt 
produktspekter og fonw)yde kunder. Tør DU å 
sat e den ene kortplassen i din Amiga 1 200 på noe 

som om et halvt år viser seg å være en flopp? 

Selvfølgelig ikke! Velg 
derfor GVP A l 230-U, 

først som i 'f !  

Norsk importør: 
Capella AS, tlf. 22200806 

Med A 1_230-1 1  fra GVP sl i pper du å gal11 ble! 


