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Dpa/Vision 
gir deg mer! 

Hvis du har ventet på en skikkelig 24-bits 
grafikk løsning for Amiga, er ventetiden nå over. 
Capella AS er norsk importør av OpalVision, et 

24-bits grafikk-kort som leveres med kraftig 
programvare og spennende ekspansjonsmuligheter. 

Kortet har fått topp
karakterer i en samlet 
Amiga-presse, noe du 
sikkert forstår når du har 
lest denne annonsen. Et 
grafikkort er aldri bedre 
enn den medfølgende 
programvare. Sammen 
med kortet får du derfor 

programmene OpalPaint, Opal Presents, OpalVision Hot
key og spillet King of Karate. 

Opal Paint er et meget 
kraftig tegneprogram som 
er· utviklet spesielt for 
OpaIVision-kortet. Det er 
raskt, fleksibelt og gir deg 
fullstendig kontroll over 
alle de over 16 millioner 
fargene du har til rådig
het. 

Ekspansjon 
I august kommer det tre spennende tilleggsmoduler som 
kan kobles på kortet. Disse er: 
OpalVision Video Proeessor: Når denne er plugget inn i 
OpalVision-kortet, har du plutselig et kraftig verktøy for 
videoeffekter. Du kan fryse videobilder fra composite eller 
HiS videosignal, eller blande grafikk og video med god 
kvalitet. Den innebygde Roaster-chipen kan vrenge, vri og 
rotere levend� videobilder på alle tenkelige måter, og du 
kan også lage mange spennende fargeeffekter. 
OpalVision Video Suite: Dette er en enhet som kan 
monteres i et 19" rack, og kobles til OpalVision. Den inne
holder en rekke inn- og utganger for video og lyd. Den har 
mange finesser, og alle kan styres via programvare. 
OpalVision Sean-rate eonverter: Denne gir deg et 31kHz 
flimmerfritt VGA-bilde av alle typer signal som kan mottas. 
Kortet fungerer også som en Time Base Corredor (TBC), 
noe som gjør at du får et renere og bedre videobilde. 

OpalVision - kreativitet satt i system 
Norsk importør: Capella AS, tlf. 22-200806 

Amiga 4000 
og ScalaI 

Mox-Næss Data 

er autorisert 

Amiga-forhandler 

med lang erfaring 

innenfor det 

profesjonelle 

markedet. 

Hos oss får du 
både god 

veiledning og 

gode priser! 

Kampanjepriser! 

Amiga 4000/030 13.990,-
25MHz 68EC030, 4MB RAM, 80MB harddisk 
Inklusive Scala MM210 

Amiga 4000/040 23.990,-
25MHz 68040, 6MB RAM, 120MB harddisk 
Inklusive ScalaMM210. 
NB! Vi har også studenttilbudl 

Diverse tilleggsutstyr 

A4091 hd-kontroller ca 
Rask SCSI-Il harddiskkontroller. 

Matteprosessor 
25 MHZ matteprosessor for Amiga 4000/030. 

Hitachi monitor 
14"M ultiscan fargemonitor med overscan 

Idek MultiFlat monitor 
15" VideoDesktop monitor som mottar 

2.950,-

990,-

4.550,-

6.900,-

analoge og digitale signaler mellom 15 og 38kHz 

Alle priser er i/lklu ive mva. 

BU 

Hvis kvalitet og service betyr noe for deg, 
finner du vår butikk i Midtbyen, Søndregt. 20, 
der vi er 

. 
lige seks dager i uken. 

SS,DAIA 
SENTER 

Søndregt. 20, 7010 Trondheim - Tlf. 07-501440 - Fax 07-533077 



Religion eller realitet? 
En av de norske deltagerene på utviklerkon:feraosen i Orlando, 
Florida oppsummerte konferansen og fremtidsutsiktene for 
Amiga-Ola. kinene på følgende måte: "Amiga-miljøet kommer 
nok til å være forholdsvis en liten religion. ogsa i fremtiden. Men 
til gjengjeld menner vi oss himmeLenl" 

Jeg skal prøve å vokte meg for å pre pessimisme i rekkene, men 
jeg har enda ikke klart å finne ut om det bare er ren uvitenhet eller 
kalkulert undeTtrykkete når en datamaskin . Om bare her i landet 
har 50.000 brukere ikke regnes med i noen samolcnhenger. 
Hverken i stati itikker eHer produktoversikter regnes Amiga som 
el reelt alternativ. Pøl' var unnskyldningen at Amiga var en typisk 
hjemmedatama kip 'om kun ble brukt til spill. Men i dag selges 
det masscvtS av PC'er til hjemmebrukere, og mange pil! kommer 
før. t til Pc. Hvorfor regnes di'. e med? Som dere 'ikkert kj�nncr 
har ikke dette bare med med fakta eller realiteter å gjøre. Det er 
penger, markedsføring og makt det er snakk om. Og Commodore 
har ikke brukt så mye penger og makt på å poengtere Amigas 
fortreffelighet. 

I VG bar Arild Steen og Arne Jorarno fått: tildelt nesten to helsider 
for å uttr kke ine meninger 0111 hvilket datautstJ r man bør kjøpe 
'eg, under overskriften "Din guide i data-jungelen". Og de som 

vet hva disse y ler med til daglig. skjønner da selvfølgelig at det 
er PC og Mae de har skrevet om. Amiga er ikke nevnt med en 
tøddel. Dette er ikke ment som noen kritikk av di' 'e. da de i likhet 
med undertegnede kun taler "sjne" maskiners ak. Men jeg mener 
det er ga kap fl VG å presentere noe ånt . om en guide i 
data-jungele,n. De er ikke engang i nærheten av jungelen. der man 
virkelig finner mangfoldet og li et. VG tusler over en godt 
a_faltert parkeringsplass i byens me t borge,rlige strøk, og gir, ine 
hundretuscQer av le�ere klar beskjed om at mao bør holde seg pc 
denne parkeringspl< sen. 

Så la deg ikke automatisk lure av det om hordene av 
kylapp�menne ker betrakter 'om etablerte fakta. Når en nyfri ert 

og Mercuri- kolert PC-selger på Kontor&Data-me sen åpner 
tannpasta-gapet itt for å fortelle deg at Amiga bare er en 
.pilledå, e om ikke kan bamle opp med dagens PCer, nytter det 
ikke å bH forbannet. Da foreslår jeg at du heller ser på ham med 
for. tåelsesfulle St.Berhards-øyne. og ber ham vise deg si 'te 
versjon av Windows eller noe annet. om du tror han liker li vise 
fram. For da vil du finne ut at det kan kje likevel er slik at PCene 
er fantastiske. Men da . ett i forhold til det de var for et par ar 

iden, og ikke i forhold til en "til varende" Amiga i dag. 
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Opal-nyn 
Centaur Development har sendt oss 

tekniske spesifikasjoner og skryt 
angående tilleggsmodulene til 
OpalVision. Det har vært snakket 
om disse i lengre tid, men nå ser det 
ut som om ting begynner å skje. Det 
kommer tre moduler i august, og 
hver av disse koster $995. 
OpalVision Video Proeessor er en 
sak som plugges rett inn i 
hovedkortet. Den inneholder en 
sanntids 24-bits framegrabber som 
kan fryse videobilder, og en 
profesjonell genlock med chroma og 
luma keying. Sistnevnte betyr at du 
kan bestemme hva som skal være 
gjennomsiktig i et bilde ut fra både 

farge og lysstyrke. Kortet 
inneholder selvfølgelig også den 
etterlengtede roaster-chipen som 
skal kunne gjøre "hva som helst" 
med et videobilde. Programvare for 
styring av alt dette, pluss et program 
for videoteksting følger med. 
OpalVision Video Suite er en slags 
"koblingsboks" som kan settes i et 
19"  rack. Den har 9 videoinnganger 
og 10 lydinnnganger, videoutganger 
for RGB, Y/R-Y/B-Y, kompositt og 
S-video, samt en lineær 
transparent-kontroll mellom to 
videokilder. Lyd-delen er fullstendig 
programvarestyrt med myke ut- og 
inntoninger og diverse andre 
finesser. 
OpalVision Sean-Rate Converter 
plugges inn i OpalVision 
hovedkortet, og gjør videosignalet 
om til et 3 1kHz-signal som går 
problemfritt på en hvilken som helst 
multisyncNGA-skjerm. Vi har også 
fått bekreftet ryktet vi refererte til i 
forrige blad, som gikk ut på at kortet 
også skulle inneholde en Time Base 
Corrector (TBC). Se videosidene for 
mer info om hva en TBC egentlig er 
for noe. 
Disse greiene importeres av Capella 
AS, tlf. 22 20 08 06. 

N Y h e 

TruePaint AA 
Vi har tidligere nevnt programmet 
VD-Paint her på nyhetssiden. Etter 
vår harselas med navnet, har bsc 
vært kloke nok til å skifte navn på 
produktet, og nå heter det TruePaint 
AA. Dette er et 24-bits 
tegneprogram beregnet på maskiner 
med AGA grafikk-kretser, og ifølge 
informasjonen fra Tyskland har vi 
noe å glede oss til. Programmet har 

en rekke forskjellige tegnemodi, 
som f.eks. solid, shadow, 
rub-through, smooth, smear, invers, 
brighter, darker, cycle og hue. Du 
kan definere stensiler (masker) på 
samme måte som i DPaint, bruke 

airbrush, frihåndstegning, linjer, 
rektangler, polygoner m.m. Skjær ut 
"brusher" som kan skaleres, roteres 
og ødelegges på en rekke 

forskjellige måter. TruePaint AA 
har full støtte for vektor-skrifttypene 
i Workbench 2.x og høyere, og du 
kan justere XlY-forholdet slik at det 
stemmer med oppløsningen på 
skjermen. Dette er en funksjon som 
vi godt kunne ha tenkt oss i 
Workbench 6g ! Selvfølgelig har du 
også zoom, lysbord og mulighet til å 
redigere bilder som er stoooore. Du 
kan lage ARexx-script og makroer, 
og de fleste funksjonene kan også 
utføres fra tastaturet. Og hvem 
importerer dette? Foreløpig ingen, 
men jeg tipper at FAMO (tlf. 22 38 
12 05) kan være interesserte når 
programmet dukker opp . . .  

Minnekort til A 1200 
Datakompaniet i Trondehim 
forteller oss at de har fått inn et parti 
med minnekort til Amiga 1 200. 
Kortene kan leveres ned 4MB 
minne og klokke, pluss 
matteprosessor opp til 50MHz. 
Prisene starter på 1 995,- + mva. 
uten matteprosessor, opp til 3890,- + 
mva. med 50MHz 68882 
matteprosessor. Datakompaniet har 
telefon 07 55 5 1  49. 

Feil på Amiga 1200 
. . .  og Amiga 4000 
Det ser ut som om Commodore 
hadde det noget travelt med å få 
levert Amiga 1 200 og Amiga 4000. 
Ihvertfall var det mistenkelig mange 
feil på de første forsendelsene av 
disse maskinene. 

Amiga 1 200 var plaget av flimring 
på skjermen hver gang 
diskettstasjonen gikk. Etter litt 
detektivarbeid ble det oppdaget at 
det manglet en vital kondensator et 
sted, og dette ble umiddelbart rettet 
opp i produksjonen. Men det var 

t e r  
allerede levert en haug med 
maskiner, og disse må modifiseres. 
Så hvis du ser horisontale striper på 
skjermen når diskettstasjonen går, ta 
kontakt med forhandleren din, så får 
du fikset det. Ellers snakkes det om 
at strømforsyningen på A 1 200 er 
for svak, men dette har ikke vi hatt 
noen problemer med, til tross for 
både harddisker og minnekort. 
Amiga 4000 slapp heller ikke unna, 
og her var det mer dramatiske ting 
på gang. 68040-modellene hadde en 

feil på prosessorkortet som gjorde at 
de gikk varme og ble fryktelig trege 
etter noen minutter eller noen timer. 
Enkelte trodde kanskje at maskinen 
hadde gått over i Windows-modus 
og fant seg til rette med det(?), mens 
andre jobbet med åpent vindu midt 
på svarteste vinteren. Dermed fikk 
de flere timers uavbrutt jobbing med 
maskinen, samt influensa og 
halsbetennelse. 
På 68030-maskinene hadde musen 

en tendens til å ikke virke, noe som 
skyldtes en latterlig liten IC som 
måtte byttes hos Norsk 

Elektronikkservice. Alt er jo 
overflatemontert, og omtrent like 
enkelt å reparere som 
fjæringssystemet en Citroen ! Det 
var også et par andre løsninger på 
mus-problemet, som f.eks. å vri 
rundt nøkkelen ( . . . .  ) eller å 
sjekke/snu kontakten som forbandt 
nøkkelbryteren med hovedkortet. 
Commdore har lært av flausen og 
sjekker nå en god del av maskinene 

før de forlater lageret. Vi i 
AmigaForum har en mistanke om at 
kvalitetskontrollen tidligere bestod 
av at maskinene ble veid ved enden 

av transportbåndet for å finne ut om 
noe manglet. Vi tipper at alle som 
ventet på å få nye og ubrukte 
maskiner tilbake fra verkstedet, nå 
går morgengretne og salige rundt og 
gliser bredt over å ha fått maskinene 
tilbake! 

Scala-nytt 1 
Vi kommer ikke utenom dem denne 

gangen heller. Da mener vi 
selvfølgelig Scala, som ikke bare er 
et tilfeldig norsk firma som jobber 
med Amiga, men et internasjonalt 
konsern som lager de råeste 
Amiga-programmene. Det er litt 
festlig å tenke tilbake til den gangen 
da det bare var Einar og Jon som var 
ansatt, og de allerede da utgav seg 
for å være et stort konsern. Vel, nå 
slipper de ihvertfall å late som, for 
nylig ble aksjekapitalen utvidet, og 
en rekke "tyngre" personer kom inn 
i styre og stell. 
Ny styreformann er nå Ole Christian 
Sand, som er Doctor of Economy 



N y  h e t  e r 
fra Berkley-universitetet, bosatt i 
USA og ansatt i Verdensbanken. 
Øvrige styremedlemmer er Thomas 
Lips (Senior Vice President i 
investeringbanken Kidder, Peabody 
& Co, datterselskap av General 
Electric), Charles Wu 
(viseadministrerende direktør i 

Vertex Management Inc, 
datterselskap av Singapore 
Technolagies), Einar Haugstad og 
Jon Bøhmer. De Amerikanske 

investorene blir sittende med 22 
prosent av den samlede 
aksjeporteføljen, og aksje
majoriteten tilhører fremdeles Jon 
Bøhmer og hans far, samt firmaets 
ansatte. Dessuten er staben utvidet i 

USA, og Jon er blitt sjef også for 
amerikanske Scala Inc. Han 

kommer derfor til å tilbringe en del 
av sin tid i USA. Men 

produktutvikling og programmering 
kommer fortsatt til å skje i Norge, 
forsikrer Jon. Totalt er det nå 32 

ansatte på heltid over hele verden, 
og 1 1  av disse arbeider i Norge. 

Omsetiningen i 1 992 var på rundt 
24 millioner kroner, og den norske 
andelen var 10 millioner. Ikke verst! 

AGA-spill 
Vi har kikket litt på en liste over 
spill som kommer med AGA-støtte 
(AI200/4000) i løpet av året, og 
synes det ser ganske lekkert ut. Vi 
kan dessverre ikke gjengi listen her, 
men blant de over hundre titlene på 
listen fant vi blant annet et par 
gamle klassikere fra Commodore 
64-tiden som fremkaller en klump i 
halsen. Fra Electronic Arts kommer 

et par simulatorer som vi gleder oss 
hemningsløst til, og Grandslam 
kommer blant annet med Nick Faldo 
Golf, Beavers og Lethat Xcess. 
Gremlins har laget AGA-versjoner 

av Nigel Mansell, Premier Manager 
og Lotus Turbo. Fra US Gold kan vi 
i løpet av svært kort tid kose oss 
med Legends of Valour (testet 
denne gangen), Monkey Island Il, 
Street Fighter Il, Indiana Jones and 
the Fate of Atlantis. De kommer 
også en haug med andre titler, men 
disse ligger over et halvt år fram i 
tiden. Ocean kommer i første 
omgang med bilspillet Hot Hatches, 
men de har også 10 andre titler som 
kommer i løpet av høsten. 
Millennium kommer med nye 
versjoner av James Pond 1 og 2 .  
Mindscape lanserer Sim Life nå i 
mai, og Microprose har børstet 
støvet av mange av sine gamle 
klassikere (Her mangler vi datoer). 
De har også noe spennende nytt på 
gang som har fått hverken navn eller 
dato, men vi får krysse de 
kroppsdeler vi har og håpe på at 
våre bønner om en rå 32-bits 
flysimulator blir hørt. 
Hadde du ikke kjøpt deg Amiga 
1200 enda, sa du? Du bør allerede 
nå budsjettere med å la din 500 eller 
600 gå i arv til en snørrete og 
utakknemlig lillebror, slik at du selv 
kan heve blikket mot nye høyder og 

en Amiga 1 200. 

Scala-nytt 2 
Scala MM2 10 følger nå med alle 
Amiga 4000-maskiner som selges i 
Norge. Avtalen mellom 

Alfabetisk annonsørliste 
ADB 9 Digital Presenta Jon 15 
AmigaSenteret 64 Dixon 62 
Arctic Software 36 Famo 3 
Bislet Dala I l  l Q  Computer 51 
Capella AS O 20,27, Kjell Sundby 64 

45,51,65 Kreativ Visjon 23 
Com-Sy terner 63 Masters 41 -44 
Commodore 1 6,28,54.66 Media Uno Il 
DataBna 64 Max - Næss Data O 
DataKompaniet 63 Opeon 25 
Deko 46 ProN et 48 

Ta kontakt for mer infonnasjon! 

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

Telefon 22-381205 Fax: 22-357797 



Commodore Computers og Scala 
AS er en videreføring av en felles 
strategi som her vælt brukt med 
suksess i en rekke land. - I løpet av 
noen uker sist høst solgte vi 
nærmere 3000 eksemplar av Scala 
MultiMedia gjennom en lignende 
avtale med Commodore i USA, sier 
markedsdirektØr Einar Haugstad hos 
Scala AS. Nå satser vi på videreføre 
suksessen her i Norge. Gjennom den 
nye avtalen blir vårt populære 
multimediaprogram enda lettere 
tilgjengelig her på hjemmemarkedet. 
Prisen starter på 12.490,- pluss mva, 
og AmigaForum synes at dette 
pakketilbudet er sterkt! 

N Y h 

Men det er ikke bare oljelandet 
Norge som har fått en slik gave fra 
gudene. Også de arabiske 

oljesjeikene har oppdaget Scala. 
Scala og Commodore Trading har 
inngått en avtale om salg av 1 000 
Scala-pakker til De forente arabiske 
emirater, Iran og Kuwait. 
Programpakkene skal også der 
leveres sammen med Amiga 
4000-maskiner. AmigaForums 
redaktør, som tidligere har vært 
ansvarlig for å lage 
brukerveiledningene på norsk og 
engelsk, priser seg bare lykkelig 
over at han slipper å oversette den 

til arabisk ! • 

e t e r  

The Dream Machine? 
Fra Impulse har vi fått informasjon 
om noe som enten er en kjempebløff 
eller en meget interessant nyhet. Vi 
vet ikke helt hvilken kompetanse 
disse folkene har, men vi kan 
ihvertfall referere meldingen, så vil 
fremtiden vise hva som er riktig. 
Impulse hadde lyst å lage et system 
som kunne erstatte de dyre 
enkeltbilde-opptakerene som kreves 
for å lage profesjonell 

videoanimasjon. Altså noe som er i 
stand til å vise digital video i sann 
tid, slik at animasjonen kan tas opp 
direkte på en vanlig videospiller. Da 
de først fikk høre om Digital 
Micronics' EditMaster, tok de 
kontakt med med disse for om 
mulig å få til et samarbeid. Dette 
gikk ikke, og de (Impulse) bestemte 
seg for å gjøre det selv. Nå kan de 
fortelle at de har laget ferdig en 
ekstern boks som inneholder en del 
elektronikk, en rask 
harddiskkontroller og en egen 
harddisk. Komplett med 
programvare vil dette komme på 
rundt $3000, noe de regner som halv 
pris i forhold til et annet system. I 
tillegg til dette vil boksen også 
kunne fungere som en genlock med 
chromakey, videodigitizer og 
effektmaskin a la Video Toaster. 
Impulse sier at de regner med å ha et 
ferdig produkt i løpet av våren, 
hvilket eLfaringsmessig skulle bety 
at vi kan forvente produktet utpå 
høsten en gang. Vi venter spent! 

Commodores prisliste 
kom nettopp i ny utgave, og vi 
merker oss at Både Amiga 500, 
2000 og 3000 nå er ute av listen, 
men en del ekstrautstyr føres 
(selvfølgelig) fremdeles. Nye 
produkter her er SCSI-Il 
harddiskkontrolleren A4091 for 
A4000, som vil koste ca. 2.850,
kroner. Vi finner også AmigaVision 
Professional ( 1 . 1 90,-), monitorene 
1940 (3 .290,-) og 1 942 (4. 1 30,-). De 
to sistnevnte trenger en overgang til 
100 kroner for å kunne kobles til 
A 1 200; denne overgangen følger 
med Amiga 4000. Vi ser også at 

Amiga 600HD har gått kraftig ned i 
pris, og koster nå veiledende rundt 
4.500,- kroner. Alle prisene er 
inklusive mva. Ta kontakt med din 
Commodore-forhandler hvis du er 
blitt fristet! 

ADpro 2.3 
Det er nå kommet en ny versjon av 
allsidige ADPro. Programmet har 
fremdeles det samme sløve 
brukergrensesnittet (vær så snill å 
lage noe som er litt mer tiltalende, 
Perry ! ), men blir stadig bedre. Nå 
kan ADpro lese fra og skrive direkte 

til framebufferet i VideoToaster, 
noe som er fint for de som har 
NTSC og Toaster. Ellers er FRED 

blitt forbedret, og det førlger nå med 
over 50 ferdige ARexx-program. 
File Sentry er nyttig for de som 
driver med 3D-animasjon, siden den 
oppdager bildene etterhvert som de 
blir generert og sender dem videre 
til hvor det nå er (f.eks. FRED eller 
et annet program som har ARexx). 
Dermed blir det enklere å f.eks. 
fordele genereringen av bilder på 
flere maskiner i et nettverk, og la 
ADpro være "sjefen" .  De har også 
klart å lage en kobling mellom 
ADPro og DPaint AGA, men 
foreløpig gjelder dette kun den 
nordamerikanske versjonen av 
DPaint (4.6). Europeisk versjon er 
trolig tilgjengelig når dette leses. 
Ellers kan vi nevne mulighet til å 
hente inn animasjoner, PICT-filer 
(Mac), FireCracker- bilder, 
YUNV-filer (VLAB) og såkalte 
"pseudo-filer" .  Det er kommet flere 
nye operatorer, som f.eks. rotasjon, 
hvirvel, kollaps, flytt pixel, polar 
mosaikk og "pseudo", som du kan 
komponere selv. Ellers kan vi se at 
det har dukket opp en 
UNDO-kommando, nye 
ARexx-kommandoer og et par nye 
dither-metoder. ADPro importeres 
av FAMO, tlf. 22 38 12 05. 

Eureka Hintline 
Står du fast i et spill? I såfall kan du 
nå få hjelp hos Eureka Hintline ! Bak 
dette navnet finner du Ole Saltvedt 
og Sveinung Pedersen, og 



mandag-fredag mellom 1 6.00 og 

20.00 kan du ringe 020-6008 1 og få 
hjelp med det spillet du har 
problemer med. 
- Vi har lenge syslet med ideen om å 
få i gang en tips/hjelpetelefon for 
folk som står fast i dataspill (både 
Amiga, Sega, Nintendo og PC), og 
eventuelt andre ting som 
Amiga-eiere måtte trenge hjelp til, 
forteller Sveinung Pedersen, som er 
spill-eksperten. - Vi har gått gradene 
fra Commodore 64 på midten av 
80-tallet, og har også vært innom de 
de fleste spillemaskinene. Så jeg tror 
vi skulle ha en god bakgrunn for å 
kunne gi gode svar til de aller fleste, 

fortsetter Sveinung. 
- Det "administrative" systemet 
kjøres på en Amiga 2000 med 
2 1 0MB harddisk som er full av tips, 
koder, knep og løsninger, forteller 
Ole Saltvedt, som er "teknisk sjef'. 
- Spillene testes ut på en Amiga 500 
med Kickstart 1 .3/2.0 med 4MB 
minne og en 1 20MB GVP harddisk. 
Av konsoller har vi Sega Megadrive 
og en Super Nintendo, og vi kjøper 
også de mest aktuelle spillene til 
disse maskinene. Dessuten har vi et 
14400 bauds modem for å raskt 
skaffe oss informasjon og tips, og vi 
har også bestilt en Amiga 1 200. 
Selvfølgelig er vi også utstyrt med 
AmigaForums mirakuløse 
musmatte ! gliser Ole Saltvedt. Vi 
Ønsker disse to karene lykke til, og 

N y  h e t  e r  

legger til at telefonnummeret er 
020-6008 1 ,  koster kr. 7.30 pr. 
minutt, og har en nedre aldersgrense 
på 15 år. 

Retina 
Det er kommet et nytt 24-bits 
grafikk-kort som også kan kjøre 
W orkbench. Det heter Retina, og 
kortet settes i en av de ledige Zorro 
ekspansjonsporene på en Amiga 
2000, 3000 eller 4000. Kortet støtter 
skjermer med en horisontal frekvens 
på mellom 15 og 82KHz og en 
vertikal frekvens mellom 50 og 
1 30Hz. Workbench-emuleringen i 
16 farger er minst like rask som 
vanlig 1 6-fargers høyoppløsning 
fordi den ikke stjeler DMA-tid. Hva 
med å kjøre en non-interlaced 
Workbench i 1 280x l 024 punkter på 
en 20" monitor? I 24-bits modus har 
du blant annet 800x600 (50Hz), 
800x500 og 768x482 (60Hz). 
Tegneprogrammet VDPaint 
(Truepaint AA-kloning?) følger med 
kortet, og det finnes også en egen 
versjon av TVPaint for Retina. A v 
andre kompatible program kan 
nevnes ADpro (egen loader/saver), 
Morph Plus, multiFrarne, ImageFX, 
Professional Page, ProWrite og 
Pagstream. Kortet finnes i to 
forskjellige utgaver, og prisene er 
$600 for en 2MB-versjon og $700 
for en 4MB-versjon. 

I en liten by i Spania.J 
av Atle Røijell 

Litt utenfor al lfarvei på Costa del Sol i Spania, 
fant jeg en l iten fotobutikk som også drev med 

videoteksting ved hjelp av Amiga. 

Innehaveren av butikken tok opp brylluper, barnedåp ol.. og han datter 

la på tekst på opptakene. Hvilken programpakke han brukte Scala 500 

selvfølgelig!! Originalen forefantes ikke, og det �ier jo noe om h or 
effektiv f'pirat"-kopieringen er! Bort ett fra det er jo en sUk tjeneste med 
opptak og redigering en gc)d ide, og å for norske fotoforhandlere (og 

Amiga-ejeTe?). 



N y  h e t  e r  

ommo ore anserte 
å e it 

av Alf Endre Vestre (tekst) og Bård JustseIl (foto) 

CeBit er databransjens største fesjå i Europa. H it skal alle som har noe de ønsker å skryte av, og alle som ønsker å 
høre på skrytet. Til sistnevnte gruppe hører selvfølgelig også AmigaForum, som på vegne av atle Norges 

Amiga-infiserte rapporterer det vi rakk å få med oss. 

Produ 'entene av datama kiner 
tilstreber kontinuerUg å gjøre alt 
mindre og mindre. Dette er ikke 
tilfellet med CeBit; her er alt stort. 

Det liter på hæler og kneha.er å 
bevege seg til og fra 
parkeering pla ser og bygninger, 
men takket være god skilting fant vi 
uproblematisk fram til hall l. Og 
hvi vi så legger til at utstillingen 

bestod a 24 haller, har du vel 
noenltmde begreper om hvilke 
dimen joner vi snakker om. 

Commodores stand 
Etter en stund. rastløs and ring på 
jakt etter Commodore-standen, 
måtte AmigaForums utskjelte kr. pe 

til korset å lå opp i en alfabetisk 
oversikt over ut tillere. Kort tid etter 
skred vi inn på den forhold vis store 
Commodore-standen. Med farger, 
lys og en haug 486-maskiner ble 
den i før te omgang en nedtur. Men 
så åpenbarte det eg en avdeling fylt 
av Amiga 1 200 utstyrt med spill av 
forskjellige slag. Commodore nye 
hjemmedatamaskin har fått en 
pang tart - la oss bare håpe at det 
fortsetter slik! 

Deretter fylles synsfeltet a en 
jungel av Amiga 4000-maskiner. Og 
om ikke en jungel av ma kiner 
kulle være nok. så hadde også den 

nyeste Amiga 4000-modellen funnet 
veien hit: Amiga 4000T. 

Romslig kraftkar 
Dette er en gulvmodell med romslig 
plass for utvidel er internt. 

Diskettsta.joller etc. er skjult bak et 
røykfarget deksel, og det er ne ten 
synd å gjemme bort et slikt 
prakteksemplar under skrivebordet. 
Internt er det 5 Amiga-spor og 4 
PC�spor, og ifølge de skriftlærde er 
det faktisk TO video 'por. I fronten 
(bak dekselet) finner vi pla for en 
r�kke lagringsmedia i 3.5" og 5.25" 

format, og det er og å rikelig pla s 
for slike ting inne i selve kabinettet. 
Eller finner vi en SCSI-U 
harddiskkontroller på hovedkortet 

(tilsvarende A409 1 )  og en 
strømforsyning på 250W. 
Hovedprosessoren er fremdele en 
.25MHz 68040, og de ytre målene er 
53.5 x 50.8 x 1 8 cm. Snakker vi her 

om en arbeidshest for de som har 
abnorme krav til 
utvidelsesmuligheter? Og kanskje 
også et potensielt tatussymbol for 
de aller upperste? Vi er spente på 
hva prisen blir! 

Profesjonelt 
Commodore hadde lagt mye arbeid i 
den profesjonelle Amiga
avdelingen. Maskinene viste blant 
annet Scala MM200, Opal Vision, 
Morph Plus og Maxon Word. 
Sistnevnte er en ny tek tbehandler 
som ser lovende ut, både med 
hensyn til hastighet og fasiliteter. På 

en ideovegg ble ScalaMM210 og 
Morph Plu presentert av 
velkvalifi, erte folk, og det hele 
virket svært så profe jonelt. Bra! 
Commodore hadde også mekket et 
interak1:ivt Scala-script som ble kjørt 

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



på en maskin med berøringsskjerm. 

Her kunne man på en enkel få 
informasjon om de forskjellige 
maskinene. Multimedia i praksis! 

Rå kraft 
På standen fant vi også BSC's 
ISDN-kort. Med denne nye 
standarden for telekommunikasjon 

blir det ordene CONNECT 64000 
som dukker opp på skjermen når 
man får kontakt. Dette er nok til å gi 
enhver modem-freak gåsehud og 
nervøse rykninger i neseroten. Og 

prisen? Kun DMl 495 (6000 
kroner), noe som ikke er mer enn 

det man må bla opp med for et 
høyhastighetsmodem. La oss legge 
til at BSC også har laget en 
PC-versjon av dette kortet. 

WordPerfect 
Etter at vi (eller var det noen andre) 
hadde klart å rive oss løs fra 
Amiga-standen, ruslet vi rundt og så 

på alt fra NeXT, HP og Sun, til usle 
PC' er (beklager ordbruken, men er 
det ikke slikt dere liker å høre?). 

N y  h e t  e r  

Commodore AMIGA-MULTIMEDIA 

stand, toppet vi opp fot å se 
nærmere på "WordPerfect 6.0 fUr 
DOS" ,  og det er ikke van 'keJig å 
kon tatere at tekstmodu er på full 
fart ut, 'elv under den fo' ' ile 
MS-DOS'en. Word Perfeet 6.0 har 
nå fått et fullstendig grafi 'k 

brukergrense 'itt som til vår 
begeistring slo seg helt vrang under 
demom 'trasjonen. 

Frisk 

• Nm AMIGA 4000 T 
• 4000 
- AMIGA 2000 
• AMIGA UOO 
-AMIGA 600 
- UCDTv-

begynte Windows å gå rimelig 

kjapt, men fart er jo ikke alt, og 
Windows erfremdeles Windows. I 
første omgang kommer de 
586-baserte maskinene til å koste 
mange penger (rundt 1 00.000), men 
etterhvert som produk jonen 

kommer skikkelig i gjenge og 
markedskreftene får gjort itt vil nok 
prisene ramle ned på dagens 

PC-nivå. Motorolas'var på 586 (jeg 

-CeBit er I ntel-prosessor 
Men for å ære litt 
mer saklig: Var det 
ingen ting på 

PC-fronten som 
kunne imponere en 
som er gjennomsyret 
av Amiga-fanatisme? 
Svaret er trolig ja, 
men da det er så 
bibelske dimensjoner 
over CeBIT, hadde vi 
litt problemer med å I 

interessant, 
men kanskje 
lin fattig på 

Amiga-stoH 

nekter simpelthen å 
bruke 
"Pentium"-navnet) er 
68060. og det er denne 
vi i Amiga-leiren kan 

glede oss til. La o . 
bare håpe at Motorola 

får ut fingrene og får i 
gang volumprodllksjon 
av 68060 litt 

brennkvikt! 

Vel lykket 
AmigaForums utsendte 

rekke over alt etter at 
vi hadde gjort oss unna med det 
obligatoriske. Hvis vi skal nevne 
EN ting, er bør vi kanskje nevne 
Intels nye 586-prosessor, som 
"hype"-ekspertene har døpt 
"Pentium".  I en egen amfi-hall 
kjørte de show der de presenterte 
blant annet OS/2, Windows NT og 
UNIX kjørt på 586. En 
66MHz-lltgave av prosessoren går 
på rundt 1 20 MIPS (som enkelte 

påstår er en forkortelse for 
"Meaningless Indicator of 
Processing Speed"). Blant annet 

vil karakterisere 
CeBit'93 som et vellykket 
alTan gement, og det er gledelig åse 
at Commodore; til tross for at de i 
flere sammenhenger er en purv i 
tranedans, gjør noe for å gi Amiga et 
fastere fotfeste innenfor de 
multimedia. Det er litt trist at det 
bare er en stand der vi finner 
Amiga-produkter på en såpass stor 
messe. Dvs, giganten IBM brukte 
riktignok Amiga og Scala MM2 1 0  
til å lansere den nye versjonen av 
OS/2, noe som forteller en god del 
om hva som er best! 



R e p o r t  a s J  e 

• 

rio 
av Gard Eriksrud 

Crusaders og Exile var arrangørene bak The Gathering'93 som ble besøkt av rundt 1800 
personer. I fire hektiske dager jobbet 30 personer døgnet rundt for å få årets Gathering til 

å bl i  enda bedre enn fjorårets. 

Da AmigaForums utsending ankom 
Skedsmohallen ved 14-tiden onsdag 
7/4, hadde de fleste allerede fått 
utstyret på plass. Dersom noen 
skulle tro at dette utstyret var 
begrenset til maskin og monitor tar 

man skrekkelig feil. Sånn rent 
bortsett fra små og tildels svært 

store stereoanlegg (Og det er ikke 
lett å se bort ifra siden stedet mer 
eller mindre var nedlasset med 
dette) kunne man finne telt ( ! ) ,  
kjøleskap, mikrobølgeovner, 
fjernsyn og en hel del blinkende lys 
og leds. 

Videorommet var en opplevelse for 

seg selv. 6 høyttalere sørget for at 
lyden på laser-videoen fikk en svært 
naturtro gjengivelse. Filmlerettet var 
på størrelse med det du finner på en 
middels kino, og var med på å gjøre 
videorom-besøket til en fin 
opplevelse. Tilsammen ble det vist 
et l O-talls filmer som alle var meget 
ferske. (Enkelte var også for ferske 
til å være sensurert . . .  ) 

Partyet var naturlig nok dominert av 

norske grupper og besøkende, men i 
folkemengden kunne man også støte 
på en og annen utenlandsk gjest. 
Spaceballs sørget for variert 
underholdning på sin interne 
TV-kanal (I skarp konkurranse med 
danske Melon . . .  ), og tok over for 
den annonserte InfoChannelen. 

På torsdag kveld kåserte Terje Malja 
fra Commodore om Amiga 1 200 og 

4000, og brukte selvfølgelig Scala 
under presentasjonen (Skulle jo bare 
mangle . . .  ). Commodore var som 
vanlig svært tilbakeholdne med å 
fortelle om hva vi kan vente oss i 
fremtiden, men kunne nevne ting 
som bedre grafikk & lyd, forbedret 
operativsystem og nye 

co-prosessorer på fremtidige 
Amiga-modeller. Det som vakte 
størst oppsikt var likevel nyheten 
om NM i demoprogrammering! 

Som en utendørsaktivitet kunne 
Crusaders & Exile by på en 
fotball turnering. Det var Talent som 

gikk seirende ut av turneringen etter 
å ha slått Andromeda med 5-2 i 
finalen. Innendørs kunne man more 
seg med rundt 15 spill-maskiner 
(flipper & areade), og 2 Air-Hockey 
bord. Sistnevnte var meget 
populært, og var i bruk dØgnet 
rundt. 

Dessverre må det sies at avviklingen 

av konkurransene kunne vært gjort 
mye bedre. Det var høyst kritikk
verdig av arrangør å selv plukke ut et 
begrenset antall titler som skulle vises 
frem. Blant de som ble tatt ut var det 
så godt som ingen ukjente navn, og 
dette er noe som ikke virker 
inspirerende på nybegynnere og andre 
som måtte ha satset seriøst for å delta! 
Visst er det mye enklere for en 
arrangør at det er 15 stykker som 
konkurrerer istedetfor 60, men det 
hadde vært mer rettferdig å vise alle 
eller ihvertfall et større antall bidrag! 
Visningene kom igang nesten 4 timer 

forsinket, så man kan spØrre seg om 
det egentlig hadde noen hensikt å 
bruke tiden på å plukke ut noen få 
istedet for å vise alle bidragene . . .  

Når vi først er inne på negative sider 
ved The Gathering, må det også 
nevnes at 95% av hallen var uten 
strøm et kvarters tid onsdag kveld. 
Enkelte steder i hallen kunne man på 
begynnelsen av partyet til stadighet 
oppleve strømbrudd. Grunnen til dette 
var overbelastning, fordi folk hadde 
tatt med EKSTREMT strømkrevende 
utstyr. Til slutt ble bruk av ovner 
forbudt, noe som ikke var populært 

blant alle de som hadde tatt med seg 
pizzaer og hamburgere . . .  Her burde 
arrangør ha satt istand en ordning slik 
at man slapp å spise rå mat! 

Rå mat til tross, The Gathering'93 var 
noe ingen burde gå glipp av ! Det er 
ingen tvil om at Crusaders & Co. har 
gjort en enestående jobb for å få dette 
i stand ! Selv om ikke alt gikk like 
knirkefritt, var opplevelsen av et 
velsmurt arrangement absolutt til 
stede, og det er bare å håpe på The 
Gathering'94 vil finne sted! 

På side 17 finner du resultatlisten 

og noen av bildene grafikk

konkurransen. Bla om! 

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

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

Med MBX-1 200z fra MicroBotics kan 
du øke hastigheten på din AlOO for en 
billig penge. M BX-1 200z er et 
matteprosessorkort 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 1 4MHz 
MBX� 1 200z er blir mask,inen over 20 
ganger rask re enn Amiga 500! Kortet 
leveres med. 14, 25 eller 50MHz 
matteprosesor installert. Minnet kan 
bygges ut til 1, 2, 4 elle.r 8MB 32-bits 
RAM (samme type 1D11ikker som brukes 
i A4oo0!). MBX�1 200z har også 
innebygd klokke, noe som mangler i 
Amiga 1200! 

Bruker du lang tid på å rydde på 
harddisken for å få pla til dine data? 
Prøv da Floptical, fremtiden 
lagringsmedium! 
Lagrer hele 20MB på en 3.5" diskett, til 
en uslc\elig pris/ytelse kombinasjon. 
Diskettene ser ut og foles som vanlige 
disketter, og Floptical kan også 
lese/skrive nOK og 1 .44MB disketter. 
Kre er bare et standard SCSI-interface, 
og fungerer også på PC pg Mae. M'ed 
en aksesstid på 65 ms og en 
overføringshastighet på 1 .6MBit/ sek 
er den klart overlegen andre tlyttbare 
løsninger! 

i en rekke 
du kan starte 

du utvider 
i'Øirll' beJhov'ene melder seg. 

tan.· Je1ren!S med en 33MHz 
40MHz 68EC030, eller en 

6803O. M l 230� leveres 
ndard med 2MB RAM, og minnet 

kan utvides ved å bytte SIMM-modul.  
Du kan sette inn en 68882 
matteprosessor. Denne kan gc\ på 
samme frekvens som 
hoved prosessoren, eller du kan sette 
inn en egen osållator. M l 230XA 
leveres med klokke og program for 
testing av minnet. Med M1 230XA blir 
din Amiga 1 200 mange ga'tlger raskere 
enn tidlig re. Kortet koster tIrindre 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 
ekspansjonskort i en Amiga 1 200, dette 
kortet bør være M1230XA! 

Vivid-24 er et 24-bits høyoppløselig 
grafikk-kort med TI34020 
grafikkprosessor for Amiga 3000 og 
Amiga 4000. Et profesjonelt kort for 
sanntids animasjon og rendering. 
Kan utstyres med opptil 4 TI34020 
prosessorer, noe som gir en ytelse på 
160 MFLOPS ytelse; 31 .25 mill. 
punkter/sek og 100.000 fylte 
polygoner / sek! 
Animasjonskort? Det er Vivid-24, det! 

.. _ -
- -

-.-. 
..... 

Administrativ Databehandling AS 
Postboks 269, 1411 Kolbotn 

Tlf. 66-803354 / Fax: 66-803365 

VXL-30 68030 akselerator fra 
MiaoBotics kan gjøre din Amiga 500 
eller 2000 raskere enn Amiga 3OOO! 
Den plugges ned i prosessorsokkelen 
og gjør d i n  Amiga uavhengig av 
aksteme løsninger. 
VXL-RA M 32 er et 32-bits ramkort for 
VXL-30, med plass til kickstart. Dette 
gjør at VXL-RAM 32 kan brukes Som 
Kickstart-switcher i til legg til at den 
kan mappe Kickstart over i 32-bits 
RAM. Lev res i 2 og 8MB utgav�r. 
VXL-30 leveres i 25, 33, 40 og 5o.MHz 
utgaver, med og uten ,68882 
matteprosessor. Den er også 
oppgraderbar! 

Sammen med Amiga utgjør dette 
kortet et profesjonelt digitalt 
redigeringsstudio. Det er det eneste 
videoredigeringssystemet på Amiga 
som muliggjør sanntid lagring av 
video på harddisk med en hastighet på 
25 bilder pr. sekund . Etter 
redigeringen av filmens scener, kan 
Digital EditMaster vise den ferdige 
filmen på kjennen, og den kan tas op 
på en videospiller. 

For profesjoneIIt bruk! 



I n  t e r  v j  u 

Commodore Brukerstøtte 
-en populær venn i nøden I 

av Øyvilld Skogvoll 

Alle som kjøper en 

Commodore datamaskin 

(Amiga el ler PC), er så 

heldige å få ett års 

telefonsupport inkludert 

i prisen. På 

garantikortene som bl ir  

levert med al le maskiner, 

står det utførlig 

informasjon om denne 

gunstige ordningen, som 

innebærer at du kan 

ringe ti l  normal 

telefontakst og få hjelp 

med å løse problemer 

som måtte oppstå med 

maskinen, 

operativsystemet eller 

programpakker som er 

levert sammen med 

maskinen. 

For de som ikke kommer inn under 
denne ordningen, tilbyr Commodore 
et Ol0-nummer som koster kr. 9,88 

pr. minutt. Dette kan kanskje høres 
dyrt ut, men hvis du sammenligner 
den med andre betjente Ol0-nummer 
(bortsett fra grynte- og 
stønnelinjene), er prisen lav. Hvis 
du har et noenlunde velformulert 
spørsmål og maskinen påslått og i 
nærheten, går det som oftest unna på 
få minutter, og du blir garantert mer 
tilfredsstilt av det du får høre hos 
Commodore Brukerstøtte enn det 
Monica og Doris lirer av seg ! 
Nummeret er 020-70043, og når du 
ringer dette nummeret det store 
sjanser for at du får snakke med 
ørjan Eriksen. Han er en tålmodig 
sjel som svarer på stort sett alle 
spørsmål som kan relateres til 

Amiga og Pc. 
- Kunnskapsnivået hos de som 
ringer varierer sterkt, forteller han. - I går, og vi har derfor laget et lite hefte 

med tips som vi sender til alle 
brukere vi mottar garantikort på. 

Dette heftet heter "Den De fleste har litt 
peiling, selv om de 
nettopp har kjøpt seg 
maskin. Men i 
enkelte tilfeller har 
det skjedd at jeg har 

brukt ti minutter på å 
forklare forskjellen 
på et ikon og et 
vindu, og da er det 
ikke alltid like lett å 
holde seg rolig! 

- Hva er 

forskjellen 

på et vindu 

og et ikon? 

lille grønne" ,  og er 
beregnet på de som er 
grønne. 
- Hender det at du blir 
svar skyldig? 
- Det jeg ikke finner ut 
med en gang, sjekker 
jeg opp hos 
Commodore eller andre 
leverandører. Men 
spørsmålenes art er som 

- Hva er det folk lurer 
mest på? 
- Mange henvendelser dreier seg om 
installasjon av diverse program, 
samt innstilling av skrivere. Det er 
mye dårlig dokumentasjon ute og 

regel slik at jeg tar alt 
på direkten. "Oppklaringsprosenten" 
er svært nær 100% . . .  
- Ikke for å henge ut folk, men hva er 
det dummeste spørsmål du har fått? 
- Her er det mye å velge i, men det 

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



I n  t e r  v j  u 
går ganske vilt for seg når personen 
i andre enden aldri har tatt i en 
datamaskin før og heller ikke kan et 
kløyva ord på engelsk. Men jeg er 

tålmodig og til tider forståelsesfull, 
og sammen klarer vi å få ting i gang 
igjen. 

Programmerer i 

vi ble enige om prisen satte vi i 
gang. 
- Hva synes kundene? 
- Det virker som om de liker å ha 
noen å henvende seg til når 

problemer oppstår. De fleste takker 
pent og er svært hyggelige. 
- Og hva synes forhandlerne? 

- For dem er det en 

pausene 
- Hva gjør du mens 
du venter på neste 
telefon? 
- Ventetid blir det 

stadig mindre av. 
Men så lenge man har 
en Amiga i nærheten 
er det ikke noe 
problem å få tiden til 
å gå! Jeg 
programmerer en god 
del i C og Superbase, 
og har blant annet 
utviklet og levert et 

, -Mange vil 

fortelle meg 

hva hoved-

produktfordel som 
avlaster dem. De kan 
selge maskiner uten å 
nødvendigvis selv vite 

alt om alt. Dvs, det er 
en forhandler som 
boikotter hele 
opplegget og ikke 

sender garantikortene 
hit, fordi han mener at 
Commodore startet 
med brukerstøtten bare 

for å tappe ham for 
adresser som de skulle 

staden i Bul-

garia heter I 
ID-kort system med bilder. I tillegg 
har jeg begått databasesystemet som 
brukes til å styre, blad, abonnenter, 
musmatter og regninger hos 
AmigaForum, og fra den kanten 
kommer det stadig flere ønsker. . .  Så 
hvis det blir noe kluss med 
abonnementet ditt og du ringer til 
redaksjonen og klager, skylder de 

selge til 
konkurrentene . . .  ! Dette faller på sin 
egen urimelighet, da Commodore 
neppe er i en slik pengeknipe at de 
skulle ha noen interesse av å selge 
adressene til sine konkurrenter. Jeg 
synes mest synd på kundene som 
ikke får det de har krav på. 
Adressene blir brukt til å sjekke de 
som ringer hit, samt å finne ut hvor 

vi skal sende "Den lille sikker på 
"dataanlegget" .  Sist 
gang var det forresten 
noen abonnenter som 
ved en feiltagelse fikk 

tilsendt regning før 
tiden, noe som jo ikke 
er helt bra. 

- Det er en 

forhandler 

gønne" .  Og de som har 
Amiga, får også 
tilsendt et 
AmigaForum ! Så 

derfor: husk å be om 
Commodores 
garantikort når du 
kjøper maskin! 

I det samme ringer 
telefonen, og på 
telefonen får ørjan 
opplyst hva 
hovedstaden i 
Bulgaria heter. Han 
forklarer høflig til 
vedkommende at han 
har ringt feil nummer, 
og takker for praten. 

som tror vi 

driver med 

dene kun for 

å stjele 

adresser .. . 

Noen tips! 
- Har du noen tips til 
de som har tenkt å 
ringe til deg? 
- De bør skrive ned 
evenuelle 
feilmeldinger først. 
Det holder ikke å si at 
"det kom opp en 
ramme med litt tekst - Nærradioen har 

stadig konkurranser 
der deltakerene skal ringe inn og gi 
svaret på et 020-nummer. Ikke alle 
oppfatter det riktige nummeret, og 
ringer hit med allslags interessante 
opplysninger. Men jeg klager ikke, 
for vi tjener penger på dette! 

Stort behov for hjelp 
- Hvordan kom dette i gang? 
- I begynnelsen drev vi support 
direkte for enkelte forhandlere. Men 
etterhvert som prisene ble presset til 
under bakkenivå, ønsket 
Commodore å tilby sine kunder mer 
enn konkurrentene. Vi hadde 
tidligere tilbudt dem tjenesten, og da 

inne" - man må ha et 
visst presisjonsnivå. Ha gjerne 
maskinen foran deg når du ringer, 
slik at du kan utføre kommandoer 

etterhvert som du blir instruert. Du 
bør også vite hvilken maskin du har, 
hvor mye minnelharddisk den har, 
osv. Men siden det er de som ringer 

som må punge ut, har jeg ingen ting 
i mot at de somler, heller tvert i 
mot! 

I det samme ringer telefonen, og en 
fyr fra Hønefoss lurer på hva han 
skal gjøre for å få tilbake det som lå 
på harddisken før han formatterte 
den ved en feiltagelse . . .  

Reparasjoner 
Prisgaranti: 

290, -
+ deler, inkl. mva. 
48 timers levering. 

Ring: 

0381 1800 
Media Uno, Postboks 764 

3002 DRAMMEN 

Bislett Data 
Maskiner FØR NÅ 
Amiga 600 3 .590,- 2.990,-
Amiga 600 mJ20MB HD 5 .290,- 4.490,-
Amiga 1 200 ulHD 4.790,- 4.490,-
Amiga 1 200 mJ80MB HD 8 .280,- 7.590,-
Amiga 1 200 mJ1 20MB HD 9 .080,- 8.290,-

Beste priser på G VP! 
GVP 85MB IDE harddisk 3 .490,- 3.150,-
GVP 1 20MB IDE harddisk 4.490,- 3.990 
GVP DSS 8bit soundsampler 990,- 669,-

Diverse 
5 1 2KB RAM for Amiga 500 595,- 398,-
l MB RAM for A600 995 ,- 795,-
Diskettstasjon til Amiga 975,- 795,-

Disketter 
1 0pk merkedisketter 3 .5 "DD 99,- 59,-
1 0pk merkedisketter 3 . 5 " HD 1 59,- 99,-
1 0pk nøytrale 3 .5"  DD 89,- 49,-
1 0pk nøytrale 3 .5"  HD 1 49,- 79,-

Bislett Data 
Thereses gt. 52B ,  0 1 68 Oslo, Tlf./fax : 22-698003 

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



Walt(er) Bstern: 

11 11  Il 

P r o f I I 

Walter østern (det 

motsatte av Western) 

lever av å lage anima

sjoner på Amiga. De 

viktigste verktøyene er 

DPaint IV AGA og Real 

3 D, ved siden av en 

kraftig Amiga og (ikke 

minst viktig) en stor 

porsjon kreativitet. 

Walter er en av de 

skjulte medarbeiderne 

som ofte ikke kommer 

fram på rul leteksten. 

av Atle Røijen 

W alter har fast oppdrag for 
TV 1000 - lager 

informasjons-plakater 
og TV l OOO-tilbud, han har animert 
logoen til TV-Oslo-avisen (NB ! han 
er ikke ansvarlig for det siste bildet 
som hopper! )  i tillegg til en rekke 
andre logoer. Sammen med Geir 
Otto Molstad hos F AMO laget 
Walter et interaktivt 
informasjonsprogram til 
Energisenteret på Dale (se 
AmigaForum 3 .92). Walter står 
også bak flere morsomme 
animasjoner i en 
opplærings-video om 
videofilming, utgitt av 
Elektronikkforbundet. Dette 
er en video-film som kan 
kjøpes gjennom 
Radio&TV-handelen. Lista 
er mye lenger, men 
spørsmålet blir likevel: 

l�::::::::�.;��� ........ �::�::�:::;.�-,:� .... ��� - Går det an å leve av å ../.J) lage animasjoner? 

- Tja - for meg har det gått relativt 
"Norges 

VG Watter som . [ J1, hel side bra på grunn av at jeg samarbeider 

den 24.februa: [anse�:� for;ida t ttl leg!:t
h:r tatt vare på med FAMO. Jeg gjør en del arbeid 

onsda
.
g 

" Wa[ters fJes pr)' hvordan Watt 
L derud i Oslo for dem og de låner meg utstyr. 

uheldtgst� . Her kan vi [ese o� 37 åringen fra t�[[i e Dermed får jeg tilgang til det siste 

. e i avtSa. mmerer. tter atskt g og beste. Skulle jeg betale alt selv, trLn , VG oppsu tt lever, e 
strL kroPp· · · ·lad for at han fortsa hadde det vært mye vanskeligere. 

kan være g [evelser. Da måtte jeg ha vært mer selger og 

dramatiSke opp det er jeg ikke 

--------------------------------------------------�� . 

- Er det ikke vanskelig å få kundene 

til å akseptere at du kan få til bra 

resultater med såpass enkle midler? 

- Det er ingen problemer når kunden 
får se hva som kan gjøres. Kunden 
kan også være med i utformingen 
hele veien. Det kan du ikke når man 
jobber på svære maskiner. Her kan 
kunden sitte ved siden av meg og vi 
kan diskutere forskjellige løsninger. 
Maskinen lærer dem også å bli mer 
kreative. De ser nye muligheter. Det 
er gøy, sier Walter og sender ut en 
salve med "kråkelatter" . 
- Hvem er kundene ? 

- Det er mange forskjellige. Akkurat 

nå holder jeg på med et oppdrag for 
"Den Norske Bank" .  Jeg skal lage 
en informasjonsvideo som viser 
bankens tjenester. DnB skal plukke 

fram sine gamle videospillere igjen, 
og da er det jo ikke så dumt å bruke 
Amiga til produksjonen. Jeg er 
akkurat ferdig med å lage en video 

om "Kappgang" sammen med 
Norges Idrettshøyskole. 

- Kappgang ? ? ?  

- Ja, d e  skal lage nye regler for 
diskvalifikasjon og hadde behov for 
å vise dette på skjermen. 
Walter prøver å forklare hva som er 
problemet. Hvor mange føtter som 
skal være i bakken til enhver tid, 
vinkler mellom knær og bein ol. Jeg 
kan godt skjønne at de har behov av 
å vise dette på video . . .  ! 

- De tok opp videosekvenser med 
riktig kappgang og med løping på 

NIH på M2-tape og jeg grabba 
bildene med IV24 og satte det hele 
sammen i Dpaint AGA. Jeg fjerna 
all unødvendig informasjon i form 
av bakgrunn ol. 
Walter henter inn animasjonen og vi 
får se en løper midt på skjermen. 
Det hele ser meget bra ut, 
kvalitetsmessig kunne det like 
gjerne vært video. 
- For å få de to sekvensene til å 
passe, måtte jeg ta bort noen 
enkeltbilder - noen takter her og der. 
Dette hadde vært umulig med vanlig 
videoredigering, men arbeidet tok jo 
en del timer. Etterpå kjørte jeg ned 
det hele til 16 fargers high-res, for 
NIH bruker en 3000-maskin. 

Altmul igmann 
Det startet selvsagt ikke med Amiga 
for Walter 0stern heller. 
Commodore 64 var først på banen, 
men veien fram til tastaturet var 
lang. Walter har rukket med litt av 
hvert fra utprøving av saker med 
skikkelig futt i (sprengstoff), 
reketråling i Oslofjorden, montering 
av aluminiumsfasader land og strand 
rundt, og sist men ikke minst, 
gruve-arbeid på Svalbard. Her fikk 
han et minne for livet, han mistet et 



øye. Det ser ikke ut til å ha hindret 
ham så mye i hans videre arbeid. 
(Det hender at Walter tar ut øyet i 

festlig lag, slik at andre kan få ta det 
i nærmere øyesyn . . . .  ! Hermed er du 
advart !) .  
Da Walter var ferdig med 
ungdomsskolen (pluss l O.klasse) 

P r o f I I 

visste han fortsatt ikke hva som var 

hans oppgave her i livet. Sånn litt ut 
i semesteret tok han kontakt med 
Hauger videregående skole og fant 

ut at det var noen ledige plasser på 
kjemi-linja. Med 27 jenter og bare 3 
gutter i klassen, fant han seg fort til 
rette. Etterpå var veien kort til Dyno 
Industrier og arbeid med å teste ut 
sprengstoff. Men, sprengstoff varer 
som kjent ikke evig. . .  Neste stopp 
var aluminiumsfasader innenfor 
samme konsern. 
- Vi fartet land og strand rundt, og 
det var jo gøy for en rastløs person. 
Etter at vi var ferdig med NRK
bygget i Oslo gikk firmaet konk. Da 
var det ok. å komme ut i militæret. 

Men, siden jeg hadde mistet en 
lunge (reservedels-mennesket??), 
ble jeg hivd ut igjen. Olaf Roberts 
plastfabrikk ble neste stopp. Her 
laget vi store glassfiber-tanker, båter 
ol. Vi skulle montere noen store 
tanker i Bodø og på Bjørnøya, men 

jeg fikk ikke lov til å være ut på 
Bjørnøya. (Hva var galt med 

Bodø! ?! ? -red.) Det syntes jeg var 
dårlig gjort, så jeg søkte om å få 
arbeid på Svalbard i steden. Det var 
ikke noe problem. Jeg ble sendt 
nordover med fly, men datoen var 
kanskje ikke den beste. 18 mai 
våkna jeg på Spitsbergen - ikke helt 
sober - og jeg hadde bare med meg 
tannbørste og noen klær. Jeg måtte 

få forskudd til å kjøpe dyne og 
sengeklær. Det var et trivelig miljø 
på Svalbard. Ved siden av gruve
jobben, tegna jeg for Svalbard
posten og noen vitseblader. Vi tjente 

mye penger, men vi brukte dem opp 
like fort. Vi kunne kjøpe tollfrie 
varer, så penga forsvant til dyre 

stereo-anlegg og mye annet dill .  Vi 
kunne dra på ferie med 50-60.000 i 
lomma og komme tilbake på 
flyplassen etter 2 måneder med 75 
Øre og en pakke Mariekjeks. Jeg var 
på Svalbard i 5 år, men 

Jeg laget et par videoer som snurra 
og gikk i noen butikker. Det var 

veldig tungt å jobbe med og jeg var 
en dårlig selger, så jeg kutta ut til 
slutt. Så fikk jeg en avtale med 
FAMO, og nå får jeg oppdrag. Jeg 
har ikke gått aktivt ut med 
markedsføring. Det sprer seg fra 

da jeg mista øyet måtte 
jeg dra sørover igjen. 
Da ble det reketråling i 
Oslo-fjorden. Med kone 
og barn var det ok med 
litt mere faste opplegg. 
Reketrålingen var jo litt 
usikker og det var lange 
"dødperioder" . Jeg 
begynte med data som 
hobby. 

- Vi kom 

tilbake med 

skjerm til skjerm, så 
og si. Nå har jeg en 
del faste kunder. 
Det blir sikkert flere, 
for Walter er dyktig. 
Han har evne til å 
trylle fram mange 
utrolige ting ved hjelp 
av Amigaen og musa. 
Walter fikk feks. 
applaus ved 
reklamebyråenes 
store show ved 
utdelingen av Amiga 500 

75 øre og ei 

pakke 

Mariekjeksl 
- Jeg kjøpte Amiga 500 
hos Spaceworld på Lillestrøm. Det 
angra jeg jo kanskje litt på, for da 
fikk jeg jo ikke noen support her hos 
FAMO. De overbeviste meg 
derimot om at jeg måtte ha en større 
maskin, en 2000. Jeg kjøpte DPaint, 
Digi View og et videokamera. Det 
var imponerende. Med "Video 
3D-effects" kunne jeg snurre logoer 
og jeg fant ut noen lure måter å 
"tegne på" med dette programmet. 
Det hele var fortsatt på hobby-basis. 

"Gullblyanten" . Han 
hadde laget en animasjon med 
morfinger av kjente reklamefolk for 
A V -kontakt. Animasjonen var utrolig 
bra, overgangene var nær perfekte. 
Ansiktene var som formet i en deig 
som este ut og laget forskjellige 
ansikter. Så lå det da 20-30 timers 
hard jobb og nesten 88MB på 
hardisken (kun 200K igjen) bak de 
1 9  morfede fjesene. Bra, Walter, 
og gratulerer! 

----------+--------
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• 

av Torsten Gabrielsen 

Gold Disks flaggskip, Professional Page, har kommet i ny versjon. Denne 

gangen skriver vi 4.0, og blant de viktigste nyhetene finner vi AGA-support, 

støtte for flere grafikkformater, og en shuffler a la Scala. Denne artikkelen er 

i ngen ful lstendig test av Professional Page, men vi skal ta en rask titt på 

nyhetene siden forrige versjon. 

Manualen 
Manualen til  versjon 4.0 er et tillegg 
til den gamle 2.0-manualen. Den 
erstatter fullstendig 3.0-manualen, 
så da vi slipper heldigvis å sitte med 
en haug med manualer som alle  
refererer til forrige manual. 
Manualen er grei nok, selv om 
enkelte ting står unevnt. La oss raskt 
gå over til å se på de største 

nyhetene i Professional Page 4.0: 

AGA-support 
A4000 og A 1 200-eiere kan nå 
utnytte de nye grafikkmulighetene i 
PPage, ved å kjøre programmet i 
256 farger. Det går ikke an å bruke 
32, 64 eller 1 28 farger, og det er jo 
litt pussig. Du må enten kjøre i 2, 1 6  
eller 256 farger. Hastigheten med 
256 farger er overraskende god, men 
så testet vi den jo på på en Amiga 
4000/40. 

Iconic Page Sorter 
Dette er Professional Pages versjon 
av Scalas shuffler. Her får du opp et 
vindu med ikoniserte versjoner av 
alle sidene i dokumentet ditt, og så 
er det bare å stokke om på sidene 
ved å dra ikonene rundt omkring. 
Dette er ikke like morsomt som på 
Scala, men hastigheten er veldig 
bra. Dessverre kan man ikke justere 
størrelsen på ikonene eller vinduet, 
og ikonene er såpass små at det kan 
være vanskelig å kjenne igjen 
sidene. 

Graphics Import Fi lters 
For importering av grafikk har man 
gått over til et modulbasert system li 
la ADPro, slik at systemet lett kan 
utvides til å forstå nye formater. 

Istedenfor ørten forskjellige 
menyvalg, har man nå bare ett: 
"Import Graphics" .  Programmet vil 
selv finne ut hva slags format bildet 
er lagret i ,  og om det er Bitmap eller 

strukturert grafikk. Skul le PPage 
ikke finne ut av formatet, vil du få 
opp en liste der du selv kan velge 

riktig format. Det merkelige er at 
hvis du velger "Import Graphics" 
via hot key istedenfor menyen, må 

du spesifisere hva slags format filen 
er lagret i (Hvorfor? ! ) .  Støtten for 

grafikkformater er kraftig forbedret 
og PPage 4.0 støtter følgende 

formater: Adobe Illustrator, Aldus 
Freehand EPSF, EPSF, PDraw, 
Aegis Draw, Aegis Draw Plus, Art 
Expression, TlFF, GIF, PCX, BMP 
og IFF. På samme måte som PPage 

3 .0 kunne kommunisere direkte med 
Article Editor, kan man nå gjøre det 
samme mot Professional Draw 3.0 
og det nye programmet GrE. GrE 
står for "Graphics Editor" ,  og er et 
bitmap tegneprogram. Dette må 
være en av de simpleste 
tegneprogram som noen gang er 

laget til Amiga. Men det er 
selvfølgelig forholdsvis lite, og 

D ig ita l i ser 
video med 
VLAH I 

krever dermed ikke så mye ledig 
RAM for å kjøre. Kommunikasjonen 
med PDraw derimot, er meget 

interessant. Man kan utnytte denne til 
å konvertere fra andre strukturerte 
formatene (Adobe Illustrator og 
Aldus Freehand! ! ) til PDraw, noe 

som kan være meget nyttig . 

Font Preview 
PPage kan nå vise en 
forhåndsvisning av fontene når du 
skal åpne en ny font. Dette fungerer 
på lignende måte som i DPaint og 

Scala. Dette sparer ofte mye tid, og 
hvorfor kom ikke denne enkle 
finessen for lenge siden? 

Stick-on notes 
Dette er de små gule lappene som de 
fleste kanskje kjenner bedre som 

Post-it. Disse brukes som 
huskelapper, og kan plasseres hvor 
som hel st i eller utenfor sidene i 
dokumentet. Det spesielle med dem 
er at de ikke kommer med på 
utskriftene. 

Nye Magnification options 
Sidene kan nå både vises og editeres 
i alle forstørrelser fra 10% til 400 
med trinn på 1 %. 
Thumbnail-visningen på skjermen er 
kuttet ut, men et stort pluss er at man 
nå kan editere med facing pages. Du 
slipper altså å endre på den ene side, 
se på kombinasjonen med neste side, 

gå inn og endre på 
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den andre siden, se på 
kombinasjonen, osv. 

følger med i manualen. 
Utvidede Arexx-kommandoer -
Her har det bare kommet noen få 

nye kommandoer for å støtte de nye 
patternmulighetene, 

Flere forbedringer 
Dette var noen av 
nyhetene i 

Professional Page 

4.0. I tillegg byr 
programmet på 
følgende nytt, i 
stikkordsform: 

PDraw Clip Art - En 
stor mengde med 
Professional Draw 
Clip Art til alle 
formål. 

Prolessional 

Page 4.0 er 
likevel ingen 

revolusjon. 

stick-on notes og 
Graphie Editor. 

Genies - En enkel 
editor ligger nå 

innebygd i programmet 
for editering av genies. 
Ingen nye genies er 
lagt til siden versjon 
3 .0. 
Kerning Pair 
Adjustment - Du kan 

Nye Text Styles - 3 nye text styles: 

Shadowed, superscript og subscript. 
Fill Patterns - Du har nå 16 fullt ut 
definerbare patterns til rådighet. 

Disse kan tegnes i en enkel editor a 
la den som brukes i WBPattern-
programmet. 
Extended Character Set Support -
Gjør det mye lettere å finne spesielle 
tegn med aksent ol. Du holder bare 
inne alt-tasten, taster verdien til 
tegnet på det numeriske tastaturet, 
slipper tasten, og dermed kommer 
det ønskede tegnet frem. En liste 
over de forskjellige tegns verdier 

Produkter Priser 
Amiga 1 200 2MB RAM 

nå definere kerning 

mellom bokstavkombinasjoner selv. 
Ved å bruke piltastene eller musen 
kan du justere avstanden meget 
raskt og enkelt. Etterpå kan du lagre 
disse innstillingene. Denne 
funksjonen er veldig enkel å bruke, 
samtidig som den er meget nyttig! 
Text tilters - Et nytt filter har 
kommet til: WordWorth. 
Paragraph Indent - Paragraph 
Indent trenger ikke lengre å settes i 
paragraph tags. Du kan nå definere 
innrykket uten å definere en tag, og 
paragraph tag har fått et par ekstra 
knapper der du kan velge om 

4.500,-

paragraph indent skal overkjøres av 
tag' en eller ei. 
CreateFont - Utility for å 
konvertere CG-fonts til Amiga-, 
PDraw eller Postscriptfonter. 
Spool Manager - Utility som tar 
seg av køing av filer til printer. 
FAISload - Utility som konverterer 
fra FAlS (AGFA) til CG-format. 

Konklusjon 
Professional Page 4.0 er ingen 
revolusjon, men den inneholder 
mange små og noen få store 
forbedringer siden forrige versjon. 
Kanskje den viktigste forbedringen 
ligger i den utvidete støtten til ulike 
grafikkformat. Programmet har blitt 
mye raskere, enklere og bedre å 
bruke enn sine forgjengere. Det kan 
enda ikke konkurrere med 
konkurrentene på Mac og PC, men 
på Amiga har Professional Page 
herved styrket sin posisjon som 
kongen i DTP-verden . •  

Red anm.: Denne utgaven av 

AmigaForum er laget med 

Professional Page v3.0. Dette 

kommer av at programmet var 

forholdsvis ustabilt på Workbench 

2.1, pluss litt problemer med 

fargesepareringen. Vi vet om 

mange som bruker programmet 

uten store problemer på Workbench 

3.0, og vi har fått melding om at 

feilene blir rettet. Men vi har også 

fått informasjon om den nye ver

sjonen av PageStream, og den ser 

meget bra ut. Dette blir spennende! 

f a k t a 
ProfessionaJ Page 4.0 
Maskinkrav: Ane Amni:ga

maskiner med 3MB minne og 

hærddis'k. Re:lst AGA ! 
P-f'odusent: Oøl'd Dtsj{ 
Pris: 2.285,- inkl. mva. 
Imp-ortør: Ma'Sters 

BftlkervennUg. oyersiktlig 

og fleksåbecl JiJtP-paK!ke' fol' 
de €leste behov 

� K:an ække ha flere 
• G!ok"u mentcr åpne 

samtidJg. 

Den versjoR�1il 'Vi teliltet 
v:«:r dessmten alt for uS:t'c;libil 

under Wor.�bene-jq 2. 1 

N å leveres alle 
Amiga 1 200 med 80MB HD (GVP) 

Amiga 4000/030 med 4MB RAM, 

80MB HD og ScalaMM2 1 0  

7 .500,-

1 3 .700,-

Amiga 4000 med 
Scala Multimedia ! 

Amiga 4000/040 med 6MB RAM, 

1 20MB HD og ScalaMM2 1 0  22.500,-

Amiga 4000/040 med 6MB RAM, 

2 1 3MB HD og ScalaMM2 1 0  25 .500,-

Commodore SCSI 2 kort ( 1 0MB/sek) 1 .200,-

1 940 1 3 "  bisync monitor .39 pitch 2. 800,-

1 942 1 3 "  bisync monitor .28 pitch 3 .500,-

Alle maskiner med harddisk leveres med 

ca.l0MB PD software. 

I 
Vi leverer også annet Amiga utstyr 

Digital 

Presentasjon AS 

Tlf. 033-48855 
Postboks 240 

3 1 92 Horten 

I l  
L 
-

Alle priser en inklusive MV A, med forbehold om prisendringer. 



Commodore 

Scala Mul�· 
Full pakke fra Commodore og &ala! 

Amiga 4000 er blitt godt Jllotra:tt av 
programutvikle(e, bmkere og ptesse . 
Videreutviklingen av graftkk:, hastighet 
og operativsystem har skapt fifl ny 
standat;d fof, nv . • ram en ml1kim�dia
comput.�r bør være. AJni� '4:000 kan 
leveres ll1�d 68040 elleli 68BC030-
prosessor, så du ffinnq a11:tj:ds en SOgl 
passer EGf <din I011i1J\ne:bok.  Og nå 
kveres maskinen lllled det 
verdensberømte mult1media
prøgrammet Scala MultiMedia 
MM210,  som gir deg full kontroll 
OV(ill' både tekst, bilder, aninnasjon, lyd 
og ,,"ilieo. l s'.lunher et program som 
bringer fram de sterke side.ue i dcn 
nye Amiga-generasjonen. 

Forbedret 
�l'tafikk 
M.e,d de nye 
AA �-
kretsene tar 
dl'l flere 

� &rg�r\ 
større hastighet og høyere oppløsl:ling 
el:m tidng�re. Du �l :å ar 2.:56 
farger samtidig i alle oppløsn inger opp 
til 1280,XiS1Z punkter, og fitrgene kan 
velges fra en palett l}1å 16.8 milli0J'ler. 
r tillegg tianes <:let nye HAMg
moduset, der du kap ha forskjellig 
farge på alle punktene 
på skjermen! Amiga 
4.000 er denor ideell til 
video-applikasj0l1er der 
det er nødvendig med 
mange farger og høy 
oppløsning. Commodore 

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

NQFSk W'Ørkbencb 
Den nye Workbetlch 3. O '  neho1dcr en 
re�e tQrbedrin�r. Ny� Preferences'" 
program der liu blant annet � velge 
fritt blant alle de nye, graI:Thk
Oppløslilingone, velge A skri�e ut ril en 
l?østscript-skt.:iveJ;-, eller legge ef bilde 
søm bakgrunn på WoikbeMch
skjenn�n og i '}.'induenc. 
Du k� også velge 
b\'ilke.t språk 
gregrammene skaI 
benytte! AJJ� 
program søm 
stØtter det ttye 
sys'tern"'et fot 
fle:rspdKlige 
pt:<>g(am" vil da 
benytte åei valgte spiåk. 
fjUers ef W ork'bel1leh �. O vesentlig 
raske , Våde til � oppdattte 
skjexmbillJ.et og � håndtere di$ke,tter g 
harddisker. Du kan lese og skrive 
MS-iDOS diskctlt�r på nOK g 
1 .44MB� nol'! som gjør det eHktdt it 
kommuniser.e med MS-DOS 
kompatible maskiner. tillc§g til dette 
er det en feltk-e andt:e forl.xtdringcr. 

Atniga, 4000 og SGala MultiMedia 
er en multimedia-lø ing med Jav 
brnkerret&l!t�1 og st�rt potensiale! 

Ta kontakt med COlllm�dore 

CompUters NQrge AS på te:l:eion 
22 64 11 99 for mel' informasjon. 

4 0 0 0  F R A C O M M O D O R E � 
Autoriserte Amiga 4000-forhandlere: 

Datateam Amiga Senter, Grønnegt. 32, 9001 Tromsø, Design Partner AlS, Postboks 1 773 Nordnes, 5024 Bergen, FAMO AlS, Københavngt. 1 5 ,  Postboks 6708 Rodeløkka, 0503 Oslo, 
Kreativ Vision, Hara1dsgt. 1 46, 5500 Haugensund, Helioprint AlS, Postboks 6755 Rodeløkka, 0503 Oslo, PC-Programutvikling, Grønnegata 32, Postboks 95, 2301 Hamar, 

Mox-Næss Data, Søndregate 20, Postboks 396, 7001 Trondheim, Opcon
' 
A.S, Nygaten 22, Postboks 5642 Møllenberg, 7002 Trondheim, 

Run-Time a.s, Munkedamsveien 35B, Postboks 2465 Solli, 0202 Oslo. Atlantis Design, Verkstedveien 4B, 80 1 3  Bodø. 
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Smakebiter fra grafikk-konkurransen . . .  

. 
f It vi for! Tegnet av Co r . nne tegnmgen a 

. ISpaceballs 
Vinnze 

Nuke/Lemon 

B.I.T.lEON
romeda 

LiZard/A
1
n
'A
d 

dromeda 
Man n 5 Mr. 

I modul og -.-
amme � ·lte med en g 

-...... JesteriSanir: st! 
t' Ellers forlØp . selv om de � d' kvalifiser . 

mertefntt, 
de • - ble 

.
IS 

konkurransen s. litt lavere enn -� muslkk-
hØY talerne sprite 

fikk en tanke ....,.- k ste o man ...... ba er 
ved scenen, sa 

ekko-effekt . . - framme 
kko-effekt . . . eæ ekko-effekt . . .  e 

l 
2 
3 ShauronlStatic Bytes 4 CougarlSNT 5 Fair/axlAndromeda 

Mye bra, og noe MEGET bra del tok i denne konkurransen. Bildet til Cobra/EON var så aVgjort det 
mest orginale bildet. 

Lemon 

2 TRSI 

3 Andromeda 

kk med 
l"khetstre 

e hadde klare I 
. ·ula. Det er Vinner-introen 

på The Party II I �larer å pakke 'nner-introene 
kelte grupper 

'lige effekter 
VI . rdan en . . oner, sti utrolIg hvo 

racede ammasJ
. angspunktet sammen r�yt 

musikk som I
.
utg 

Kampen � 'kke mmst 
h' -musIkk. 

SISt 
og I 

ut som c lp 
'1 syvende og 'kke høres 

n stod tI I 
kurranse 

denne kon 
Lemon. 

mellom TRSI og 

Ke/rens 
Sim Produetions 3 Spaceballs 4 Talent 

5 The POrnos DEMO A Vviklingen av hoved-konkurransen gikk med nød og 
neppe. Hele 4 av de 10 titlene arrangør selv hadde plukket låste seg hver gang man forsøkte å kjøre dem ! 

Begge titlene Som Phenomena stilte med (hvorav den ene 
skulle være oppfØlgeren til Enigma!) låste seg. Demoen 
til Cryptoburners klarte ikke å loades inn, og da demoen 
til Complex ble vist kom det plutselig inn en annen demo 
istedet! Uansett, den imponerende Kefrens-demoen viste 
hVOrfor pyramide-vokterne ikke har hatt tid til å lage noe 
på omtrent et halvt år ... Tyske Sim Productions (Som 
hovedsakelig består av de Razor medlemmene Som laget 
Voyager) leverte en 4 disketters demo Som innehOldt en 
hel del nye effekter og en meget spennende stil. 
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VI eo me 

av Øyvind Skogvoll 

D igital isering av video 

har vært relativt vanl ig 

helt  s iden den al ler første 

Digi-Viewen dukket opp i 

1 987.  Siden da har det 

kommet en hel haug med 

s l ike system er, og mange 

av dem har vi  testet i 

EXEC og AmigaForum .  

VlAB er en relativt n y  

sak, og d e n  h a r  v i  vært så 

heldige å få kloa i den! 

I 
• 

VLAB består av et kort som kan 
settes intert i Amiga 2000/30001 
4000. Det har nettopp kommet en 
løsning for Amiga 500/600/ 1 200 
som kobles til via parallell porten, 
men denne har vi ikke sett på her. 
Den skal visstnok fungere på samme 
måte, men er av naturlige årsaker litt 

tregere til å overføre bildene til 
Amigaen. Det følger også med en 
diskett med programvare. 

Kortet installeres greit i et av 
maskinens 100-pins Zono
kontakter, og dekselet skrus fast 
igjen. Jeg klarer ikke å fri meg fra 
tanken om hvor idiotisk det er å ha 
"Wanany Void" klistrelapper på 
Amiga 4000-maskinene som gjør at 
du mister garantien hvis du skrur 
opp maskinen. Heldigvis har jeg 
fremdeles min Amiga 3000 intakt . . .  
Braketten i kortets bakkant 
inneholder to normale phono
kontakter som er video-innganger. 
Ellers installeres programvaren 

(halv)automatisk ved hjelp av de 
etterhvert akk så uunnværlige 
"Installer"-program. 

Jeg graver fram videokameraet mitt 
og kobler det til den ene av de to 
videoinngangene. De er ikke merket 
med noen bokstav, 

var et som het "Monitor", der jeg 
egentlig skulle ha sett et 
miniatyrbilde av videosignalet. Jeg 
flyttet pluggen bak på maskinen over 

i den andre kontakten, og . . .  Huna! 
Der dukket plutselig opp "levende" 

tanter og onkler i fleng i 
men jeg regner med 
at jeg ikke gjør noen 
katastrofale feil. 
Kameraet er av 

edleste sort og leverer 

både composite og 
y IC-signal, men 
VLAB er kun i stand 

til å motta composite. 

Kursiverte 
tanter 

- Mine tanter 

og onkler 

vred seg i 

smertel 

det lille vinduet. W ow ! 
Men onklene og tantene 
vred seg i smerte, så 
noe måtte være galt. 

Jeg fant et menyvalg 

der jeg kunne definere 
videokildene, og få 
minutter senere hadde 
jeg klart å definere en 
videokilde med navnet 
"Canon EXI Hi" ,  som 

Jeg starter opp VLAB-programmet, 
og en grå og heller tom skjerm 
kommer fram. Hva gjør jeg nå? 
Heldigvis er menyene ganske 
forståelige, og etter en kort stund 
har jeg klart å få opp diverse 
vinduer på skjermen. Det festligste 

gjaldt mitt kamera. 
Parameterne her gjaldt filtrering, 
signalstyrke, skarphet, utsnitt og 
diverse annet. Det lille bildet stod 
fjellstøtt!Du kan velge mellom to 
støneiser på "monitor-bildet" (lite 
eller stort), og på min 25MHz Amiga 
3000 ble det lille bildet oppdatert 



med en hastighet på 5 bilder pr. 
sekund. Denne hastigheten endres 
fortløpende, alt etter hvor mye 
maskinen (og VLAB) ellers har å 
sysle med. 

Sol id program 
Jeg hadde i det hele tatt svært få 
problemer med å bruke VLAB
programmet. Du kunne blant annet 
velge skjermmodus og språk (ikke 
norsk enda, dessverre). Dessuten 
fikk man hele tiden greie på hva 
som skjedde; enten via 
"progression" -vinduer på skjermen, 
eller ved at pekeren endret seg til en 
kalkulator elIer en skjerm. I det hele 
tatt er jeg imponert over den IQ'en 
som ligger bak dette programmet. 
Vel, nok skryt. Tilbake til 
jobbingen: 

The Big Picture 
Så var vi klare for å lage store 

bilder. Jeg fikk fram et lite vindu 
som styrte digitaliseringen, og ved å 

T e s t 

trykke Start fikk jeg ting til å skje. I 
et eget vindu på skjermen kom det 
fram et stort "preview"-bilde av det 
videobildet som ble vist da jeg 
trykte Start. Du trenger altså ikke å 
ha et stillbilde for å digitalisere; 
VLAB fryser bildet og lagrer det i 
YUV-format på kortet i løpet av 
brøkdeler av et sekund. Deretter 
overføres det til Amiga-minnet og 

vises på skjermen. I menyen valgte 
jeg å få preview-bildet på en egen 
skjerm i farger (HAM), og dette så 
ikke så aller verst ut. Etter litt 
modifisering av video kilde
definisjonen ble det enda litt bedre. 
Jeg la imidlertid merke til at jeg ved 
sterke bevegelser i bildet fikk 
annenhver sean-linje fra de to 
delbildene som ble digitalisert. Litt 
plagsomt når du skal se på ett enkelt 
bilde, men litt av problemet er at 
video er laget for å bevege på seg 
hele tiden, og ikke fungere som et 
fotoapparat. 

Sekvenser 
VLAB kan automatisk digitalisere 
videosekvenser. Du bare definerer 
størrelsen på bildet, og hvor 
sekvensen skal lagres hen. 
Hastigheten på digitaliseringen er 
avhengig av hvor rask maskin du 
har og hvor store 

Konklusjon 
Hvis vi  går ut fra at det skal følge 
med manualer (og det SKAL det !) ,  
bøyer vi  oss i støvet for VLAB. Vi 
er virkelig imponerte over 
programvaren, og av flere årsaker. 
For det første følger den 

Commodores "st yle 
bilder du digitaliserer. 
Du kan forbedre 
hastigheten ved å 
lagre bildene på 
RAM -disken, men 

der blir det raskt fullt! 
Et YUV -bilde som 
dekker hele skjermen 

tar ca. en halv 
megabyte. Etter at du 

har digitalisert 
sekvensen, kan du 

- ULAH er 
guide" til punkt og 
prikke, og det er en 

kjønnsnytelse å slippe 
disse overdrevne 
harry-programmene 
med gull, glitter og 
aIlslags spacede 
effekter i hytt og pine. 

Ryddige og oversiktlige 
vinduer som du kan 
åpne og lukke etter eget 

velsignet fri 

for Harry

tendenser I 
kjøre et ARexx-script 

som konverterer den fra 
YUV-format til et Amiga-format du 
velger selv (inkl. AGA). Disse 
bildene kan du så laste inn i f.eks. 
DPaint eller AnimLAB (Scala) for å 
lage en animasjon av dem. De som 
har et videoutstyr som er i stand til å 
spille i sakte fart med god bilde
kvalitet kan justere hastigheten på 
spilleren slik at den passer med 
digitaliseringshastigheten. Da kan 

du digitalisere uendelige video
sekvenser hvis du har en uendelig 
stor harddisk. Jeg konverterte mine 
til HAM- animasjoner i AnimLAB, 

som følger med Scala MM2 1O.  Det 
var absolutt null problem å spille en 
1/4-skjerm HAM-animasjon på 
maksimal hastighet (50 bilder i 
sekundet) i Scala, samtidig som den 
digitaliserte lyden kom over 
høyttalerene. Jeg tror heller ikke at 
det skulle være nevneverdige 
problemer med å spille 
fullskjerms-video heller, hvis jeg 
bare hadde hatt nok minne og rask 
nok harddisk. Multimedia? 

Digitalisering av video
sekvenser går greit, forutsatt 

at man har mye minne og stor 
harddisk. Her noen utvalgte 
bilder fra en paraglider-start. 

forgodtbefinnende. Slik 
liker vi det! Det 

programmet mangler i pynt og 
staffasje tar det igjen i bruker
vennlighet og "features" .  Og de har 
heller ikke glemt ARexx-porten ! Og 
ikke minst ser det ganske rått ut med 

forholdsvis "live" video på skjermen, 
og et stort frosset bilde i bakgrunnen. 
Og jeg sender en varm takk til 

MoxN æss Data i Trondheim som 
importerer herligheten. De sa at jeg 
kunne låne den så lenge jeg ville, 
og jeg har enda ikke levert den 
tilbake ! • 

f a k t a 
VLAB Farge videodigitizer 
Maskinkrav: Amiga med 1 MB 
minne og Kickstart 2 .0 
Produsent: MacroSystem 
Pris: drøyt 4000,- inkl. m a. 
Distributør: Mox -Næss Data, 
tlf. 07 50 14 40 

Solid, fleksibel og stabil 
programvare med mange 
muligheter. 

1/!' Dårlig dokumentasjon, 
• men den vil bli bedre. 



GVP gjør di 
Amiga 1200 
enda bedre! 

r--#=W.-It-I-3 O Tu rb o 
Dette er et kort som plasseres i ekspansjonsluken under 
maskinen. Det inneholder en 40MHz 68030- prosessor som er 
flere ganger raskere enn den som originalt står i maskinen. 
Kortet har 2 SIMM-sokler som kan fylles med SIMM-brikker 
på 1 , 4 eller 16MB. Totalt kan kortet inneholde 32MB minne! 
Det er også plass til en matematisk prosessor (FPU) som 
dramatisk øker hastigheten på regneoperasjoner. Til tross for 
alle finessene, er kortet rimelig! 

Amiga 1200 har som kjent innebygd harddiskkontroller. 
GVP har laget et kit som inneholder en 80MB harddisk, de 
nødvendige kabler, installasjonsprogram og 
dokumentasjon. Med denne harddisken får du utnyttet 
maskinen mye bedre, da du slipper å bytte disketter hele 
tiden. Det finnes også mange program som krever harddisk. 

-� -200 SCSI 
Dette multifunksjonskortet inneholder en SCSI-kontroller, 
og har plass til minne og matematikkprosessor (FPU). 
SCSI-kontrolleren gjør at du kan installere en 2.5" SCSI 
harddisk inne i maskinen, noe som er både raskere og 
bedre enn IDE. 

Spør din 
lokale Amigaforhandler! 
Norsk importør: 
Capella AS, tlf. 22 20 08 06 

av RUlle  Bjørnstad og Lars A. LarseIl 

Bl i r  du skremt av å måtte bla opp 1 5  laken for en 
fargescanner? Da er kanskje Powers can Professional noe for 
deg? Det er en farge håndscanner som passer ti l nesten al le 
Amiga-model lene, og den er god nok ti l  mange formål . 



Powerscan Professional 3 pakken 
leveres komplett med scanner, 
programvare, et interface til ASOO 
og en manual på størrelse med et 
Donald-hefte. Det fins også et eget 
interface for Amiga 2000, 3000 og 
A4000. Scanneren passer foreløpig 
ikke på Amiga 600 og 1 200 siden 
ekspansjonsporten er annerledes på 
disse maskinene. 

Vi foretok testen på en Amiga SOO+ 
med 3MB RAM og 20MB harddisk. 

Interfacet som fulgte med koblet vi 
til ekspansjonsporten på venstre 

side, og harddisken videre på 

gjennomgangen som befant seg på 
interfacet. Merkelig nok virket 
harddisken utmerket selv om 
interfacet var koblet mellom. NB ! 
Husk å fjerne dekselet på interfacet 
før du fester harddisken, da går det 
mye lettere og du slipper å ødelegge 
noe . . . .  Tilslutt koblet vi scanneren til 
interfacet og startet opp. 

Scanneren 
Selve scanneren ser ut som alle 
andre håndscannere, nemlig en 
krysning mellom en forvokst 
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barbermaskin og en malerull. Den 
har en svart knapp på oversiden som 
trykkes på når man skal begynne 
scanningen. Innstillingsknappene 
ligger på begge sider av scanneren, 
med symboler som beskriver 
hvilken funksjon hver knapp har. 
Du kan regulere lysstyrken, samt 

velge oppløsning fra SO til 400 

ansvarl ig redak tør: '1 
1 -26 1 70. Fax 08 1 -26 1 

arius Røstau, Terje  M� 
ansk redaksjon: Palk 
ri�toffer�ens Trykk�ri. 
odukt ( AmigaForum ) 
ri � lofh:T",,-·n ... Tl'y k k c;�ri  f 

)�.  f(.1f I )  hbdJ I � d i � k.  
J fargc:-. idc k r. 5.900 . P 
son GT -8000 farge-se 

epartment Professional 
g; ver . Kilde må all tid  
nhol(h.sidt!I 1 ,  og  a t  alt a 

Tekst er det meget enkelt å 
sean ne inn! 

punkter pr tomme. For å scanne inn 
et bilde velger du "Scan" i 

programmet, trykker på knappen og 
fører scanneren over bildet. Det er 
viktig at du holder den rett og har en 

jevn fart for å unngå stygge streker i 
bildet. Et knep: det lønner seg å ha 
en kant å føre scanneren langs. 

Editoren 
For oss nyinvidde scannerbrukere 
virket menyen noe uoversiktelig, 
men selv uten hjelp fra manualen 
klarte vi (etter å ha trykket på det 
første og beste vi fant) å få frem et 
bilde av brukbar kvalitet, men dog 
noe hakkete. Etter litt prøving og 
feiling fant vi innstillinger som gav 
optimale resultater, og kvaliteten ble 
etterhvert forbausende god! 
I menyen var det mange muligheter 
til å påvirke det scannede bildet. Der 

fantes blant annet et lite 
tegneprogram, muligheter for å 
rotere bildet i forskjellige retninger 
samt en del andre spennende 
finesser. Man kan også scanne en 
liten del av bildet som en 'Brush' og 

bruke den i editoren, eller lagre den 
for senere bruk i f.eks. Deluxe paint. 
Scanneren jobber i 6 bits 
oppløsning, noe som gir 64 gråtoner 
eller 262.000 farger. Bildene vises 
på skjermen i HAM eller 1 6  

gråtoner, o g  d e  kan lagres i IFF, 24 
bits IFF, TIFF eller GIF. 

Konklusjon 
I forhold til prisen er den absolutt 
godkjent, men den er langt ifra god 
nok for profesjonell DTP og video. 
Den er en god erstatning hvis du 
ikke kan bla opp flere tusen for en 
flatbed-scanner. De scannede 
bildene tar seg brukbart ut på 
skjermen, og hvis du scanner 
bildene i høyere oppløsninge enn du 
skriver dem ut i, blir kvaliteten ikke 
så aller verst. Scanneren passer nok. 
best på litt større maskiner (med 
akesellerator e.l .) ,  men hvis du har 
en ASOO og god tålmodighet passer 
den ypperlig for deg. 

Powerscanner Professional 3 
Maskinkrav: Alle Amiga

ma'lkiner med 2MB minne. 

antatt A600 og A 1 200. 

Pro<!usent:Power Microsystell'l 
.Pris: (A500) 24'95,- + mva. 
Importør: DataKompaaiet ans, 

tlf. 07-555 1 59 

I;..ett i bruk, og den pa er 
til det meste av ikke alt 
for s�ort omfang. 

Bildene blir lett grumsete., 

så man må scanne i veldig 

tor oppløsning for å få en 
brukbar kvalitet. 

----------------------��-----------------
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T e s t EN ENKEL MÅTE Å 
BLI KVITT GARANTIEN 

DIN PÅ! 
-- I 

Fra mas ti l moro 
på ti minutter 
Å bruke Workbench 3.0 på en Amiga 1 200 uten hard
disk er en tortur som overgår opplesning av en Vogon 
diktsaml ing akkompagnert av en Mi l l i  Vani l l i  medley. 
Operativsystemet er på fem disketter, og det bl ir  
uholdbart mye mas. I løpet av ti minutter kan dette bl i  
en morsom opplevelse, hvis du investerer i en harddisk. 

av Øyvind Skogvoll 

Vi har testet et par løsninger. Vi fikk 
en fra Capella og en fra 
Datakompaniet, og begge består av 
en harddisk, fire skruer, en 
kabelstubb og dokumentasjon og 
programvare i en eller annen fasong. 

gjelder skruene som følger med i en 
mikroskopisk plastpose. For de som 
ikke bryr seg om garantier og slikt 
tull: Til høyre har vi vist hvordan 
selve installasjonen foregår. Heller 
ikke denne gangen tar vi ansvaret 

I nstal lasjon 
Et av skruehullene på 
Amiga 1 200 er prydet 
med en "Removing 
this label voids your 
warrany"-lapp. Dette 
betyr at hvis du 

installerer disken 

- Garantien 

din ryker 

hvis du 

setter den 

inn selv. 

for hva som skjer hvis 
du følger oppskriften ! 
Når maskinen var 
skrudd sammen igjen, 
tok jeg den nye 
garanti-klistrelappen 
som fulgte med i 
GVP' s sett, og limte 

denne over den gamle. 
Datakompaniet hadde 
ikke noen slik lapp, så 
det spØrs hva som skjer 
den dagen noe ryker! 

selv, er du plutselig 
uten garanti (De 
samme lappene står 
forøvrig også på 
Amiga 4000, noe som 
virker like 
meningsløst som å plombere 
panseret på en bil). Dette betyr at en 
"autorisert" forhandler eller et 
verksted må installere harddisken 
for deg. Som (tidligere) forhandler 
anså jeg meg skikket til oppgaven, 
og satte sporenstreks i gang. Selve 
harddiskene er identiske, det samme 

Programvare 
Forskjellen på de to harddisk-kitene 
gjør seg hovedsaklig gjeldende hva 

angår den medfølgende 
programvare. I GVP-kit'et følger 
det med en egen versjon av 
Faaastprep- programmet, som også 
skal kunne installere 
W orkbench-diskettene. I manualen 

HardlllsktJP Sil IP Ildkjeot aV e1111dure 
Ha);dd�Rer t 2.5", IDE AT) som cr sJek.ket og godkjent :tv Commodore 

International fur bruk i AMfGA 1 200. 

Kal18sitet Aksesstid Høyde Firmware 
30MB 1 9m6 1 5.3mm 

40!vfB 19ms 19.0nJ.� ROM 7.m�, RAM 7. 1 7  

40MB 19ms 12.5mm ROM 5.00, RAM 5.02 
60MB 19ms 19.(}mm 4. '1 1  CC:AE 
90MB 1 9ms 1'9.0mm ROM 2.02. RAM 2. 1 1 

60MB 1 9ms 1 2 .5mm ROM 3.00. RAM 3.00 

80MB 19ms J 9.0mm ROM 7.00. RAM 7.03 

1 20MB 1 9m 1'9.0mm 
200MB 1 9ms  1 9.0mm ROM 3.00, RAM 3.00 

Fab.rikant 
Western D. WDAB 1 30 
Seagate ST905 1 A 

Seagat.e ST9052A 
Western D. WDAH260 
Seagate ST9077 A 
Seagate ST90S0A 
Sengate ST9096A 
Seagate ST9 144A 
Seagate ST9235A 

I 

Så snur du maskinen og vipper av dekselet slik at du ser innmaten. 

Harddisken skur du fast i harddisk-holderen. H usk å sette den riktig vei! 

------------------��-------------------- I 



T e s t 
står alt beskrevet på engelsk. 
Datakompaniets opplegg var litt mer 
spartansk, for her fulgte det ikke en 

diskett for prep' ing og formattering 
av disken. Men den var faktisk 

ferdig formattert, og det lå en del 
Public Domain programvare (Fred 
Fish) på Work-partisjonen! Men 
dessverre var inndelingen av 
partisjonene helt etter min smak, da 

systempartisjonen var på hele 
20MB, og den andre 

blir en helt annen maskin med en 
gang du får en harddisk i den. 
Harddisk burde faktisk vært 
standard, fordi Workbench 3.0 er 
såpass komplekst at "Vennligst sett 

inn . . .  "-meldingen slites ut i løpet av 
få dager. Har du forresten prøvd å få 
til norske Workbench-menyer i et 
diskettbasert system? 

Hvis du ikke bare skal holde på med 
Zool og Pin pall Fantasies anbefaler 

vi at det første du 

delen var 60MB. Jeg 
fant fram HD-install 
disketten til min 
Amiga 4000 og 

brukte Commodores 
sensuelle HDToolbox 
til å endre dette. 
Datakompaniets 
diskett inneholdt et 
program som skulle 
kopiere inn 
Workbench
diskettene, og dette 
virket faktisk. Men 

Det første du 

kjøper til din 

Amiga 1 200 
bør være en 

harddisk I 

kjøper til din 1 200 er 
harddisk. Ikke kjøp for 
liten disk - 80MB er i 
disse tider en ideell 

størrelse å starte med. 
Men spør den du 
kjøper disken hos 

hvem som skal 
montere den, hva som 
skjer med garantien 
osv. Og hvis du 
kjenner en som har 
Amiga 4000, kan du jo 

her sviktet faktisk GVP's  ellers så 

proffe løsning, da install-disketten 
kun ønsket å installere seg selv. 
Kanskje gjorde jeg noe galt? 
Uansett synes jeg det er passe teit at 
ikke Commodores HD-install 
diskett følger med harddisk-pakkene 
(eller maskinen), for denne 

programvaren er skikkelig bra, både 
hva gjelder partisjonering, 
formattering og 

be ham pent om å få 
låne (ikke kopiere !)  
HD-Install-disketten, slik at du får 
lagt inn W orkbench på en elegant 
måte. Men jeg har en mistanke om 
at denne installasjonsdisketten 
kommer til å få ben å gå på blant de 
som opererer i " skyggelandet" . Det 
blir også unødvendig mye mas for 
forhandlere å selge slike 
enkelt-disketter over disk, og jeg har 

en mistanke om at det 

installasjon av 
programvare. Hvis du 
spør pent hos din 
Commodore
forhandler, kan han 
selge deg denne 
disketten, men jeg 
tipper den kommer på 
årundt 1 50 kroner. 

Commodores 
kommer til å skli ut på 

en eller annen måte. Å 
la en så uunnværlig 
diskett bli distribuert 
på en så lemfeldig 
måte er å be om 
trøbbel ! 

Rått? 
Like før vår 
forlengede deadline 
gikk ut, fikk vi en 
telefax fra ADB, som 

installasjons

disken bør 

følge med 

harddiskene I 

Derfor: Dere som 
selger harddisker til 
Amiga 1 200: La nå for 
guds skyld HD-install 
følge med, slik at folk 
slipper å gjøre seg til 

kastet seg inn i kampen om 
harddisk-kundene. De kunne levere 
disker i størrelsene 80, 1 20 og 
2 1 3MB, og det fulgte med kabel og 
garantimerke. Det fulgte ikke med 
noen form for programvare, med 
ADB mente at dette ikke var noe 
problem fordi installasjonen skulle 
skje hos forhandleren. Men hva hvis 

den lykkelige kjøper ønsket å 
partisjonere disken på en annen 
måte, eller ble utsatt for et 

harddisk-kræsj (slike ting skjer 

faktisk!)? Da blir Commodores 
HD-install løsningen, og den må 
kjøpes separat. 

Konklusjon 
Det er ikke tvil om at Amiga 1200 

forbrytere hvis 
harddisken streier. Reklamer med at 
den følger med, og bruk det som et 
hardtslående salgsargument ! 
En annen (og bedre) mulighet er å la 
disketten følge med alle Amiga 
1 200-maskinene. Jeg skulle nesten 
tro at sparekniven hos Commodore 
har vært så mye i bruk at den snart 
begynner å bli sløv, men dette er 
dessverre ikke tilfelle foreløpig. 
Vel, nok politikk og syting. Kjøp 
deg harddisk og oppdag at din 
Amiga 1 200 plutselig går an å 
bruke med en hånd. Det er som å få 
en ny maskin ! I neste "episode" 
kommer vi med en bred 
sammenligning av harddisker mht. 
kapasitet, hastigheter med og uten 
fast-RAM, etc. Følg med! • 

LYST Å LÆRE PC? 
.. Ta et år på datalinja ved" ..".. Hadsel folkehøyskole! 
Vi har et nettverk med ti elevterminaler, og j obber med 

både Dos og Windows program. Nedenfor har vi listet 

opp de viktigste emnene vi tilbyr, og hvilke program du 

lærer å bruke. 

- Tekstbehandling Word Per/ect / Lotus Ami 
Lotus 1.2.3 - Regneark 

- Programmering Turbo Pascal 
- Databaser DataEase 
- Operativsystem Dos / Windows 

Norton / PC Tools 
Corel Draw 

- Brukerverktøy 
- Grafikk 

I tillegg får du alt det et folkehøyskoleår har å by på, og 

A 
M 
I 
G 
A 
4000 
030/040 
1200 

mange nye venner. 

Søknadsskjema og informasj on får du 

ved å henvende deg til : 

Hadsel Folkehøyskole 
Børøyveien 10, 8450 Stokmarknes, Tlf. 088 5 1 355 

Haugesund 
Det kan lønne seg å ringe! 

Selger de nye AMIGA 1 200, 4000/030 og 4000/040, samt alt 
relevant amiga utstyr. HP Laserjet 4 og HP Deskjet 550C 
fargeskriver er oppkoblet for demonstrasjon. Alt vist på 
IDEK kvalitets flatscreen-monitorer. Ring for hyggelig tilbud! 

Kreativ -. 
Aut. Commodore Forhandler 
• • ISJ on 

Kontor og demonstrasjonsrom: Haraldsgt. 1 46, 5 500 Haugesund, 4. etg. 
Telefon 04-7 1 3234. Etter kontortid 04-8401 73 .  Mobil 090-42402 

�---------------------��------------------
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Skjermer for 
A1 200&4000 
Alle lurer på hvi lke skjermer man kan benytte på 
Amiga 1 200 og Amiga 4000. Det gjorde vi også, så vi 
bestemte oss for å teste de alternativene som fantes. 
De tre skjermene vi har sett på er gode, gamle 1 084, 
den nye 1 942, og en 1 5 "  Rol ls Royce-skjerm fra I DEK. 
Vi skul le også hatt med 1 940, som er en rimel igere 
utgave av 1 942, og en 1 7" I DEK-skjerm, men disse var 
i kke ti lgjengel ige da vi skrev testen. 

av Øyvilld Skogvoll -

1 084 
Dette er den gamle klassikeren som 
har fulgt med oss helt siden Amiga 
1 000 var på moten. En 1 3 "  skjerm, 
stadig i nytt design, og med en 
rekke forskjellige plugger på 
baksiden. Det er ikke noe problem å 
bruke en 1 084-skjerm, men 
problemet er den berømte 
interlace-flimringen som oppstår når 
du benytter en vertikal oppløsning 
på S 1 2  punkter. Den selges i dag for 

rundt 2.700 kroner. Hvis du har 
tenkt å bruke maskinen til noe annet 
en spill, anbefaler vi at du plusser på 
noen hundrelapper og heller kjøper 
en 1 940. Da unngår du flimringen i 

den høyeste oppløsningen, og kan i 
tillegg benytte oppløsninger som er 
forbeholdt de høyere frekvensene 
(f.eks. 800x600). 

1 942 
Fra Commodore fikk vi tilsendt et 
rykende ferskt eksemplar av den nye 
1 942-monitoren. Dette er en 
"bisync"-skjerm som klarer stort sett 
alle oppløsningene du får ut av 
maskinen. Med "stort sett" mener 
jeg at den av naturlige årsaker ikke 

klarer 2024-oppløsningen, som er 
beregnet til en helt spesiell skjerm. 
Skjermen ser ut som 1 084, men 
veier mye mer. Den har innebygde 
høyttalere (stereo), og en I S-pins 
VGA-plugg som skal kobles til 
maskinen. Dette innebærer at du må 
ha en overgang for å koble den til 

23-pins kontakten. Overgangen 
følger med Amiga 4000, men må 
kjøpes utenom hvis du har 1 200 
(koster drøyt 100 kroner). 
Den skjermen vi fikk tilsendt var 

særdeles dårlig justert, da bildet var 
meget sammenpresset på høyre side. 
Commodore opplyser at det 

selvfølgelig ikke er meningen at 
skjermene skal være slik, og at det 
tilsendte eksemplar kun var en 
meget tidlig "sample" .  
Den har e n  punktstørrelse 0.28 mm, 
og takler horisontale frekvenser i 
områdene I S .6 - IS .8  og 27.3 - 3 1 .S 
kHz. Den vertikale frekvensen må 

være i området 47 - 7SHz. Skjermen 
klarte fint å skifte mellom de 
forskjellige frekvensene 
(automatisk), men dessverre endrer 
bildets høyde seg til de grader at 

man stadig vekk måtte justere 
høyden ved hjelp av en knapp i 
fronten. Ganske irriterende hvis man 
veksler frekvens ofte. Prisen på 
denne skjermen blir på drøyt fire 
tusen kroner inkl. mva. 
Hva skal vi si om den? Bortsett fra 
at den ikke "husket" den vertikale 
høyden for hvert frekvensområde er 
dette en grei løsning for de som ikke 
tar sjansen på å benytte en ren 
VGA-skjerm. 

1 940 
Dette er en rimeligere utgave av 
1 942. Den koster ca. en tusenlapp 
mindre, men har et grovere 
skjermbilde. Punktstørrelsen er 0.39 
millimeter på 1 940, mens den er 
0.28 millimeter på 1942. Ellers skal 
den være identisk. Vi har ikke prøvd 
den, men til en pris på rundt 3000 
kroner virker den som et gunstig 
kjøp. Full rapport foreligger i neste 
AmigaForum. 

I DEK MF-501 5 
Det har vært problematisk å finne 
skjermer laget av andre enn 
Commodore som kan "synke" helt 
ned i ISKHz, men hos DEKO AS 
fikk vi låne en I S "  monitor med flat 
skjerm som skulle klare dette. 
Størrelsen på bildet måtte imidlertid 

justeres først (innvendig i 
skjermen), noe som normalt skal 
gjøres hos forhandlerne. Vi gjorde 
det selv, og lever fremdeles. Det 
som er spesielt fint med denne 
skjermen er at den har separate 
innstillinger for hvert 
frekvensområde, noe som gjør at 
bildet nå blir 100% korrekt uansett 
hvilken frekvens vi måtte finne på å 
bruke. Dessuten er skjermen nesten 
helt flat med firkantede hjørner, og 
arealet kan utnyttes godt. Å kjøre 
800x600 på denne skjermen ser 
faktisk svært så bra ut ! Skal vi si 
noe negativt om den, er det at det 
virker som om den skjermen vi 
hadde var en ørliten liten tanke ute 

av fokus. I følge importøren er dette 
ting som kan justeres. En annen 
forskjell fra våre "gamle" skjermer 
er at fargene kanskje var litt mer 

duse på denne, men dette kan være 
en vanesak. For de som er ute etter 
en " altetende" skjerm som ikke 
krever at du stadig justerer den, er 
IDEK-skjermen det eneste 
alternativet vi har klart å spore opp. 
Den koster rundt 7000 kroner, men 
gir deg også valuta for pengene. 

I DEK MF-501 7 
Dette er en 17 "  skjerm fra IDEK 
som også takler de lavere 
frekvensene. Vi har dessverre ikke 
fått prøvd den selv, men har bestilt 
en til eget bruk. En annen positiv 
side ved denne utgaven er at den har 
litt ekstra forsfor på skjermen, noe 

som gjør at opløsningen 800x600 
(eller 9S0x700 inkl. oversean) skulle 
bli svært så stødig. Ideell til desktop 
publishing, tipper vi. Prisen er litt 
over 1 0.000 kroner, og noe høy for 
en vanlig hjemmebruker. Men blant 
profesjonelle er den fullt spiselig! 
Vi kommer tilbake til denne 
skjermen i neste nummer. 

Like forvirret? 
Det er pengepungen og 
tålmodigheten din som bestemmer. 
Personlig bruker jeg maskinen 
meget aktivt, med beinhard 
flerprogramkjøring og full fres hele 
tiden. Stadig veksling mellom 
forskjellige frekvenser hører med til 
hverdagen, og for meg ville det blitt 
uholdbart å benytte noe annet enn 
en av de intelligente IDEK
skjermene. Dessuten blir tretten 
fattige tommer litt smått til desktop 
publishing, og det man må betale 
ekstra får man rikelig igjen med 
hensyn til bedre arbeidsmiljø etc. 
Er du en normal hobbybruker, 
anbefaler vi 1940 eller 1942 når 
disse kommer i slutten av mai. 
Etter den tid er det galematias å 
kjøpe 1084 . • 

--------+--------
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Turbo for tolvhundre 
GVP var kjapt ute med å lage produkter t i l  Amiga 1 200. To 
dager før AmigaForum skulle på trykkeriet, fikk vi et A 1 230 

Turbo akselleratorkort på " hjemlån " .  

av Øyvind Skogvo/l 

Og at dette var ferske saker, var ikke 
vanskelig å se. Kortet hadde nemlig 
serienummer 0000072 !  Det var 
utstyrt med en 40MHz 68EC030-
prosessor, en 40MHz 68882 
matematikkprosessor og 4MB 
32-bits RAM. Det er to SIMM
kontakter på kortet, og ved bruk av 

1 6MB SIMM-brikker kan du utvide 
minnet til 32MB ! Det eneste jeg ser 
mangler, er klokken . . .  GVP kunne 
gjeme ha spandert på seg en 
batteriklokke på dette kortet! Eller 
aller helst: Commodore skulle ha 
latt klokke være standard! 

Enkel instal lasjon 
Kortet installeres meget enkelt i 
luken under maskinen, og det er 
liten vits for meg å beskrive dette i 
detalj. Jeg brukte ca. 2 minutter på 
hele operasjonen. Når jeg starter opp 
maskinen igjen, ser jeg at jeg har 
fått 4MB RAM ekstra, og alt går 

plutselig mye raskere. Men hvor 
mye er mye? 

Hastigheten 
Og det er jo hastighet det dreier seg 

om her, så hvorfor ikke gå rett på 
hastighetstestene, som er gjort med 
AIBB.  Sammenlignet med en 
standard Amiga 1 200 uten Fast 
RAM, er A 1 230 ca 3.7 ganger 
raskere på heltallsberegninger og 
7.2 ganger raskere på flyttalls
berergninger. Grafikken er i 
gjennomsnitt 1 .8 ganger så rask. 
Som du ser er det en ganske stor 
hastighetsforskjell. I tillegg til at 
prosessoren er raskere, har det også 
mye å si at det er fast RAM på 
kortet, og at det er matteprosessor. 
Hvis vi sammenligner A 1 230 med 
en maskin med fast RAM 
(Microbotics), blir ikke forskjellen 

så stor. Da går heltalls beregningene 
2.7 ganger raskere, flyttalls-

beregninger 2.4 ganger raskere, og 
grafikken drøyt 1 .3 ganger raskere. 
Selv om en Amiga 1 200 med A 1 230 

ikke kan måle seg med Amiga 
4000/040, er det interessant å merke 
seg at A l 230 er ca. 50% raskere enn 
en Amiga 4000/030 på heltall og tre 

ganger raskere med flyttall !  

Konklusjon 
Det er ikke tvil om at GVP's  A 1 230 
Turbo er et lekkert produkt. 
Maskinen blir mye raskere enn både 
Amiga 3000 og Amiga 4000/030. 
Den største konkurrenten til denne 
løsningen er den noe tregere, men 

samtidig noe romsligere Amiga 
4000/030. Amiga 1 200 har sine 
ulemper, og jeg tror at en som har 

valget mellom en Amiga 4000/030 
og en Amiga 1 200 med A 1 230 + 

harddisk, nok kommer til å velge 
Amiga 4000. Dette fordi den er 
enklere å utvide, og man kan bytte 
prosessorkort etterhvert. Har man en 
1 200 med aksellerator, kan man 

f.eks aldri få SCSI harddisk
kontroller, da porten allerede er 
opptatt. Det er også litt dumt at man 
må kjøpe alt samtidig. Hvis man 
kunne kjøpt matteprosessor og mer 
minne etterhvert, hadde nok også de 
men litt mindre egenkapital kunnet 
kjøpe A1 230. Vi kunne også ønsket 

oss klokke! Men hvis man allerede 
har en 1 200, og ønsker å ha en lyn
rask og kompakt maskin, er A1 230 

midt i blinken. Vi brukte blant annet 
kortet til å kjøre ut fotosatsen til dette 
bladet, og det gikk særdeles raskt! 
Amiga 1 200 med A 1 230 Turbo er 
ikke en ulv i fåreklær, det er en 
hysterisk og frådende pitbullterrier i 
Chiuaua-kostyme! • 

f a k t a 
GVP A1230 Turbo 
40MHz 68EC030-akseUerator 

, med 4MB minne og matte

prb es Of. 

Maskinkrav: Amiga 1200 

Produsent: GVP 
Pris: 7.600," inkl. mva. 
Importør: Capella, 22 200806 

Enkel å installere. 
R�kt. og med plass ti I 
mye RAM. 

;, Mangler klokke. 

• Sk.ulle des uten vært 
mulig å kjøpe uten 

matteprosesso! og evt. 

med mindre RAM, da 

prisen er litt høy. 

K O M P E T A N S E S E N T E R  F O R A M I G A B R U K E R E  

Profesjonel le brukere får den 
support de skal ha hos oss. 
OPCON har vært 
systemforhandler for 
Commodore siden 1 988. 
V år brede kompetanse på 
Amiga har sikret oss en 
solid posisjon i markedet. 
Vi er hovedleverandør av 
Amiga-utstyr til SINTEF, 
NRK og TBK Kabel-TV i 
Trondheim. 

Kontakt oss også for PC
løsninger fra Commodore 
og REC. 

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

Commodore 
Amiga 1200lEC020 
Amiga 4000lEC030 
Amiga 400010401213 

Grcafikkort 
Retina, fra 
Merlin 
OpalVision 

GVP 
G-Lock 
I/O Extender 

Pro'gramvare 
lmageF/X 
Final Copi Il 2.2 

3.950 
11.990 
19.490 

3.425 
ring 

7.250 

4. 125 
1. 650 

2.250 
825 

Vi leverer alt tilleggsutstyr til din Amiga 
Alle priser er eks mva FOB Trondheim 
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Video Backup System 
1 80MB på en 4-timers videokassel for 800 kroner ! 
Etter hvert har en god del av Amigabrukerene skaffet seg harddisk. Den er et meget 

nyttig lagringsmedium som bidrar ti l  å gjøre datahverdagen mer behagelig. 
Imidlertid er det ikke t i l  å unngå at harddisker av og ti l  kræsjer. Det være seg på 

grunn av virus eller annen elendighet. 

Og da står man der, i verste fall, 
med en harddisk som må 
formateres. Derfor har de aller fleste 
av oss kopiert de viktigste 
directoryer og filer over på disketter. 
Problemet er at dette er usedvanlig 
tidkrevende og at det medgår 
UTROLIG MANGE disketter. Til 
en 1 04mb harddisk går det med ca 
1 30 disketter! 

De mest profesjonelle har som regel 
anskaffet seg streamer. Men det 
representerer en ganske stor 
investering og de aller fleste av oss 
vil heller bruke pengene til andre 
ting. Et mer rimelig alternativ, som 
nettopp er kommet på markedet, er 
Video Backup System ( VBS ). 

--Bette enkle systemet er utviklet av 
Lyppens Software Production i 

Nederland og skal virke på alle 
amigaer fra 500 til 4000. Dette 
kopieringssystemet baserer seg på at 
brukeren har en VCR 
( videospiller). 

Systemet innholder: ( 1 )  Et 
video-interface, som er en liten svart 
boks med 25 pin plugg som skal 
kobles til Amigaens serielle utgang 
og to CINCH plugger som kobles til 
henholdsvis monitor(valgfritt) og 
VCR. (2) Amiga til VCR ledning, 
som er en ordinær CINCH til 
CINCH kabel som kobles til 
Amigaens video utgang og VCR 
inngang. (3) En 3 .5"  programdiskett 
og brukermanualen. 

Manualen er på engelsk med enkle 
illustrasjoner som viser hvordan 
systemet skal kobles. Jeg monterte 
selv opp familiens 1 0  år gamle 
Blaupunkt på 2 min. Systemet har 
CINCH(PHONO) plugger og derfor 
kan det bli nødvendig å anskaffe 
overganger for de som bare har 
BNC inngang/utgang på sin VCR. 
Disse fåes på de større VideoITV 
forretninger for ca 25-30 kr pr stk. 
Mykvaren/programmet installeres 

automatisk ved å trykke to ganger 
på VBS_Install icon. Det er to måter 

å kopiere på. Enten diskett/multiple 
disks kopiering, som er 

track-by-track image av en 880K 
AmigaDOS diskett(er) til video. 
Eller "filesystem backup" som 
normalt blir benyttet til å kopiere 
innhold på harddisker, men man kan 
også kopiere ethvert filesystem som 
for eksempel RAM:,  RAD: etc. Da 
benytter den "file system" i stedet 
for "raw tracks" så du kan velge fritt 

de filer eller directories du ønsker å 
kopiere til video. Før kopieringen 
starter foretar programmet en 
"Video Connection Check" for å 
være sikker på at "backup" blir tatt 
opp på videobåndet. 
Før selve kopieringen blir også en 
"Visual Header", 5 sec, tatt opp med 

navn og andre data. Denne visual 
header kan sees forutsatt at man har 
A 1 084 eller tilsvarende monitor. 
Men man klarer seg fint uten. 
Kopieringshastigheten er ca 880K i 
min, dvs ca 55 min på en 40 MB 
harddisk. 

Før man starter backup lønner det 
seg også å foreta en sjekk av filene 
med quarterback tools eller 
tilsvarende. På min versjon stoppet 
backup-prosessen opp når den kom 
til filer som var "corrupt". Man kan 
også foreta kopieringen med 
"filesystem verify" og da vil de filer 
som får verify error bli rapportert på 
skjermen. I tillegg er det en del 
valgmuligheter med hensyn til bla 
Log, Report etc. Jeg har testet 
systemet på en 40 og 105Mb 
harddisk som jeg først kopierte med 
VBS før den ble formatert. Etter 
restore var alt slik det var før 
backup ble foretatt. 

Forutsatt at det benyttes High Grade 
tapes, jeg benyttet selv Sony V 
E240 og Maxell VX E240, så er 
dette et meget pålitelig/sikker måte 
å ta sikkerhetskopier. Systemet er 

enkelt og brukervennlig. De 
negative sider ved produktet er at 
det forutsetter at man fra før har en 

VCR og at selve kopieringen er mer 
tidkrevende en ved for eksempel 
bruk av f10ptical eller streamer. Men 
min konklusjon er allikevel at dette 
produktet, forutsatt at man allerede 
har en VCR, gir så mye i forhold til 

prisen at den får klassifiseringen 
"BEST BUY" .  

Foreløpig er  det, såvidt v i  vet, ingen 
Norsk importør, men systemet kan 
kjøpes fra England (ca f 50 + post 
og moms) eller direkte fra 
produsenten i Holland (ca 380 Kr 
+post og moms pr. stk. for en 
minimums ordre på 15 stk). Det vil 
si at flere må gå sammen og bestille 
samlet på det siste og billigste 

alternativet. (red anm: Det viser 

også seg at Masters i Oslo 

importerer VBS!) For en oversikt 
over gode videobånd henviser vi til 
videobånd test i det svenske bladet 
Elektronik Varlden nr 1 -2,  jan-feb 
1993. Og for de som også har PC: 
Ja, de holder på med å utvikle en 
versjon for den også . • 

Video Baøkup System 

Maskinkrav: 

Amiga med harddisk 
Produsent: Lyppe,ns Software 

Pris: ca. 970 kroner 
Importør: Master .. 
tlf. 22 65 72 04 

Rimelig lØsning for de 
sem har VIdeospiller fra 
før. 

,J, Bruker forholdsvis 

• lang tid. 
Stopper på ødelagte filer. 

Tastaturstyrt 
kickswitch for 
Amiga GOD 
Nekter dine program 
å gå på Amiga 600? 

Savner du Kickstart 1 .3? 

av Øyvind Skogvoll 

Fra DataKompaniet i Trondheim fikk 
vi tilsendt denne saken, som er en 
tastaturstyrt kickstart-veksler for 
Amiga 600. Den består av et lite 
kort, samt en kabel som forbinder 
kortet med Kickstart-sokkelen. Vi 
skrudde opp maskinen, plukket ut 
Kickstart-ROM'en og satte den i en 
sokkel på det lille kortet. I den andre 
sokkelen på kortet satte vi en antikk 
Kickstart 1 . 3-brikke. Dette kortet er 
det ikke plass til der ROM-sokkelen 
på hovedkortet er. Kortet legges 
derfor et annet sted, og flatkabelen 
kobles imellom. Så skrudde vi 
maskinen sammen igjen. Å åpne en 
Amiga 600 betyr samtidig at 
garantien forsvinner, så denne 
operasjonen er ikke beregnet på 
pessimister med svake nerver! 

Hvis maskinen virker når du slår den 
på igjen, kan du være fornøyd. 
Normalt sett vil maskinen da starte 
med Kickstart 2.05, men hvis du 
holder nede Ctrl-Amiga-Amiga
tastene i mer enn 6 sekunder vil 
maskinen boote med Kickstart 1 .3 .  
Så er det bare å begynne å kose seg 
med alle de gamle programmene! 

f a k t a 
A600 Kkkstart switcb 

Maskinkrav: Amiga 600 
Produsent: Power Computing 
Pris! ca. 365 inkJ. mva. 
lmportøF: DutaKompaniet 
tlf. 07 55 5 1 49 

� • 

Enkel å benytte. 
Gjør at de fle: te program 
virker på Amiga 600. 

Harddil>ken virker ikke når 
du kjører Kickstart 1 .3.  
Vanskelig å in tallere (og 
garantien ryker). 

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



Harddisk 
med mange 
muligheter 

. . .  som sparer oss 
for mange disketter 

og mye tid. 

av Øyvilld Skogvoll 

Det dreier seg om en SCSI-harddisk 
som er montert inn i et knøttlite 
kabinett, og som kan kobles til en 

nær sagt hvilken som helst Amiga 
med SCSI harddiskkontroller. Det 
følger med en særdeles tung og 
uhåndterlig strømforsyning, men du 

kan også stjele strøm fra maskinen 
din. Avhengig av hvor mange disker 

du har fra før, kan det hende du må 
endre diskens ID-nummer via de lett 

tilgjengelige bryterene på 
kabinettets underside. Når du kobler 
harddisken til og slår på maskinen, 
vil harddiskens ikon etter all sann
synlighet komme fram på Work
beneh-skjermen din. Da fungerer 
den som en normal harddisk, og 
siden den vi fikk inneholdt en 
Quantum-disk var hastigheten bra. 

Når AmigaForum skal sendes til 
trykkeriet snakker vi om rundt 50 
megabytes som skal flyttes mellom 
to maskiner. Istedet for å kopiere 
alle filene over på 60 disketter, er 
det bare å legge hele AmigaForum
skuffen over på den eksterne hard
disken, putte den i en konvolutt og 
sende den til trykkeriet. Der kobles 
den rett på Amigaen, og dokumentet 
skrives ut på fotosetteren ! 

Ekstern 3.5" harddisk 
Maskinkrav: Amiga med 
SCSI harddi kkontroller 
Produsent: Bernt Hembre 
Pris: fra 3.995,- inkl. mva. 
l>istributØr: Bernt Hembre, 
tlf. 077 562 1 4  

Slank o g  elegant. P a  er 
godt til avla tIling eller 
tran. port av data. 

>- Tynn kabel mellom 
• harddisk og maskin. 

Tung og uhåndterlig 
trømforsyning. 

T e s t 

Alt hva 
remmer og 

tøy kan holde 
GVP's nye l/O-kort 

sender og mottar data 
etter klysh�rmetoden. 

av Øyvilld Skogvoll 

Uttrykket ovenfor stammer fra 
Flåklype Grand Prix, og beskriver 
innsprøytningssystemet på Il Tempo 

Gigante. GVP har laget et 
parallell/seriellkort som lever opp til 
betegnelsen. Det inneholder to 
ni-pins seriell porter og en toveis 
parallellport, og installeres internt i 
Amiga 2000, 3000 eller 4000. 
Programvaren installeres automatisk 
ved hjelp av et medfølgende 
"installer"-program, som også 
legger til de nødvendige linjer i 
startup-sequenee. Det følger med et 
program som "stjeler" det som 
sendes til PAR: eller SER:,  og 
sender det videre til en valgfri port. 
Og det finnes også et 
preferenees-program der du kan 
stille inn alle seriell-portene. Du kan 

også gi program om å bruke en 
spesifikk "deviee", og dette er nok 
den beste måten å utnyte kortet på. 
Vi synes et IlO Extender fungerte 
mye bedre enn bse ' s  "MultiFaee 
eard" som vi testet i nr. 3/92. Blant 
annet er programvaren er bedre, og 
dette kortet er dessuten mye 
rimeligere. Så hvis du har bruk for 
det, anbefaler vi IlO Extender på det 
varmeste. 

110 Extender 
Parallell! eriellporter til Amiga 
Maskinkrdv: miga 2000, 
3000 eJler 4000. 
Produsent: OVP 
Pris: 1 690 - inkl nva. 
Importør: Capella AS. 
tlf. 22 20 08 06 

Lett i bruk, og den pas 'er 
til det meste av ikle alt 
for stort omfang. 

>- Har foreløpig ikke funnet 
• noe å skrive her . . . . ! 

o FORLENG ET FRIST PA 
VERVEKAMPANJ EN !  

Vår gedigne vervekampanje går mot slutten, men for å 
gi dere ekstra muligheter ti l  å skaffe dere premier, 

forlenger vi fristen ti l  3 1 .  jul i  

Det står informasjon o m  kampanjen i AmigaForum 1/92 o g  2/92, men 

her er et raskt sammendrag av fremgangsmåte og regler . 

Slik gjøres det: Den som verver, dvs. "presser" noen til å fylle ut en 
abonnentsgiro, og som skriver sitt eget abonnentnummer i feltet "vervet av" 
på denne giroen, får poeng for hver verving. Det er mulig å verve abonnenter 
for 6 eller 12 utgaver, og disse gir henholdsvis ett eller to poeng. Disse 
poengene kan omsettes direkte i lekre premier når kampanjen er over. Se 
AmigaForum I eller 2 1 993 for komplett premieliste etc. 

REGLER: I) Vervekonkurransen er kun åpen for abonnenter, og du kan ikke 
verve deg selv. 2) Den nye abonnenten må betale abonnementet sitt 
(postgiro) før fristen (3 1 .  juni). Det er en blankett i bladet. Ved å kontakte oss 
får dere tilsendt flere blanketter, men dere kan også benytte vanlige postgiro
blanketter hvis disse merkes tydelig med hva beløpet gjelder, og hvem som 
har vervet (nummeret, please !) .  3) Du som verver må skrive ditt abonnent
nummer på postgiroblanketten som den vervede benytter til å betale sitt 
abonnement. Nummeret står på baksiden av bladet, men du kan også få det 
ved å ringe til oss (08 1 -26 1 70) 4) Abonnement på 6 utgaver gir ett poeng, 1 2  
utgaver gir t o  poeng. 5) Etter fristens utløp får d u  tilsendt e t  skjema som viser 
en oversikt over hvem du har vervet, og hvilke premier du da kan velge i. 
Returner dette i utfylt stand, og du får tilsendt premiene! 6) Trekningen av 
ekstragevinstene skjer samtidig, og disse sendes sammen med de andre. 

• am�ga AmigaForum AS, Verkstedvn. 4B, 80 1 3  Bodø 
Telefon 08 1 -261 70 Fax 08 1 -26 1 1 5  



ra er in m i  a l 
e t t e r 

Har du lyst til å øke din personlige fartsgrense? 
En tusenlapp i avslag hvis du leverer inn din gamle Amiga! 

Den nye Amiga 1 200 har alt du 
ønsker deg. Rask prosessor, høy
oppløselig grafikk med mange 
farger, norsk operativsystem og et 
stadig økende utvalg av spennende 
programvare. Den har fått gode 
kritikker i datapressen, og er blitt så 
godt mottatt av folket at det har vært 
leveringsproblemer. Amiga 1 200 er 
et stort steg inn i fremtiden, og 
starten på en ny æra for Amiga
teknologien. Vi vet at du har lyst på 

denne maskinen, og vi vet at du 
antakeligvis har en Amiga fra før. 
For å gjøre det enklere for deg å ta 
steget inn i fremtiden, får du hos en 
rekke Amiga-forhandlere derfor kr. 
1000,- i innbytte for din Amiga 500, 
500+ eller 600. Dermed betaler du 
bare 3.690,- for en Amiga 1 200! 
Maskinen du leverer inn må være 
komplett med strømforsyning, mus, 
dokumentasjon og operativsystem. 
Nedenfor finner du en liste over 

forhandlere som er med på denne 
kampanjen. Ta kontakt i dag! 

c:: 
Commodore 

Commodore Computers Norge AS 
Postboks 109, Økern tlf. 22 64 81 90 

Arendal: Elkjøp Stormarked Tlf. 041 22400, P.M. Danielsen Libris Tlf. 041 25453, Spaceworld Tlf. 041 22356 Bryne: Pronet Amiga Senter Tlf. 04 48 20 28, Drammen: Elkjøp Stormarked Tlf. 03 88 08 
10, Spaceworld Tlf. 03 89 71 85, Egersund: Perrongen Ekjøp Stormarked Tlf. 04 49 04 44 Flekkefjord: Horjen Libris Tlf. 043 22088 Fredrikstad: Elkjøp Stormarked Tlf. 69 33 64 00 Førde: Elkjøp 
Stormarked Tlf. 057 20750, Huus Libris Tlf. 057 21877 Gjøvik: Elkjøp Stormarked Tlf. 61 1 7 20 00, Landmark Libris Tlf. 061 72160 Hamar: PC-Programutvikling Tlf. 065 27027 Hammerfest: Foto-Co 
Tlf. 084 12055 Haugesund: Sverre 0veraas Elkjøp Tlf. 04 71 65 00 Hønefoss: Elkjøp Stormarked Tlf. 067 27190 Kristiansand: Datakjelleren Tlf. 042 226465, Elkjøp Stormarked Tlf. 042 47800, 
Spaceworld Tlf. 042 71030 Kristiansund: Sverdrup Libris Tlf. 073 7171 1 Lillestrøm: Spaceworld Tlf. 63 81 09 23 Lyngdal: Elkjøp Stormarked Tlf. 043 43202, Lyngdal Libris Tlf. 043 45121 Mandal: 
Elkjøp Stormarked Tlf. 043 65155 Molde: Elkjøp Stormarked Tlf. 072 16655 Mo i Rana: Haaland Elkjøp Stormarked Tlf. 087 55488 Namsos: Karoliussen Libris Tlf. 077 72080 Narvik: Elkjøp 
Stormarked Tlf. 082 41084 Oslo: Aktuell Norge AlS Tlf. 22 1 7 31 20, Bislett Data Tlf. 22 69 80 03, Dixon Oslo Tlf. 22 17 65 75, Spaceworld Grønland Torg Tlf. 22 1 7 03 20, Lefdal Sandvika Tlf. 67 54 48 
40, Lefdal Skårer Tlf. 67 97 34 40, Spaceworld Avd. Paleet Tlf. 22 33 58 90, Spaceworld Storgt.22 Tlf. 22 1 7 38 59 Skarnes: Julsrud Libris Tlf. 066 61027 Skien: Aktuell Norge AlS Tlf. 03 52 07 00, Kjell 
Thorsen Tlf. 03 52 31 33 Stavanger: Spaceworld Tlf. 04 56 15 71 Stord: Stord Libris Tlf. 054 1141 1  Strømmen: Spaceworld Tlf. 63 80 30 1 7  Sunndalsøra: Sunndal Elektro Tlf. 073 91431 Svolvær: P J 
Rødsand Libris Tlf. 088 70533 Tromsø: Amiga Senteret Tlf. 083 80380, Spaceworld Tlf. 08 38 98 00, Elkjøp Stormarked Tlf. 083 73044 Trondheim: Lefdal Tlf. 07 50 11 60, Bruns Librus Tlf. 07 51 00 27, 
Mox-Næss Libris Tlf. 07 53 1 1  20, Spaceworld Tlf. 07 52 48 45 Tønsberg: Aktuell Norge AlS Tlf. 033 1 7433, Spaceworld Tlf. 033 16942 Vennesla: Vennesla Libris Tlf. 042 55927 Ålesund: Elkjøp 
Stormarked Moa Tlf. 071 47310 Årnes: Bråten Elkjøp Tlf. 63 90 10 55 Ås: Follo Elkjøp Tlf. 64 94 08 00 

" 



MELDINGER FRA MARIUS 

I dette I'ilw:nmeret filar. y,j to ny,e sp,a;lter, 
k'lass.i k�ren øg n'fbe.ter. J k lass.ikerspalren 
t-ar vi  før oss en gammel klassiker: l hvert 
/i1Umtnef. (ila J11ynetssi€len presente[er vi 
en ma.sse �ing som er på wi og vi prøver 
å gi dere datoer på r.loen av spi I l ene 
dere nar veF\�et på lenge. Jeg håper dere 
er: for.nøyde rnå, tor nå nar vi stått på og 
vi mem.er at det må be�VII;}eF å b l i  
sk i �ke l ig bra. 

MElf1l vi stopper i lk�e der. BåGle dere og 
jeg �r sannsynllgvts r;møkltatei <ile prosent 
s�stemene SQJ'I1 f1ørerecr i aUe datablader. 
Hvordaf1l kan man vite tør-skjellen 
mel lom n øg 75? Det funker i kke, så 
derfor har vi bestemt (1)� f<Jr å 
i ntrodusere et nytt system. Nemltg 
terJ71 i ngkas1'. Dette: håper vr skal gi dere 
en litt �Qre pekepinl\T på /nvordan et 
spill er i>5tedenrør. en skala �Fa 1 ti l 1 00. 
Vi ml:!ltter også l!I·t ka:tåkter..er for. lyd og 
grafikk og alt armet tull Det bti.r, en 
temi'/i1.g med nwo:rdan spi l let er og sa 
skriver V! l itt øm de positi'lV'e og negative 
sidene ti l spi l let 

Med ven,r;1Jig hflsen 
Mar.i us Røstad 

Send rm, ri", t ip .. og annet t i l : 

Amiga Forum / Happy Hour 

Pmtbok<. h29 
1 5 22 Mo..,., 

e en S D  a Dur 
Med Legends of Valour fra Synthetic Dimensions får verden se en helt ny type 

rol lespi l l .  Det er laget med tanke på det virkelige l iv og jeg skal si de har lykkes. 
Spi l let er ikke i Virtual Real ity på den måten de fleste betegner det, men det er vel det 
nærmeste man kommer uten å spandere et par hundre tusen på hjelmer og hansker. 

I spi l let kan man som i så mange 
andre RPG velge om man vi l være 
menneske, dverg el ler alv. Kjønn er 
også valgbart, og det artigste er vel 
de mange forskjel l i ge ansi ktene man 
kan sette sammen. Det følger også 
med en kupong som gjør at man kan 
sende i n n  ett passfoto og få 
d igita l i sert s i tt eget ansi kt som man så 
kan bruke i spi I let. Etter at man har 
fått seg noen klær på kroppen og 
kanskje en kn iv el ler to ti l å forsvare 
seg med, er det bare å ta steget ut i 
den store verden. Der spaserer man 
gjennom de kjempemessige portene 
ti l byen Mitteidorf, der man skal 
ti Ibri  nge resten av sitt I iv på søken 
etter penger, ære og berømmelse. 
Dette gjøres ved at man kan bli med 
i de forskjel l i ge laugene i byen. Det 
er to magiske laug, to krigerlaug og 
et laug for de l i tt mer lovløse tyvene i 
Mitteidorf. I ti l legg er det fire templer 
man kan vise si n respekt for. 
Etterhvert som man utfører noen 
oppdrag for d i sse templene og 
laugene man er med i stiger man i 
gradene. 

Man er i ti l legg på leting etter s in 
fetter Sven, som d ro inn  ti l byen for å 
søke lykken for flere år siden. Spor 
etter han på byens puber hvor han 
avslører at han er i trøbbel, så der er 
det også en utfordring og man må 
drive l i tt detektivarbeid .  

S o m  med lem i d e  forskjel l i ge 
laugene b l i r  m a n  plassert på 
lønn ings l i sten. Denne er vel mer 
symbolsk enn noe man kan leve av. 
Da kan det være kjekt å ta noen av 
de kureroppdragene man kan fi nne 
på de forskjel l i ge pubene og i 
buti kkene rundt om i byen, el ler 
begynne som varehand ler. Mat og 
dri kke er i kke noe man får av 
gavmi lde sjeler, men noe man må 
kjøpe av gri ske kjøpmenn!  

For  dere som har  sett U lti ma 
Underworld e l ler Castle Wolfenstein 
på PC så er grafikken på Legends of 
Valour l i k  denne. Når man beveger 
seg fremover ser man husene komme 
gradvis  nærmere, og man kan gå 
i nnti l vi nduer å se inn gjennom disse. 

Nå er det uheldigvis i kke støtte for 
256 farger på dette spi l let, så 
grafikken kan b l i  l i tt dår l ig  
i n n i me l l om . Men det  er he l t  klart her 
fremtiden l igger i forhold ti l den 
måten man beveger seg i for 
eksempel Eye of the Beholder. Spi l l et 
er på 4 d i sketter og det er mul ig  å 
i nstallere på harddisk. Det er i kke 
noe problem å spi l le det på den nye 
serien med Amigaer hel ler. Det er 
plan lagt å lage flere spi l l  i serien 
Legends of Valour. Vi får bare vente 
på d i sse og krysse fi ngerne for at 
d isse kommer med AGA-support 
(256 farger) . E l lers er dette et spi l l  
som a l le  rol l espi l Iere m å  ha, både 
fordi det er skikke l ig  bra og fordi det 
varsler et generasjonsskifte i nnen 
rol lespi l lene. 



Nyheter I 
Da er det på tide å 

presentere en ny spalte 

for dere som sitter der 

ute i det ganske land. 

H er skal vi presentere 

nyheter i bransjen, både 

på spi l l fronten og l itt 

andre interessante ting. 

StarWars-nostalgi 
Spi l let Walker tar deg med ti lbake ti l 
de gode gamle Star Wars dagene. Du 
styrer en walker, som er en diger 
gående maskin med nok i l dkraft ti l å 
bekjempe hele det norske forsvaret 
på en, to, tre. Poenget skal være å ta 
knekken på flest mu l ig  mennesker på 
kortest mul ig  tid. Lover godt. 
Grafikken ser skikkel ig bra ut, så 
dette er spi l let for deg som elsker å 
fly rundt å skyte alt du ser. Spi Il et er 
sannsyn l igvis ute når du leser dette. 

Svidd gummi & fri eksos 
Super Hang-On er den ubestridte 
mesteren i n nen motorsykkelgenren 
på Amiga. Nå ser det derimot ut ti l at 
det er på tide at et nytt spi l l  tar over. 
Turbo Terminator er skikkel ig  raskt 
og med l i ke strøken grafikk som 
Super Hang-On. 
Det foregår som alle s l i ke spi l l  på en 
masse baner man skal gjennom for å 
v inne, men det betyr i kke at spi l let 
b l i r  dårl ig. Turbo Terminator lar vel 
vente på seg ihvertfal l et par 
måneder. 

Gulf-simulator 
Også fra Psygnosis har vi Combat Air 
Patrol. Nok et s imu latorspi l l  der du  
styrer et  jagerfly, men dette skal visst 
også ta opp kampen med en gammel 
slager, i hvertfal l hvis vi skal stole på 
pressemeld ingene. Det så veldig 
raskt ut og oppdragene er basert på 
G u l f-krigen . Grafikken er vel  i kke det 
helt store, men a l l i kevel verd å vente 
på. Sku l le  ha dukket opp i februar, 
men dette skjedde i kke, så for 
øyeb l i kket vet i kke vi noe mer enn 
dere. 

Enda en annen verden 
E l lers er franske Delphine Software 
på p lass med oppfølgeren ti l Another 
World . Flashback skal være enda 
større og med enda bedre grafikk og 
animasjon . Etter det vi har sett kan vi 
love masse spenn i ng og en utro l ig  
opplevelse i n nen ani masjon . Det er  
ventet de he l t  store ti ngene av dette 
spi l Iet, og etter spi Il som Another 
World og Cruise For a Corpse så ser 
vi ingen grun n  til å betvi le  dette. 
Spi l Iet er vel a l lerede ute nå. 

Kvekk-kvekk 
Det engelske fi rmaet Team 1 7  står 
bak et nytt p lattformsp i l l  ved navn 
Superfrog som ifølge dem selv skal 
bli det for Amigaen som Mario 

Brothers er for N i ntendo. Vi fi kk tak i 
en spi l l bar demo her om dagen, og vi 
har bare lovord å komme med. 
Superfrog har alt  et skikke l ig  
p lattformsp i l l  skal ha. 
Tegnefi lm-grafikk, festlige lydeffekter 
og melodier, kuule animasjoner, 
mange skju lte brett og gjenstander. 
De tid l i gere forsøkene vi har sett på 
Amigaen har manglet det l i l le ekstra 
som gjør spi l lene skikke l ig  bra, men 
Superfrog har også dette. Skal være 
her i løpet av mai måned. 

Trenden i p lattformspi l l  er å lage søte 
koselige som en kan sitte med i 
dagevis for å fi nne nye rom og 
skatter. Fra landet på den andre siden 
av kloden kommer Woody's World.  
Woody's World er mer av den gode 
gamle typen p lattformspi l l .  Her 
hopper d u  fra p lattform ti I p lattform 
og p l u kker skatter. Sp i l let gikk l itt for 
sakte ti l at jeg j ublet v i l t  og 
hemningsløst, men med l itt bedre 
koding før det dukker opp bør også 
dette b l i  en h it. 

8each for the Skies 
tar deg med ti l bake ti l tiden rundt 
Battle of B ritain under 2 .  verdenskrig. 
Fra Virgin Games og Rowan Software 
kommer et s imulator spi l l  der du skal 

bekjempe de tyske flyene som best 
du  kan . Demoen vi fi kk var i tregeste 
laget ti l å være et spi l l  laget i 1 993, 
men en demo er jo bare en demo. 

Mer fra Mirage 
For de som l i kte spi l let Humans fra 
Mirage! Nå kommer oppfølgeren, 
The Jurrasic Leveis, med 80 nye brett 
der du kan s låss både mot d i n saurer 
og andre fiendtlige stammer. Spi l let 
fi nnes både som datadisk ti l det 
origi nale H umans el ler kan også 
kjøpes som eget spi l l  og er ventet i 
begynnelsen av apri l .  

Fra Mirage kommer også Ragnarok. 
Ragnarok er et strategilbrettspi I l  
basert p å  norrøn mytologi . Du spi l ler 
enten en god el ler ond gud som skal 
h i ndre motparten i å komme fra 
midten av spi l let ti l en av brettets fire 
hjørner. Sp i l let i n neholder 1 2  
forskjel l i ge motstandere og skal 
vistnok ha mer dybde og visuel l 
ti ltale enn ordi nær sjakk, selv om det 
kan l igne. Ragnarok er ventet å 
dukke opp i midten av ap ri I .  

A 1 200·eiere: gled derel 
For de som planlegger å kjøpe seg en 
Amiga 1 200, men l urer på om de 
som lager spi l l  vi l lage egne spi l l  ti l 
den, fortvi l  i kke! Vi har sett l i sten 
over en del titler som kommer i løpet 
av året, og det ser lovende ut! 

Fra M i l len ium kommer i a l le  fal l  : 
James Pond 1 og 2 (Mai), Diggers 
O uni) ,  James Pond 3, Dino-Worlds 
og Beastball. De fleste av d i sse 
titlene er bare ti I A 1 200 og kommer 
aldri ti l A500 el ler A600, i hvertfa l l  
i kke foreløpig. James Pond 3 lover 
meget bra, det skal ha den dobbelte 
hastigheten av Son ic  the Hedgehog, 
stor figur å styre, over 1 00 
forskjel l i ge rom og en del løsing av 
små puslesp i l l .  James Pond får også 
med seg kompisen Finnius Frosk s l i k  
a t  e n  kan spi l le to personer samtidig. 
Er ventet i løpet av J u n i .  

Til slun 
vi l vi bare nevne to spi l l  fra Gremlin 
Graphics. Brettspi l let Legacy of 
Sorasil - Hero Quest I l  som er 
forventet i mai/jun i  der fire stykker 
kan spi l le, og Litil Divil (nei, det det 
er i kke en tjykkfjei l )  er nok et 
action/eventyr spi l l  hvor man styrer 
en l iten djevel rundt og må l øse en 
del puslespi l l  før du  kan vende 
ti l bake ti l d i tt van l i ge liv som menne
ske. G reml i n  lover mye bra grafikk 
og mange morsomme inns lag. Begge 
er ventet i løpet av mai måned. 

Dette var alt for denne gang. Vi 
håper dere I i kte vårt første forsøk og 
vi lover å komme sterkere ti l bake 
neste gang, med flere spi l l  og 
nyheter. 



Darkseed 
H.R.G iger er mannen bak en masse fantastiske bi lder i 

boken Necronomicon, noe som skaffet han jobb som de
signer av monsterne i f i lmen Al ien, som han faktisk fikk 
Oscar for. De fleste har sett denne fi lmen og de flotte 

figurene. Nå er det laget et spi l l  som er basert på bi lder 
av denne fantastiske kunstneren. 

DarkSeed som er et spi l l  i n nen 
skrekk genren, noe vi  på Amigaen 
i kke ser så altfor mye av. Det har jo 
vært et par lyspunkt fra tid ti l annen 
med blant annet E lv i ra og 
WaxWorks, men nå er tronen 
overtatt av DarkSeed som er laget en 
gjeng amerikanere. De var beundrere 
av H . R.G i gers kunstverk, så det var 
det helt natur l ig  at de lagde et spi l l  
med grafikk fra han . Det viste seg at 
for å få lov ti l å bruke hans bi lder og 
grafikk måtte de oppfy l le  vi sse krav, 
og da a l le  parter fornøyde ble spi l let 
s luppet. Et par dager senere dukker 
det opp på pulten vår og vi er vel 
nødt ti l å i n n rømme at vi har vært 
i m ponert over G i gers arbeider 
t id l igere, så jeg skal s i  deg vi gikk løs 
på oppgaven med kjempe
entusiasme. 

Spi l let hand ler om en forfatter ved 
navn Mike Davson som på grunn av 
at han trenger et rol i g  sted hvor han 
kan skrive, får tak i et stort og flott 
hus i et rol ig strøk. Men etter at han 
flyttet inn  b l i r  han p laget av noen 
fryktel i ge mareritt og hodepi ner som 
han mistenker har en bakgrunn .  Det 
viser seg at han kommer på sporet av 
monstre i en verden ved siden av vår 
egen. Denne verdenen består kun av 
den makabre grafikken ti l G i ger. Det 
er mange problemer og oppgaver 
man skal løse både i vår egen og den 
l itt mere tvi l somme verdene før man 
kan legge fra seg dette spi l let. 

DarkSeed er på syv d isketter og det 
er faktisk overraskende hvor l i te 
d i sk-bytti ng det er. Man trenger 1 
megabyte mi nne hvis man skal kjøre 
spi l l et fra d i sk, og 1 ,5 megabyte hvis 
man instal lerer det på harddisk. Det 
er i ngen problemer med å kjøre 
spi l let på noen av de nye Amigaene! 

Det er s i kkert en del der ute som 
sl iter med i rriterende PC-venner som 
skryter av SoundBlaster og den 
fantastiske musikken og speechen i 
spi l lene s ine. I DarkSeed er det 
skikke l i g  bra musikk, og når man 
snakker med noen av innbyggerne i 
byen man har bosatt seg i er det en 
speech som hever seg langt over 
SoundBlaster i kval i tet. Det er s l ik  vi 
Amigaeiere vi l ha det! G rafikken er 
jo som tid l igere nevnt (faktisk opp ti l 
flere ganger) basert på G i gers 
makabre men akk så sti l i ge bi lder og 
spi l l  som har s l i k  grafikk er nødt ti l å 
få bra kritikk på grafikkfeltet! 

Spi l let er ski kkel ig  moro med masse 
i ntriger og spennende oppgaver. 
Spi l let er vel forholdsvis vanske l ig, 
og man må fra tid t i l  annen tenke 
ganske hardt for å komme videre. Jeg 
kan garantere mange timer med 
hodebry og moro for de av dere som 
kjøper dette sp i l let. Have fun ! !  

Sleepwalker 
Det er vel få steder det startes så mange trender som i 
dataverdenen. Og når noen kommer opp med en ny 

trend så er det som regel for å tyne mer penger ut av oss 
stakkars forbrukere, men nå har Ocean tatt et steg i 

riktig retn ing med sitt nye spi l l .  En viss sum går til 
veldedighet! 

Ocean donerer nem l ig en l i ten sum 
av salgsprisen ti l hjelpeprosjekter i 
Afrika og England. Dette er et bra 
foretak, og hvis i kke sp i l let hadde 
vært bra så som det er så burde man 
fremdeles kjøpe det for 
velded ighetens skyld.  Men faktisk er 
spi l let skikkel ig bra! 
S leepwalker går ut på at man som 
h unden Ralph skal hjelpe s in  eier Lee 
som har kron isk sykdom som 
søvgjenger. Det er ikke snakk om 
tung søvn Lee er i hel ler da, det er 
snakk om å være i koma! Fal le ned 
en 1 0-1 2 meter er i kke noe problem 
for Lee, han sover l i ke godt a l l i kevel. 
Men det er visse ti ng som kan vekke 
opp Lee, sånn som å fal le  ned i vann, 
b l i  angrepet av s langer og en del  
andre t ing. Da er det du  stepper inn 
som h unden Ralph . Du skal  h i ndre 
Lee i å våkne, og dette gjøres ved å 
fjerne h i ndri nger i veien, ved å s lå  
ned de l i tt m i ndre hyggel i ge 
personene som l usker rundt el ler ved 
å sparke Lee over uoverkommel ige 
avgrunner. 
Det er også snakk om d i gre brett på 
dette spi l let! Man begynner på første 
brett som foregår midt i byen og her 
er det alt fra forsering av fasader og 
l i nedansi ng 200 meter over bakken, 
ti l ned i undergrunnen og over veier. 
Når Lee endel i g  er gjennom dette 
står dyrehagen for tur, der man skal 
forbi b lant annet slanger, e lefanter, 
sj i raffer og krokod i l ler. Neste er en 
ki rkegård hvor man må ned under 
bakken og møte vampyrer og 
flammespyttende demoner. Det b l i r  
vanske l i gere o g  vanske l i ge jo lenger 

ut i spi l let man kommer, men det er 
skikke l i g  moro å spi l le, og man 
kommer hele tiden den l i l le  biten 
lenger som gjør at spi l let b l i r  
interessant. 

Som på så mange av spi I lene som har 
kommet nyl i g, krever også 
S leepWalker en megabyte minne. 
Det vi rker i kke som det er noen vei 
utenom oppgraderi ng for dere 
stakkars 5 1 2  ki lobyte eiere. Vi har 
dessverre i kke fått testet sp i l let på 
A 1 200 og A4000, men vi regner med 
at det skal gå bra. E l lers er det 
kommet en egen 1 200 versjon av 
spi l let som visstnok skal være l i tt 
bedre. Uansett: S leepwalker 
anbefales! 



Lemmings 
-The Tri es 
Etter en lenge ettertraktet pause fra de små 

grønnhårede selvmordskandidatene ser det ut ti l at 

man er igang igjen. Lemmings 2 har dukket opp, 

og igjen må man ut for å redde disse små krypene 

fra den sikre død. 

gjennom masser 
av vanskel ige 

brett med små 
glade (og endel døde) 

lemen. Langt om lenge hadde man 
ført de frem ti l en ny øy de kunne 
bosette seg på og alt  var bare fryd og 
gammen. Men hvor lenge var Adam i 
paradis?  De små krypene som hadde 
overlevd turen ti l den nye øyen, 
hadde forskjel l i ge mål her i l ivet og 
etter en stund så gikk de fra 
hverandre og dannet 1 2  nye stammer 
i det nye landet. Noen var lei av det 
van l i ge l ivet i l andsbyen og vi l le 
hel ler feste, surfe og sjekke damer, så 
d i sse forflyttet seg raskt ned ti l 

Lemmings Beach. Så var det de som 
synes det var for varmt, og tok turen 
opp ti I det kalde nord (rundt Bodø et 
sted?) . De l i tt mer paranoide slo seg 
ned i skyggeverdenen der de kunne 
leve ut s ine fantasier. Det er jo også 
en hel del andre stammer, sånn som 
de sportsgale, h u leboerne, egypterne, 
skottene og et par ti l .  

I Lemmi ngs 2 består d i n  
oppgave i å hjelpe d isse 
sjarmerende småkrypene å 
fin ne de 1 2  bitene av en 

tal i sman som skal redde dem fra en 
nært forestående verdens undergang. 
Du må hje lpe hver og en 
stamme gjennom ti 
vanskel igere og vanske l igere 
brett. I motsetn i ng ti l eneren, 
der man fi kk nye krabater 
for hvert brett må man her 
nøye seg med de man 
klarte å redde gjennom fra 
forrige brett. Man b l i r  også ti ldelt en 
p lass på pal len for hvor bra 
datamaskinen syntes man klarte 
brettet. Når man så har guidet de 
gjennom 1 0  brett får man stammens 
bit av tal ismanen i enten gu l l , sølv og 
bronse utifra hva man har klart. Det 
u lti mate her er å få tolv biter av 

tal ismanen i rent gu l l .  Men 
a k lare dette er bortimot 
l i ke sannsyn l i g  som at en 
PC en el ler annen gang i 
fremtiden kan b l i  en bra 
maskin .  Ved nærmere 

ettertan ke tror jeg faktisk det er 
lettere å få tolv gu l lb i ter. 

Forløperen ti l The Tribes hadde åtte 
forskjel l i ge typer 
lemen man kunne ta i 
bruk for å komme seg 
gjennom brettet. 
Dette er nå utvidet ti l 
femtito forskjel l i ge! 
R iktignok kan man 
i kke ta i bruk a l le  
samtidig, men a l l i kevel nok ti l å 
d rive deg ti l vanvidd. Man kan jo 
l u re på hvordan man har funnet på 
femtito stykker. Det er i kke måte på 
hva man har ti l rådighet. Hvis det er  
et  kjempestup man skal  krysse så er  
det bare å sette seg på et  flygende 
teppe. Hvis dette i kke fal ler i smak 
e l ler man er l itt mer sei-fi-insp i rert 
kan man slenge en Jet Pack på 
ryggen så flyr man avgårde som 
Michael Jackson in concert. Man 
trenger hel ler i kke slå seg gjennom 
h i ndri nger på samme måte som i 
eneren, mer. man kan dra frem de l itt 
mer avanserte hjelpemid lene, sånn 
som en flammekaster el ler  hva med 

en laserblaster? Oppe i nord med 
masse snø og is har jeg hørt at ski og 
skøyter kan være ti ngen, og hvem 

d rar vel ned på stranda uten et 
surfbrett under armen ? I kke 

nok med det, men for 
a l le  dere som sitter med 

knuste hjerter fordi 
Supermann tok kvelden 

for et par måneder s iden, 
her har dere også den nye 

superhelten, Superlem med 
sin trange trikot og kappe. 

G rafikken, lyden og spi l let generelt 
er så g l i m rende at det i kke engang er 
noe poeng i å forte l le  noe mere om 
dette. Spi l let er s im pelthen helt 
perfekt, det er i ngenti ng å klage på 
idet hele tatt. Det kommer i en 
i n n bydende eske og når denne åpnes 
åpenbarer det seg nye ting som er 
enda mer i n n bydende. En veld ig 
origi nal  i nn pakn i ng! Det er på tre 

d isketter. Den ene er en i ntroduksjon 
som følger opp Psygnosis'  t id l i gere 
verker, og så er det to d isketter med 
spi l let på. Hvis man har nok mi nne 

leses hele den andre d i sketten 
i n n  i m i n net så s l i pper man alt 
som heter d iskbytti ng. Det følger 
også med en morsom bok som 
forte l ler h istorien om de 1 2  
forskj e l l i ge lemenstammene. 

Alt  dette gjør Lemmings 2 - The 
Tribes ti l det beste man har sett i n nen 
puzz le-genren og et av de beste 
sp i l lene ti l Amigaen uansett kategor i .  
Lem m ings var  helt klart en 
kjempesuksess, men The Tribes 
sti l ler s in  forgjenger i et dårl ig  lys. 
Det kan jo også trekkes frem at spi l let 
fungerer helt fei Ifritt på både A 1 200 

og A4000 selv om det i kke utnytter 
d isses grafikkmul igheter. Dette er 
hel ler  i kke nødvendig med tanke på 
hvordan grafikken i spi l let er 
a l l i keve l .  H adde andre 
spi l lp rodusenter vært l i ke 
kva l i tetsbeviste som Psygnosis hadde 
verden helt k lart vært et bedre sted å 
leve. 

/ 



The haus Engine 
De siste månedene har det vært reklamert noe alvorlig for et spi l l  ved 

navn Chaos Engine. De av dere som tidl igere har spilt spi l l  som Cadaver, 

Xenon og Gods vet vel sannsynl igvis at B itmap Brothers pleier å lage topp 

spi l l  og har gledet seg til dette l ike lenge som jeg har. Og det er l ike bra 

som det jeg forventet av Bitmap Brothers. 

Spi l let er,  som det van l i gvis er fra 
d isse gutta, et arcade spi l l . Det er en 
psykopatisk vitenskapsmann som har 
laget en kjempemaskin som 
ødelegger strukturen i naturen og 
bare skaper kaos. I landsbyen som 
vår vitenskapsmann bor i har de 
andre beboerne begynte å mistenke 
at det er noe galt på ferde. For å fi nne 
ut av dette, og om et el ler annet ska l 
skje får i n n byggerne tak i seks menn 
som skal rekke dem en hje l pende 
hånd. Hva er vel bedre enn seks 
psykopater for å ta knekken på en 
psyk vitenskapsmann? Så da har man 
valget mel lom en hel ler tvi l som 
prest, en såkalt gentlemann,  en 
leiemorder, en brigand, en thug el ler 
en navvie. Hva de to siste er for noe 
må du  i kke spørre meg om, men det 
er si kkert et el ler annet viktig. 

Da er hand l i ngen lagt frem, og alt er i 
orden . Man kan bare sette seg ned 
med en joystick og starte spi l Iet. Man 
begynner ute i skogen rundt Baron 
Fortesques herrskapsgård. Her ser 
man klart at "the chaos engine" har 
hatt et par fingre med i spi l let, fordi 
skogen, i nnsjøene og alt er et stort 
rot. Så beveger man seg nærmere 
gården og maski nens ødeleggelser 
b l i r  mer og mer klarlagt for hvert 
skritt man tar, og man er nå kommet 
så langt som til de ytre byggni ngene 
og verkstedene. Når man er ferd ig  
der  er det  bare å gå  i gang med 
utforski ngen av det en gang så flotte 
h uset med statuer, tapestrier og 
trapper som viser hvor storslått a lt  
her var før maski nen satte igang med 

sitt hærverk. Kje l leren er det si ste og 
m i nst hyggel i ge av de fire verdenene 
man setter sine ben i . Mørk og 
undergrunnsaktig, og med vonde 
l u kter og vemmel ige uhyrer som 
lusker rundt hvert hjørne er dette den 
største utfordri ngen før man på det 
si ste brettet i denne verdenen 
avlegger selveste maski nen et 
utrive l ig  besøk. 

Det er som sagt fire verdener. Hver 
av di sse består igjen fire store brett. 
Disse stiger i vanskel ighet med flere 
og vanske l igere monstere man skal ta 
knekken på. For hvert annet brett kan 

man stikke i nnom en buti kk for å 
kjøpe det nyeste i n nen våpen el ler et 
par ekstra l iv. Sånn sku l le man hatt 
her også - bare stukket i nnom 
Rimibutikken på hjørnet og fått med 
seg et par ekstra l iv.  E l lers kan man 
kjøpe styrke, vi sdom og et par andre 
spesie l le egenskaper. Man kan spi l l e  
t o  spi l lere samtid ig o g  hjel pe 
hverandre frem mot nye høyder, men 
hvis man i kke har en kamerat med en 
hjel pende hånd t i lgjengel ig  så er i kke 
datamaski nen så kj i p  a t  d e n  ikke 
gidder å hje l pe ti l .  Den stepper da 
inn på den led ige p lassen og tar sin 
del av støyten.  Faktisk så kreves det 
en del tren i ng for å få skikkel ig  d reis 
på å spi l le sammen med 
datamaski nen fordi denne er så s le ip 
( sku l le  nesten tro den kunne tenke 
selv) . Problemet er nem l ig det at den 
a l ltid holder seg l itt i bakgrunnen og 
da er det som regel du som funger 
som skuddsi kker vest for den, og i kke 
omvendt. Men med en gang det er 
noe verd ifu l le småti ng på bakken 
som kan p lukkes opp løper den frem 
for å ta det før deg. Dette kan ordnes 
ved l i tt tren ing  og l i tt taktisk spi l l .  

Spi l lene ti l B i tmap Brothers har i kke 
akkurat dårl ig  rykte med tanke på 
grafikk, og jeg kan forsikre dere om 
at Chaos Engi ne i kke er noe unntak. 

Du skal lete lenge før du  finner et 
spi l l  med sti l i gere grafikk enn dette. 
Det er faktisk bedre enn de tidl igere 
forsøkene d i sse gutta har gjort. Lyden 
er hel ler i kke dårl ig, med fengende 
m usikk og krysta l l klare samples som 
fortel ler deg småti ng på den lange 
tunge veien.  

Chaos Engine er ski kke l ig  saker, og 
det er faktisk bare på to d isketter og 
det fin nes så godt som ingen 
d iskbytti ng. Det krever en megabyte 
m i n ne, men det gjør jo stort sett a l le  
spi l l  som b l i r  laget nå og de fleste 
amigaeiere har vel faktisk også 
i nvestert i såpass. Det går helt 

kni rkefritt på A4000 og A 1 200 også 
uten å måtte s lå av t ing og tang og alt  
er helt fint. 

Sp i l let er det beste som har dukket 
opp i n nen "gå-fra-brett-ti I-brett
og-drep-alt-du-ser" genren og bør 
fi n nes på ethvert datarom over det 
ganske land . Det er også mange 
skj u lte t ing og steder så man kommer 
garantert ti l å ha mye moro og mange 
timer foran maski nen før man kan si 
seg ferd ig  med dette spi l let. Så hva 
venter du  på? Løp ut og kjøp det nå! 



• 

lon ear 
Dette spil let handler hverken om King lionheart 
el ler Astrid lindgrens B rødrene løvehjerte og den 
ekle dragen Katla. Derimot har Thal ion gjort et nytt 
spi l l  i den snart uendelige rekken av " Iøp-rundt-og
slå- ned-alt-du-ser" spi l l  der du er en "sni l l "  tyv ved 
navnet lionheart. 

Det er al lt id l i ke moro å lese story'n i 
s l i ke spi l l , og Thalion har skrevet en 
fin og spennende h i storie som har 
ALT. Romantikk, action, sex (vel, 
kanskje l i tt overdrevet), men al l i kevel 
l i tt av en story. Lionheart er en 
bland i ng av katt og menneske, og 
han har viet sitt l iv ti l å dri kke, s låss 
og stjele (det b l i r  i kke bedre enn 
dette) . Kongen i landet har b l i tt 
frastjålet en j uvel kalt Lionheart, og 
uten den kan han i kke kal le seg 
konge lenger. Det er den onde Norka 
i et land oppe i fjel lene som har tatt 
j uvelen, og han bygger nå opp en 
hær for å knuse kongen d i n . Gudene 
har lenge visst om dette, og valgte for 
mange år siden ut deg som den som 
skul le klare å få ti lbake j uvelen.  Du 
skal selvsagt få  en ri kel ig  belønn i ng 
når du kommer t i lbake, men dersom 
du i kke er behjelpel ig  har den sn i l le 
kongen en joker i ermet. Norka har 
nemlig forhekset kjæresten din, og 
den eneste kuren man vet om finnes i 
Norkas land. Vel ,  i kke mye annet 
valg enn å ta på seg krigs
utrustn i n gen, få l i tt "magic powers" 
og legge i vei på dragen d i n .  
D e  a l ler fleste h a r  vel s ikkert spi l t  
denne typen spi l l  før. Kort fortalt 
styrer man en figur bortover et 
landskap, mens en møter en masse 
ekle monstre som har EN eneste 
oppgave; DREPE DEG. Det første 
som slår deg når du begynner å spi l le  
er den enormt bra grafikken. Det må 
være lagt veld ig mye jobb i 
bakgrunns- og forgrunnsgrafikken for 
dette er noe av det beste jeg har sett 
på en amiga. Man sku l le  nesten tro at 
m i n  A500 pl utse l ig  hadde fått 
AGA-chi pset. Spi l let har også en 
paral lax scrol ler som er noe av det 

beste som er laget. For de som i kke 
helt vet hva dette er, betyr det enkelt 
at forgrunnen og bakgrunnen scro l ler 
med forskje l l ige hastigheter når en 
går bortover. Du kan også velge 
mel lom åtte forskjel l i ge melodier 
som al le gi r en god stemn i ng mens 
du  spi l ler. 

Vel, nå l i tt ti l bake ti l spi l let. L ionheart 
har med seg et stort og skarpt sverd 
som han i kke nøler med å med å 
bruke for å fjerne nærgående fiender. 
Det som kan være l itt i rriterende med 
spi l let er at noen ganger når det b l i r  
l i tt for mye på skjermen begynner 
sp i l let å gå saaaakte. Noe annet som 
ti I grader kan gjøre en stakkars 
spi l ltester sur er den presisjons
hoppingen en må bruke. Har man en 
l i tt dårl ig  joystick, er det fort gjort å 
bomme på kanten, men her er det 
i hvertal l en l i tt artig effekt. Når 
personen havner helt ute på kanten 
av det han står på, vi pper han frem 
og ti lbake; en meget bra ani masjon. 
E l lers er vanskel ighetsgraden kanskje 
l i tt for vanske l ig, men en klarer å 
komme gradvis lenger etterhvert som 
tiden går. Jeg kan også nevne at det 
fi nnes en 'Lionhard' m u l i ghet som gir  
helt nye baner og enda flere monstre, 
altså 'to' spi l l  i ett! 

Sp i l let er på fire d i sketter og krever 1 
MS mi nne. Introen tar nesten hele 
den første d isketten, og det skal visst 
være en helt utro l ig  bra s l uttsekevens 
på spi l let som tar mesteparten av 
fjerdedisken, men al l i kevel er det 
nok brett å slå seg gjennom før en 
kommer ti l s l utten. L ionheart kan 
også instal leres på hard isk. Det var 
l itt problemer å få spi l let ti l å funke 
på en A4000. Hvis man slo av 
cachen og kjørte fra d i sk, var alt 
gæærnt og fu l l  krasj, men hvis man 
installerer spi l let på harddisken og så 
s lår av cachen funker det bra. På a l le 
andre maski ner, ink l usive Amiga 
1 200 og CDTV i nkludert skal det 
fungere kni rkefritt. 

Alt i alt er L ionheart et bra spi II i 
denne genren . G rafikken er spesielt 
bra og jeg kan love deg at dette 
spi l let kjører du i kke gjennom på et 
par timer. 

Bills Tomato Game 
Terry og Tracy Tomat var bl itt 

sendt med lastebi l  for å bli  solgt 

på markedet i byen. Dette var 

ikke noe hverken T erry eller 

Tracy følte noe særl ig for så 

derfor fant T erry på den 

glimrende ideen å rømme. 

De hoppet så ut av lastebi len og dro 
ti l bake ti l bondegården. Som sagt så 
gjort, men vel ti lbake på gården ble 
Tracy Tomat tomatnappet av det 
s lemme ekornet Sammy. Ditt oppdrag 
som Terry Tomat er å redde Tracy fra 
Sam my, ved å spi l le deg gjennom ti 
brett i ti forskje l l ige verdener. Planten 
Sammy bor på er magisk, og på noen 
av grenene på planten kan en b l i  
transportert ti l de forskjel l ige 
verdenene. Sp i l let er et stort puslespi l l  
egentl ig. D u  skal komme deg 
gjennom hvert brett, fra den ene siden 
og over ti l et transport belte. For å 
klare dette har Terry en del vifter, 
trampol i ner, paraplyer og et par andre 
småting ti l rådighet. Man må plassere 
ut viftene og alt det andre utstyret på 
skjermen på r iktig p lass for å forsere 
a l le  h i ndrene, så er det bare å trykke 
på start knappen for å se om man 
klarte det på første forsøk. Hvis i kke er 
det bare å prøve på nytt. Dette høres 
kanskje l i tt banalt ut, men man b l i r  
faktisk ganske hekta på spi l let. 
Det er 1 00 brett som man skal 
gjennom før en klarer å redde Tracy, 
og jeg kan love deg at det b l i r  en del 
prøving, fei l i ng og en stor del tenki ng 
før en kommer så langt. De som synes 
spi l l  som Lemmi ngs er kuu le, bør 
kanskje ta en titt på B i l ls Tomato 
Game. Det er absolutt verdt en titt. 



No Second Prize Hilehikers Guide 
Det er nå eller aldri. Det er kun E N  som vinner ALT. 
I No Second Prize trekker jeg på meg lærdressen, 
setter hjelmen på hodet og hiver meg på sykkelen. 

6TH i ::: ::: : ::; S : !  ::: ::: : ::: s :. 

Det tyske firmaet Thal ion har 
kommet med motorsykkelspi l let No 
Second Prize. Målet med spi l let er å 
vinne a l le  rundene s l i k  at en vin ner 
verdens beste motorsykkel - den 
eneste av sitt s lag i verden . Du kan 
velge b lant seks forskjel l i ge personer 
med hver sin bestemte karakteristikk, 
og a l le  har de sine fordeler og 
u lemper. 

Det f innes en m u l ighet ti l å trene på 
hvi l ken som helst av de 20 banene, 
velge om en vi I ha automatisk e l ler  
man uelt gir  og bestemme 
følsomheten på musstyringen. I selve 
spi l let er alt bygd opp av 
vektorobjekter. Dette gjør at spi l let 
b l i r  utro l i g  raskt. Dette er faktisk det 
raskeste motorsykkel-spi I let jeg har 
vært borti, som gi r kjøreren en helt 
herl i g  kontro l l  og følelse når en 
spi l ler. Det er så raskt at en nesten 
i kke rekker svingene, og må da ty ti l 
naturen rundt som er ganske 
humpete og ujevn.  Etterhvert som en 
v inner/taper løp får en ti ldelt poeng 
som i det lange løp gir en total og en 
kan se hvem som vi nner 
førstepremien.  

En annen sti l i g  effekt er 
kamerav inkl i ngen. Etter hvert løp, 
el ler underveis i løpet kan en se 
hvordan en har kjørt rundene. Det er 
m u l ig å velge mel l om tre forskje l l ige 
v inkler fra bakken og en 
kameravi nkel fra et hel i kopter. En 
kan spole frem og ti l bake på 
"fi l men",  og dette er faktisk skikkel ig  
kuult! Jeg må også nevne i ntroen som 

knuser alt jeg har sett av 
vektor-demoer på Amigaen, der man 
g l i r  over landskapet og følger et par 
motorsykler. De som l i ker 
b i l/motorsykkel s imulatorer kommer 
ti l å el ske dette spi l let. No Second 
Prize er fu l lt av fart og spenning, og 
den enestående mu l igheten for å se 
det fra forskjel l ige vinkler trekker 
i kke gjennomsnittet ned i hvertfa l l . 
Hvis du i kke har råd ti l motorsykkel ,  
er v e l  dette det nærmeste du  kommer 
"the real th ing" !  

Dette e.r klassikerspa lten, der vi tar for oss 
spi l lene som har satt et uslettel ig inntrykk 
på Amigaeiere over hele verden. Spi l l  med 
kvaliteter som ikke påvi rkes av motene. 

S i den det er første gang vi har denne 
spalten synes vi det passer godt å 
begynne langt ti lbake i Amigaens 
h istorie. Og noe av det første som 
dukket opp var tekstadventure. Ja, 
det er den typen der man bare har  
tekst på skjermen og ikke et  eneste 
l ite b i lde. Noe av det beste som 
fin nes er å ha god tid og kunne sette 
seg ned med et sli kt spi l l ,  og få brukt 
kreativiteten og fantasien I'itt. Da er 
vel t iden i nn e  ti l å fortel le hvi l ket 
spi l l  vi skal teste denne gangen. Den 
heldi ge vinner som åpner vårt show 
ble Infoeoms H itchi kers G uide t.o the 
Galaxy. 

Spi l let er  basert pil arbeidet t i l 
Douglas Adams. H i storien begynte 
som et hørespi l l  i engelsk radio, så 
b le det fl re bøker, en tv-seri.e, to 
plater og et teaterstykke. Nå skal det 
sies at det er ikke en tro kopi av 
bøkene. Åpni ngen av spi l let er 
ganske lik åpningen i boken, men 
etterhvert utvikler den seg med 
masse nytt materie l l  og annerledes 
han d l ing. Det hand ler om en helt 
van l ig  jordboer med navnet, Arthur 
Dent E n  dag våkner han opp og 
fi nner ti l sin forskrekkelse ut at huset 
han bor i skal rives for å gjøre p lass 
ti l en ny motorvei . Mens du forsøker 
å løse dette problemet kommer d i n  
hel ler merkelige venn,  Ford Prefeet 
opp for å fortel le at jorda skal 
ødelegges for få plass ti I en 
i ntergalaktisk motorvei .  Når du har 
løst d isse to problemene blir du 
slengt opp i rommet for å oppleve en 
hel masse rart. T ing som skjer 
i nkluderer ti lbakevend i ng ti l jorden 
som d i n  venn, Ford, et par minutter 
før jordens undergang samt at du  
opplever den verste formen for tortur 
un iverset kan ti l by, nem l i g  en 
høytlesn ing av en Vogon 
d iktsaml ing. En enkel skrivefe i l  fra 
d i n  s ide kan dessuten utløse en 
galaktisk krig som ødelegger store 
deler av un iversetl E l lers er det 
masser av artige artige i nnslag, og 
hvis du i kke ler deg i hjel av dette 
spi l let, da ler du deg ikke i hjel av 
noe. 

Hvis du skal prøve å få tak i spi llet er 
det bare en løsn ing. Spi l let er bare 
m u l i g  å få tak i som del av 
spi l lpakken vi tok for oss i forrige 

n u mmer, Lost Treasures of Infoeom. 
Denne i nk luderer en ma se andre 
sp ill  fra tekstadventurenes ubestridte 
mestere som er i samme sti l som 
H i tchh ikers G u i de to the Galaxy. De 
har den samme humoren og den 
samme fantastiske følelsen man får 
når man sitter og spi l ler 
tekstadventure. Det høres kanskje 
kjedeli g  ut, men det er faktisk en 
opplevelse som må prøves. Spi l let 
fungerer kna l lbra på a l le amigaer 
uten unntak og det er i kke behov for 
noen m i llioner megabyte for å få 
dette ti l å kjøre. En  halv megabyte 
holder i massevis .  

E l' l ers vi l v i  også benytte sjansen til å 
anbefale boken med samme navn 
som er på en 700 - 800 sider og helt 
utrol i g  morsom. H åper også dere 
l i ker vårt tiltak med denne spalten og 
håper vi møtes igjen på samme sted, 
ti l samme tid, i samme blad, i samme 
land, i samme galakse . . . . . .  i neste 
nummer. 



BodyBlows 
De fleste har vel fått med seg at Street Fighter I I  
ikke ble så veldig godt mottat her i Happy Hour. 
Nå har det dukket opp nok et beat-em-up spi l l .  
Men e r  det noe bedre? 

Body B lows som er laget av Team 1 7  
er det nyeste spi l let i nnen beat-em-up 
genren. Det vi rker som det er mange 
som henger seg på bølgen for det er 
flere som holder på å lage denne 
typen spi l l .  Det er gøy å se at Body 
B l ows i hvertfal l  e r  bedre e n n  Street 
Fighter I l .  Nå  sku l l e  vel i kke det så 
a ltfor mye ti l ,  men l i kevel. Nå er det 
vanske l ig  å skrive om h i storien i 
spi Il et når det eneste man skal er å 
s lå ned flest m u l ig motstandere. Man 
kan velge mel lom 1 1  forskjel l ige 
s låsskjemper. A l le  har en l i ten 
bakgrunn og et par special moves 
som i Street Fighter I l .  Nå må det 
nevnes at det i kke er vanske l ig  å 
utføre disse special moves'ene. Det 
er stort sett bare å holde knappen 
i nne et par sekunder så s lenger man 
rundt seg med energistråler, 
v irvelvinder blant annet. 

G rafikken i spi l let er av ganske høy 
kval i tet, og den er rask i ti l legg. Man 
kan hoppe rundt og sparke og slå 
uten noen reduksjon i hastigheten, 
noe som er ganske uvan l ig. Det 
eneste negative med grafikken er 
åpni ngslogoen, den er i noen 
gyselige l i l lafarger og bri nger frem en 
kvalmende fornemmelse i magen. 
Det er også skikke l ig  bra musikk på 
spi l let. Det starter med en skikkel ig  
rave-låt og det b l i r  bare bedre og 
bedre. Lydeffektene er også bra med 
en masse rop og hyl om hverandre. 
Sp i l let fungerer helt bra på a l le  
maskinene i Amigaserien.  Det er  på  
tre d i sketter og det er vel 
d i skettsystemet som trekker mest ned 
på spi l let. Man må bytte diskette hele 

tiden, mel lom hver eneste kamp er 
det mi nst to d iskettbytter. Det hjelper 
i kke om du har masse mi nne hel ler. 
Det står faktisk i manualen at spi l let 
benytter ekstra m i n ne ut over 1 
megabyte, men det er bare tu l l . Jeg 
har 6 mega, men hadde et s l i t  
a l l i keve l .  Kontrol lene på spi l let er 
lette og lære seg og har et utal l 
forskjel l ige spark og s lag. 

BodyB lows er ikke fantastisk, men 
det er vel det beste beat-em-up på 
Amigaen for øyebl i kket. Så dere for 
slå godt fra dere med dette frem ti l 
neste spi l l  dukker opp. 

Hei igjen ! Vel, det er snart sommer, og 

aktiviteten m inker. Uansett, jeg nekter å gi 

meg, så enten dere vil eller ikke; SKRI V  ... Denne 

spalten forsvinner ikke, aldri, så da er det bare å 
gjøre det beste ut av det . . .  

av Sturia PetterseIl 

Spørsmål med svar: 

Hva er kodene til Flood? 
H i lsen Karl P. Halvorsen 

1 : FROG 2:YEAR 3.;QUI F 4: LONG 
5:WORD 6:FRED 7:WIN E  8:GRIP 
9: TRA? 1 0: THU D 1 1 : FRAK 
1 2 :VINE 1 3 :JUMP 1 4: N lll 
1 5 :FO U R  1 6:G RIT 1 7:ZIN G  
1 8 :J I NG 1 9: U DO 20:POOl 
2 1 :HATE 22 :RE ED 23 :UME 
24:QUID 25:WING 26: F lH 
2 7: G IGA 28:HEAD 29:LOOP 
30:SING 31 :JOUX 32:PI N K  
33 :GOGO 34:lETS 3:5 :QUAD 
36: BRl l 37: EGG§ 38:HENS 
39:NAll 40:S0AP 4 1  : FOAM 

42:MEEK 

Hvis du har Action Replay, kan d u  
gjøre det l i k: 
Start sp i l let, trykk så den røde 
knappen (,selvfølgelig), skriv M 

01 7E77. Du fåF nå en rad av tal l .  
Fmandre de t'O  første t J l  F F  og trykk 
Return . Tilslutt, Escape, trykk X, 
bek�eft, og vips !! 

Beast Il 
Hvordan får man eVIg liv i Shadow 
of the Beast Il? H i l sen Morten H. 
Ol en 

For å få det går du bare ti l høyre 
med en gang spi l let starteT, og 
spør: TEN PtNTS. 

Spørsmål uten svar: 

Space Quest Il  
Jeg har kommet meg til ",annet 
hvor monsIeret er. Jeg er hjelpesløs 
forjeg kommer ikke over vannet7 
leg har nemHg prøvd å komme 
over metl 
monsteret tok meg bare. Jeg har 
forsøkt alt men ingenting hje lper. 
Vet t'lQen l øsni ngen? 
H i l sen Odd Levi Skare 

Addams Family 
Hvordan får jeg eVig liv i Addams 
F,am i ly? 

Diverse 
Kan noel'l koder til Fln� Force, 
Turbo, SmashTV, Axels Magic 
Hammer, Street 
Fighter 2, Ruger Rabbil, Alcatraz 
og I ndy Heat ?  

Tips ti l spill: 

Flashba.ck 
Kodene er: PLAY, ZAPP, U NIX, PONT, 
ClOP, CAU, FONT, Fl BO og TIPS 

Alien Breed 
Special Edition koder: 
1) XXOFA 
2) RTHSS 
3) LAEEE 
4) UXTTS 

Goblins: Kodene er: 
1) FTWKHN 
2) LOPCVJU 
3) TONGTOU 
4) MLEURTF 

Wigilante 
Når d u  kommer inn  på l i:sten, skriv deg 
i n n  som "GREEN CHRYSTAl" 

Disse tipsene kom fra Jørgen Småland, 
Spikkestad. Takk! 

Lethal Weapon 
A l t + Y + J  
Alt + Y + K  

AIt + Y + l  

AIt + 'Y + M  

Alt + Y + N  

Alt + Y + O 

Jaguar Xl220 

D u  kan gå på alt 
Flere magasiner 
Flere l iv 
Du kan fly 
Du lander 
Hopp over en runde 

T. rykk f2 f'Or å speede ra'skt opp 

Disse kom fra Karl P. Halvorsen, 
Avaldsnes. Takk ti l deg også! 

PrnøaU Fantasies 
Før du velger antal l  spi l lere kan du skrive 
inn følgende tips: 
EXTRA BALLS : g i r  deg 5 baller 
VACtJ UM eLEAN ER�slett hiscore-li sten 
EARTHQUAKE: fjerner ti l t-ftmksjonen 
FAIR PLAY: setter alt til normaJt 

Noen spør meg hvorfor hi ntene ikke 
vi rker når de prøver dem, og grunnen 
sannsynHgvis pi ratkopiering, spi l l  som er 
cracket etc. Dermed er det løst. 
Vel, that's it. Spørsmål, svar og alt annet 
som i nteresserer kan sendes ti l 

Sturla Petteisen 
Stallbk 2, 6523 FREI 
Merk konvolutten "HJ ELP!" 

Jeg kan dessverre i kke svare a l le hvis dere 
ikke legger med selvadressert ferdig 
fr,ankert KQtlvolutt. 
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A L T  I S P I L L  
A C T I O N  
Al len 3 
Allen Breed Speclal 
Assassln 1 Mb 
Battletoads 
B C K1d 
Carrler Command 
Cytron 
FIreforce 
I n dy Fate of Atlantis ACTION 
Kl I le rball 
Last NlnJa 3 
Motorhead 
Oriental Games 
PInbalI Fantasies 
Rampart 
Road Rash 
Robo Cop 3 
Shadow of the Beast 3 
Street Fighter 2 
Swlv 
Sword of Honour 
Tearaway Thomas 

A D V E N T U R E  
BAT 2 
Crystal Kingdom Dizzy 
Curse of Enchantla 1 Mb 
Dark Seed 
Dragon Lair 3 
Fasclnatlon 
Future Wars 
I ndy Fate Atlantis Adventure 
Indy Last Crusade Graphlc 
KGB 
Kyrandla 
Lords of ti me 
Lost Treasu res of I nfocom (20 spill) 
Monkey Island 1 Mb 
Monkey Island 2 1 Mb 
Paladin 2 
Plracy 
Ween 
Zak McKracken 

F L Y S I M U L A T O R E R  

349,00 
205,00 
31 9,00 
31 9,00 
31 9,00 
1 85,00 
349,00 
31 9,00 
325,00 
31 9,00 
1 85,00 
1 85.,00 
1 85,00 
349,00 
31 9,00 
31 9,00 
31 9,00 
349,00 
329,00 
1 85,00 
31 9,00 
31 9,00 

385,00 
2 75,00 
385,00 
385,00 
385,00 
349,00 
21 5,00 
425,00 
225,00 
325,00 
395,0.0 
31 9,00 
475.00 
329,00 
425,00 
349,00 
349,00 
349,00 
21 5,00 

A1 0 Tank  Ki l ler Enh. 1 Mb 355,00 

MEDLEMSKAP 

T I L  A M I G A 
A320 Alrbus (Ikke Amiga 600) 
Ai r Support 
AV8B Harrler Assault 
Battlehawks 1 942 
Blrds of Prey 1 Mb 
F-1 5 Strlke Eagle 2 
F-1 9 Stealth Fighter 
Falcon 
Fllght of the I ntruder 
Fllght Si mulator 2 
Gunshlp 2000 
Knlghts of the Sky 
Shuttle 1 Mb 
Thelr Finest Hour 
Th underhawk 
Wlng Commander 

395,00 
31 9,00 
385,00 
225,00 
395,00 
295,00 
359,00 
21 9,00 
225,00 
385,00 
349,00 
385,00 
359,00 
359,00 
359,00 
385,00 

D A T A D I S K E R  
Castles Datadisk 

(krever hovedpragr.) 

Links Firestone (krever HardDisk) 
Perfect General Datadisk 
Populous 2 Challenge 

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

S I M U L A T O R E R  
Campalgn 
Formula One Grand Prix 
Jaguar XJ220 1 Mb 
L1fe & Death 
Lotus 3 Ultl mate Challenge 
Nigel ManseIl (500 eller 1 200 versj .) 
No Second Prize 
RVF Honda 
SII�J1t Service 2 
Tracon 2 

S T R A T E G I  

!3iPE. ut!.... 
_ 

225,00 
259,00 
275,00 
225,00 

349,00 
385,00 
349,00 
359,00 
399,00 
349,00 
21 5,00 
31 9,00 
385,00 

385,00 
385,00 
325,00 
225,00 
325,00 
349,00 
31 9,00 
1 85,00 
385,00 
385,00 

A-traln 
Bridge Player 21 50  
Caesar 
Captlve 
Champlonshlp Manager 1 Mb 
Chessmaster 21 00 
Clvlllzation 1 Mb 
Domln l u m  
Dreadnoughts 
Fantastlc Worlds (samling) 
Graham Taylor  Manager 
Harpoon Battleset 4 
Humans 
M1 Tank Platoon 
Mldwlnter 
No Greater Glory 
Omar Sharlf's Brldie 
Paclflc Islanes (Team Yankee 2) 
Populous 2 + Challenge 
Premier Manager 
RaUroad Tycoon 1 Mb 
Robospo rt  
Sabre Team 
Sim city Del uxe 
Sim Clty/Populous 
Si m Earth 
The Manager 

S P O R T 
I nt. Sports Challenge 1 Mb 
J immy Whlte's Snooker 
Liverpool 
Nick Faldo Champ. Golf 
Pool 
Sensi ble Soccer 92/93 
Striker 1 Mb 
TV Sports Baseball 
TV Sports Boxlng 
WWF 2 European Rampage 

N Y H E T E R  

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

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

Body Blows 325,00 
Historyline 1 91 4-1 91 8 385,00 
L10nheart 335,00 
Sleepwalker 1 200 versjon 325,00 
The Greatest ( Samling med J .  White Snooker, 
Dune og Lure of the Temptress) 375,00 

Ring oss for pris pA andre titler 

- - . -
koster 50 kr pr år og gir deg uovertrufne 
priser på software, spe-sialtilbud, 
medlemsblad 4-6 ganger i året med nytt 
om spill ,  te1efonhjelp mE'd å finne et spill 
som pa<;ser deg, hint og hjelp med de 
fleste adventurespill og prioritert service. 

I D 
I 

Kryss av hvis 
du ikke vil 
være medlem 

Kupongen sendes ARCTIC SOFTWARE CLUB, Boks 3067, 1506 Moss 
SEND MEG FØLGENDE: 

ELLER IKKE ... 

Foresattes underskrift 
hvis bestiller er 
under 1 8 år 

Ikk:e�medlemmer må betale 30 kr m· r pr Navn 
Maskin: TOTALT 

arti kkel . � Adresse 
Velkommen med VISA. VISA Postnr./-sted Telefon: 
Behandlingsgebyr 1 0  kr. Oppgi maskintype, skjermtype og diskettformat. Varer sendes oppkrav. Beregn 1 -3 ukers levering. 

__ ...,;;;;0,, _____________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



AMIGA 
1200 

85MB HD 
7390,· 

Amiga 1 200 
2 MB ram 

2MB ram og 85MB HD 

M.ONITORER 
TVM 14" 

250MB 
IDE-Hardisk 

3600,· 

Colorview ] 4" CV 1 264, 1 280x N,l, Trinirron 
MAG 1 7" MX 1 7H 1 280x NJ 
MAG 1 7" MX 1 7S 1 280x N .l, trinitron. O.26mm 

Printere 
Canon LBP-8IV(4), 6MB RAM, 

3 ... -bit RISC-pro e.<.;Sor, 
8 s/min,  600x600DPl, 256 gråtoner 

Canoll LBP-4 lite inkl . toner 

Canon LBP-4 plus ink l . toner 
Canon BJI0ex 360x360 
Canon B1200 360)(360 
Canon 8J300 360x360 A3 

HP 550C farge blekkskriver 

ModemIFaxmodem 
LASAT Uniqe 1 44, 1 4400 BAUD FAXmodem 
Raske te og mest komplette modem på markedet. 

Modem 2400 baud Tailyn. godkjent 

4 590,-
7 390,-

2 990,-
4 690,-

8 980,-

1 1  1 50,. 

1 6.450,-

7 250,-
1 0 380.-
2 890,-
4 780 ,-
5 890 -

6 990 .-

5 950,-

1 670,-

Floptical 21MB diskdrive for Amiga 
Intern for A2000 
Intern for A3000 

Extem 
Disker 2 1  rvæ 

RAM 

MBX 1 200z FPu/32-bir.. rarnkort ti l  A 1 200 
MBX 1 200 ml1 4MHz 6888 1 

MBX 1200 ml25MHz 68882 
M BX 1 200 m150MHz. 68882 

Tillegg for klokke 

SI M M  til b1.a. GVP SCSI  kontI'. 
1 MB 

4 MB 

32-bi t ram til bl.a. �1BX 1 200 og A4000 
l MB SIMM 72-pinn 
2 MB Sl.MM 72 -pinn 
4 MB SIMM 72-pinn 
8 MB SIMM 72-pin n  

A3000 1 M B  (2stk. l x4M B Z[P Statie C) 

4 990,-

4 990,-
5 990,-

225,-

l 790 -
2 490.-
3 790.-

1 50 -

390,-
1 450,-

600,

l 1 00,-

1 450,-
3 290 -

5 10 .-

4MB SIMM 
32 bit, 72 pinn 

1490,-

ORDRETELEFON 
05 10 14 59 

85 MB HD 
A600/A1200 

2990,-
ORDREFAX 

05 10 14 59 
A ksl eratork ort 
68882-40M Hz Coprossesor 

MicroBotic 68030 ti l A 1 200 
GVP 68EC030 t i l  A J 200 (inntH 32MB ram) 

MicroBtics (A500/2000) 

VXL-30 EC030 25.MHz. m/68882 25MHz 
VX L-30 EC030 40MHz m/68882 25 MHz 

2MB 32-bit. ram kort for VXL-30 

8MB 32-bits ramkort for V X L�30 

GVP AS30 Turbo HD 68030 40MHz m/212MB HD 

J 990.
Ring 

4990.-

3 290,-
3 990,-
2 890,-

7 1 70,-

10 850,-

GVP Combo 68030 25MH7. mfl MB (-> 1 2M B)(A2000) 6 820,-

Harddisker 
Amiga 6001 1 200 Hardisk 85MB m/fl arkabel.  

skruer. jus.disk. (godkjent a Commodore) 

MicroBotic' 

Hardframe 2000 SCSI-Il kontroller 5MB/s 

lYS Trumpcard 500 AT ml 1 20MB I DE 

IVS Trumpcard 500 AT m/2S0MB IDE 
NS Trumpcard "i00 pro mil 70M B SCSI 
IVS Tru 01pcard 500 pro mJ2 1 2MB SCSI 
IVS Trurnpcard pro 2000 m/ 1 70MB SCSI 

rvs Trumpcard pro ::2000 m/2 1 2MB SCSI 

GVP A2/3/4000 Hardeard SCSI D(inntil 8MB SI M M )  

Quantum LPS harddisker, 3.5 " ,  l "  høy 

Dette er en erie hvor pri. og y tel e er 

i en klasse fol' seg. 2 år garanti 

1 20MB I DE 1 2ms. 256kb cache 
240MB IDE 1 2ms, 256kb cache 
5 25 MB IDE 1 1  ms, 5 1 2kb cache 

1 20MB SCSI 1 2ms, 256kb cache 
240MB SCS I 1 2m 256kb cache 
525MB SeSl I l ms, 5 1 2kb cache 

Conner Hardjsker, 3 . 5 '' '  1 n høy 
[ 20MB SCSI 19ms, 32kb cache 
1 70MB SCSI l 7ms 32kb cache 
2 1 2MB SCSI 1 2mB 256kb cache 
540MB SCS I 10m 256kb cache 

85MB IDE 1 7ms 32kb cache 
1 20MB rOE 1 9ms 32kb cache 
1 70MB IDE 1 7ms 32kb cache 

250MB IDE 14m8 64kb cache 

A]]e priser er inklu ive MV A. 
Porto og oppktav gebyr kommer i tillegg 
Vi tar forbehold om pri endringer og feil. 

2 990,-

1 770,-

4 480,-

5 880,-

6 280.-

7 6 1 0,-

4 970,-
6 300,-

l 730,-

3 490,-

4 490,-
1 1 230,-

3 570,-
4 880,-

1 0 790,-

2 890,-
3 ] 20 -
4 240,
Ring 

1 900,-

2 340.-
2 700,-

3 600,-

Industri Data Vest 
Osveien 33, 5050 Nesttun 



A m o s 

av Tors/en Gabrielsen 

Denne gangen skal vi se l itt mer på skjermer, vi skal 
tegne l itt på dem, scrolle dem osv. Etterpå skal vi se på 

l itt på hvi lke problemer samspi l let og virkemåten ti l  
spesialprosessorene skaper, og hva vi må ta spesielt 
hensyn til med tanke på å holde hastigheten oppe. 

Først skal jeg kort forklare hva de forskjellige spesialprosessorene i Amiga 
har av oppgaver og hvordan de samarbeider. De nyeste Amigamaskinene 

har fått en del guttebrikker, men de som er standard på alle maskiner er alle 
jenter: 

Copperen (Den ise) 
Denne prosessoren har i oppgave å sende grafikken ut til skjermen. 
Copperen har et enkelt instruksjonssett, men disse få instruksjonene (3 stk ! )  
gir enorme mulighetene programmeringsmessig. Hvordan du programmerer 
copperen trenger du ikke vite nå, det kommer vi tilbake til senere. 

Bl itteren (Agnus) 
Blitterens oppgaver er å kopiere deler av hukommelsen fra et sted til et 
annet, eller å fylle deler av hukommelsen med ønskede mønstre av tall. 
Vanligvis dreier det seg om å rense skjermen, tegne ut figurer, fylle et 
område med en farge, tegne linjer, osv. Blitterens muligheter kommer vi 
også tilbake til, men det viktigste nå er å vite at når du jobber med bobs og 

animasjoner, scrolling av delområder på skjermen ol, så brukes blitteren 
mye. 

Lydbrikken Paula 
Paula tar seg av å sende lydene ut til høyttaleren. Amiga har 4 lydkanaler 
som alle er 8-bits. 

Konkurranse om RAM'en 
Når flere prosessorer ønsker å tilgå den sammen RAM'en, så skaper det 
problemer. Bare en prosessor av gangen kan tilgå RAM' en, derfor kan det 
være at de andre må stå i kø og vente. Dette gjør selvfølgelig at ting går 

tregere, og dette kommer vi tilbake til senere i artikkelen. La oss se litt mer 
på skjermer først. Vi åpner en skjerm og prøver å tegne litt på den: 

Screen Open 0,640,256,8,Hires 
Cls O 
Ink l 
Bar 100, 100 to 200, 1 50 
Ink 2 
Box 80,90 to 220, 1 60 
Ink 3 
Circle 1 50, 1 25,65 

Cls <farge> (CLear Screen) Visker fyller skjermen med den oppgitte 
fargen. 

Ink <farge>,<bakgrunnsfarge>,<borderfarge> 

Setter tegnefarger på samme måte som Pen, bare at denne 
funksjonen gjelder hvilken farge som brukes av 
tegnefunksjonene - ikke skrivefunksjonene. Du trenger 
bare å oppgi det første parameteret, og hvilken funksjon 
de andre parametrene har, skal vi komme komme tilbake 
til når de blir aktuelle. 

Bar <Xl>,<Yl> To <X2>,<Y2> 
Tegner en fylt boks med Øvre venstre hjørne ved 
koordinatene X l ,Y l  og med nedre høyre hjørne ved 
koordinatene X2,Y2. 

Box <Xl>,<Yl> to <X2>,<Y2> 

fungerer som Bar, bortsett fra at her vil ikke boksen bli 
fylt. 

Circle <Xl>,<Yl>,<radius> 

Tegner en sirkel med sentrum i posisjonen X l ,Y l  og med 
radius lik <radius>. 

Da har du fått noen enkle kommandoer å jobbe med. Men nå er det på tide å 
se på noen av de litt mer avanserte mulighetene. 

Scrol l ing 
Det finnes to typer scrolling: software scroll og hardware scroll. Software 
scroll er tregere enn hardware scroll, men er til gjengjeld mye mer fleksibel. 
Vi skal ikke gå så nøye inn på de tekniske forskjellene mellom disse 
metodene, men heller se mer på hvilke kommandoer vi har til rådighet. 

Software scroI l  
Det første v i  gjør er  å definere det området som skal scrolles. 

Def ScroIl <nr>,<xl>,<yl> to <x2>,<y2>,<dx>,<dy> 

<nr> : Identitetsnummer til dette området. Du kan ha 1 6  områder 
samtidig, altså må denne verdien ligge mellom l og 1 6. 

<x l >,<y l >  Øvre venstre hjørne av scrollområdet. 
<x2>,<y2> Nedre høyre hjørne av scrollområdet. 
<dx>,<dy> Forflytningslengde i x- og y-retning. 

Nå har vi beskrevet scrollens område og forflytning, men enda har det ikke 
skjedd noe som helst. For å utføre scrollen må vi kjøre denne kommandoen: 

ScroIl <nr> 

<nr> Identitetsnummer til området som skal scrolles. 

Følgende vil scrolle området fra ( 1 0, 1 0) til (30,30) 10 punkter mot høyre: 

Def Scroll l , l O, l O  to 30,30, 10,0 
Scroll 1 

Hardware scroIl 
Denne typen scroll er adskillig raskere enn software scroIl. Du åpner en 
skjerm som er mye større enn det som kan vises på skjermen, og så scroller 
du skjermen ved å endre på hvilken del av skjermen som skal vises. Dette 
gjøres med kommandoen Screen Offset. 

Screen Offset <nr>,<x>,<y> 

<nr> 
<x>,<y> 

skjerm nummer 
koordinater for øverste venstre hjørne som skal vises. 

Et eksempel på hardware scroll kan du finne i Amiga Forum 3/1 992, men 
for de som ikke har dette nummeret, skal vi ta et enkelt eksempel her. 

Screen Open 1 ,320,450,4,Lowres 

Rem Tegn noen sirkler 
For 1=1 To 20 
Circle Rnd(300),Rnd( 4 1 0),40 
Next 1 

Do 
For 1=0 To 1 80 
Wait Vbl 
Screen Offset 1 ,0,1 

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



A m o s  
Next l 

For 1=1 79 To O Step - 1  
Wait Vbl 
Screen Offset 1 ,0,1 
Next I 
Loop 

Her dukket det opp en ny kommando: Wait Vbl. Denne kommandoen 
venter på at elektronstrålen som tegner ut skjermen skal komme til toppen 
av skjermen. Dette skjer en gang hvert 1 /50 sekund. Hvis vi ikke hadde 
hatt denne kommandoen, kunne programmets hastighet ha blitt slik at 
forflytningen av skjermen hadde gått så fort at vi ikke hadde rukket å se 
dette på skjermen. Dette med elektronstrålen skal jeg forklare litt senere i 
denne artikkelen. Hvis du nå prØver å kjøre dette programmet, vil du få se 
en perfekt "smooth" scroil. Hardware scroll er egentlig veldig enkelt, men 
begrensningen ligger i at du må scrolle hele skjermen på en gang, og ikke 
bare en del skjermen. Software scroll derimot har ikke denne 

begrensningen, men begrensningen ligger istedenfor i hastigheten scrollen 
kan utføres i. Hvis du prøver å scrolle et stort område på skjermen med 
software scroll, vil scrollen "bølge" fordi blitteren ikke klarer å utføre 
scrollen i løpet av den tiden skjermbildet tegnes ut en gang. 

Monitorens virkemåte 
Tiden er setter mange frister for programmene dine. Det største problemet 
i spill og demoer er å rekke å oppdatere skjermbildet raskt nok. La oss se 
litt nærmere på hvordan monitoren tegner ut bildet på skjermen. Hvis du er 

så heldig at du har Exec 4/90, så kan du slå opp på side 28 der monitorens 
virkemåte står ganske utførlig forklart. For deg som ikke har denne 
muligheten, skal jeg ta en kort forklaring: 

Elektronstrålen 
I monitoren er det en elektronstråle som sveiper over skjermen 50 ganger i 
sekundet (gjelder de vanlige Amigamonitorene og TV, med de nye A 1 200 
og A4000 kan man kjøre høyere hastigheter hvis man har en trisync- eller 
multisynemonitor). Strålen starter øverst i venstre hjørne på skjermen, og 
går vannrett over skjermen mens den lyser opp belegget på innsiden. Når 
strålen kommer helt til høyresiden, hopper den et hakk ned og helt til 
venstre, og tegner en linje til. Når alle linjene er tegnet ut starter den på 
toppen igjen. Å tegne ut hele skjermen tar 1150 sekund. Uansett hvor rask 
bevegelse vi ønsker å gjøre på en figur, så kan den altså aldri går raskere 
en 50 forflytninger i sekundet. For å få figuren til å virke raskere må vi 
istedenfor la den gjøre større forflytninger av gangen. 

Dobbelbuffering 
Tenk deg hva som vil skje hvis du skifter ut hele skjermbildet når 
elektronstrålen er halvveis ferdig med å tegne ut skjermen - hva vil skje 
da? Jo, halve skjermen er allerede tegnet ut på skjermen, og vil ikke bli 
påvirket. Skjermen vil dermed vise halve delen av det første bildet, og 
halve delen av det andre bildet. Du må altså ta hensyn til hvor 
elektronstrålen befinner seg på skjermen, ellers vil bildet bli forvrengt. Du 
kan til og med risikere å skrive for fort ut på skjermen, slik at det forrige 
bildet ikke rekker å bli vist før neste bilde kommer. For å unngå slike 
problemer, finnes du 2 løsninger: 

- Du utfører endringen på et tidspunkt da elektronstrålen ikke tegner ut på 
det området endringen skjer. Husk at å tegne på skjermen tar litt tid. Det 

beste er som regel å tegne når elektronstrålen starter på en ny uttegning, de 
øverste linjene ligger nemlig så høyt oppe at de havner ovenfor den synlige 

delen av skjermen (disse linjene brukes i TV-sendinger til Tekst-TV 
informasjon). Ved denne metoden får du meget knapp tid på deg til å 
utføre endringen. 

- Du tegner på en skjerm, mens monitoren viser en annen skjerm. Når 
monitoren er ferdig med å tegne den andre skjermen, bytter du om slik at 
den første skjermen vil bli vist. Mens den første skjermen vises, er den 
andre skjermen fri til å bli tegnet på. Altså: den ene skjermen vises, den 
andre tegnes på. S lik bytter du hele tiden, og har alltid l /50 sekund på deg 

til å utføre endringene. Metoden kalles dobbelbuffering, og den største 
svakheten med den er at du bruker dobbelt så mye RAM på hver skjerm. 

Det er ikke nødvendig å oppdatere skjermen 50 ganger i sekundet. Hvis du 
bruker dobbelbuffering og lar skjermen tegnes ut 2 ganger mellom hver 
endring, så blir ikke bevegelsen like "smooth", men du får dobbelt så lang 
tid til rådighet mellom hver endring. Det er langt fra alle kommersielle spill 
som oppdateres 50 ganger i sekundet. Et vektorspill som kjører på en Amiga 
3000125MHz vil ofte bruke 3 frarnes (en frame = en uttegning av skjermen) 

som tilsammen tar 3/50 sekund, likevel ser det ganske imponerende ut. Her 
gjelder det å ikke være for kravstor. 

Fartsdempere 
Det at ressursene må deles mellom prosessorene, og at de ikke kan jobbe 
samtidig mot hukommelsen, skaper en del problemer. Å bruke lyd f.eks, 
gjør at programmet går tregere, særlig hvis du bruker mye animasjoner. 
Problemstillingen er egentlig veldig komplisert, fordi forholdene er litt 
forskjellige ettersom hva slags maskin du bruker, hva slags RAM du har, 

osv. Det kan være at selv om programmet ditt virker 1 00% på din maskin, 
så virker det ikke på en annen maskin. Det er altså mange ting som kommer 
inn i bildet, men rent generelt kan vi ramse opp følgende typiske 

fartsdempere: 

- Lyd 

- Mange farger eller høy oppløsning på skjermen 

- Overscan 

- Multitasking 

Lyd 
Lyd har jeg allerede nevnt. Lydprosessoren hindrer grafikkbrikkens tilgang 
til RAM-en, og det går tregere. Hastighetsforskjellen er ikke allverden, men 

den kan være merkbart. 

Mange farger og høy oppløsning 
Å bruke flere farger gjør selvfølgelig at ting går tregere, det blir jo mer data 
å jobbe med; å tegne grafikk med 1 6  farger krever mer enn å tegne i 4 
farger. I tillegg krever copperen, som tegner ut skjermen, mye mer tilgang 
til RAM, og dermed hindrer den de andre prosessorenes tilgang til RAM. 

Overscan 
Overse an betyr at grafikken benytter skjermen helt ut til kantene på 

monitoren. Vi snakker da om full oversean. Full overscan er 736 * 290 
punkter, eller 736 * 580 punkter i interlace. Full overse an brukes sjelden, 

som regel klarer det seg med standard oversean, som er satt til 704 * 283 
(704 * 566). Ingen overscan gir 640 * 5 12 punkter på skjermen. Det vi fort 
kan si om overscan er at hvis du ikke trenger det spesielt, så bruk det ikke ! 
Overscan sinker nemlig maskinen noe helt enormt. Det blir litt lite plass til å 

forklare dette så nøye her, foreløpig er det bare å godta at sånn er det! 
Kanskje kan jeg komme tilbake til dette i en egen spesialartikkel senere. 

Multitasking 
Amiga er et multitaskende system, og programmet ditt bør jo helst fungere 
godt sammen med andre programmer. Men skulle du få problemer så bør du 
kanskje se etter om det er noen andre programmer du kan slå av først, slik at 
ditt program får litt mere prosessortid tilgjengelig. 

Vel, det ble mest teori denne gangen. Det er viktig å få de vanlige 

problemstillingene fram på bordet før vi setter skikkelig igang med å lage et 
spill eller en demo. Vi kommer tilbake i neste nummer med mere action, og 
forhåpentligvis noen Amos-tips til de litt viderekommende . • 

.- - - - - - - - - - - - - - - -

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Problemer med Kickstart 2.0? 
Få dine gamle program t11 å virke igjen ! Kkk� tart-switch til ASOO, 
A500+, A600 og A2000. Switch med Kick tart 1 .3 ROM kr. 390,-. 

Switch uten ROM kr. 1 20.-

Sundby/System 
Friggs gt. 2 1 A, 3 1 82 Horten , tlf. 033-4746 1 

.. _ - - - - - - - - - - - - - -

-----------------------------------�------------------------------------
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2,5 " IDE harddisk 

Passer til den eksisterende 

AT/IDE kontroller i din 

Amiga 600/1 200. 

Leveres med kabel. 

Leveres med garanti segl kun 

når Masters installerer 

harddisken. 

Plasseres i ekspansjonsporten 

under maskinen. 

40MHz 68030 prosessor. 

2 SIMM-'okler om kan fylles 

opp med SIMM-brikker. 

Totalt 32 MB RAM. 

Plass til matteprosessor(FPU) 

4MB R 

IMAGE-FX 

24 B�t tegneprogram og 

bildebehandling i alle 
opplø ninger. 

Full Arexx og C port, ti l e e 

moduler. 

Digital rdu jering a bilder. 
CineMorph inkludert i prisen. 

2625,· 
NYHET! 

A 1 200 SCSI 

. Inneholder SCSI kontroller. 

. Plass til RAM og matte

proses or (FPU). 
SCSI kontrolleren gjør at du 

kan installere en 2,5" SCSI 

harddisk inne i maskinen 
som er raskere og bedre 
enn IDE. 

5850,· 
4MB RAM/33 Hz FPU 
Uten RA og uten FPU: RI G! 

HAR HELE GVP-MENYEN 
KLAR TIL SERVERING. 

Importør: Capella, Oslo 

CINEMORPH IlO EXTENDER 

24 Bit WaringIMorphing av 2 Highspeed seriell porter. 

enkeltbilder, sek\fenser etler 1 High" peed paralel l  ort. 
ful l  motion se kvenser. Pin for deg 'S0J,11 har flere 
Understøner DCTV, HAM-E, modem linjer, flere pri ntere, 
IV24, 24 B it WF, m.m. digitizere. samplere, m.m. 
Flere Morphing metoder. Et must for deg som skifter 

kontakter hele tiden. 

585,· 1335,· 

A530 TURBO 
A500 Aksel lerator 

1 ,5 ganger raskere enn A3000. 
Kan leveres med HD fra 
80-2 1 3MB . 
Enkel og rask montering av 
32 bit RAM. 
Plass til 1 ,2,4 eller 8MB RAM. 

4650,-
80 MB 

7800,-
1 20MB 

DSS-8 
SAMPLER 

8 Bit 'tereo sound sampler 
Går til alle Amigaer 
AmigaDos 2.0 kompatibelt 
Holder 32 lydsamplinger i minne 
samtidig. 
Kompatibelt med Scala MM200. 
Monteres på paralellporten. 
Henter lydsampHnger fra alt med • 
phonopluggti1kob1ing. 

A2000-030 
Aksellerator 

25, 40 eller 50 MHz. 
Verden raskeste sesf, 
kontroller. 
Leveres. med mattepro e sor 

FPU. 

25MHl1IMB RAM 40. fHzJ4MB RAM 
5850,- 825O,· 

50MHzl4MB RAM 
1 1100,-

• 
• 
• 
• 
• 

-------------------------------------------------------------------------- 1 

GVP G-LOCK 
genlock 

. 2 compo ite video innganger 

eller 1 Y/C (S-Video) 

inngang. 
Spe iel t  farge filter kretsløp 

til spe ·ialeffekter. 
. Fungerer om en softvare tyrt 

RGB spli tter ti l bruk ammen 

med Digi View. 

448 ,. 

HARDCARD HC 8 
A2000/3000/4000 

Lynra. k SCSI Il DMA 
kontroller. 

· Overfører 1 .2 MB/sek. 

· Kan levere med HD fra 

80-54OMB .  

• Verdens raske te. 
· Kan utv ides med 8 MB RAM. 

1425,- 3750,-
uten HD 80MB 

4350,-
1 20 B 

TLF. : 22 65 72 04 

HARDDISKER 
Amiga 500 

Klar til bruk med WB 

innstallert. 
• Leveres med 80-2 1 3MB HD. 
• Enkel og rask momtering 

av ek tra RAM. 

· Egen . trømforsyning. 

4200,- 4650,-
80MB 1 20MB 

5850,-
2 1 3MB 

• 
• 
• 
I 
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A K S E L L E R A T O R K O R T  

GVP, se egen annonse 
Microbotics, se egen annonse 
IVS, se egen annonse 
SupraTurbo 28 , RING, 28M Hz ekstern ASOO NYHET 
SupraTurbo 28 , RING, 28M Hz intern A2000 NYHET 

• DERRINGER 030, SOMHz, 8900" ASOO,2000 intern, 
• NYHET 
• Progressive Peripherals: 

• 040/S00 , 28MHz 4MB 32·bit RAM , RING, NYHET 
• 040/500, 28MHz 8MB 32-bit RAM, RING, NYHET 
• 040/S00, 33MHz 4MB 32-bit RAM, RING, NYHET 
• 040/S00, 33MHz 8MB 32-b� RAM, RING, NYHET 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

A M I G  A 

Amiga 600 
l MB RAM og mus 3.210,· OS 2.0 mlTV modulator 
Amiga 600 HD 
1 MB RAM 20MB HD 4.125" OS 2.0 mlTV modulator 
Amiga 1200 4_490" 2 mb ram 69020 
AMIGA 1200 m/8SMB HD 7.640" Nyhet 
AMIGA 1 200 mIl20MB HD 8.365" Nyhet 
AMIGA 1200 ml213MB HD 1 1 .490,' Nyhet 
Workbench 1 03 1i1 2.1 norsk mlrombrikke 910" 
Workbench 2.1 norsk 270,-oppgradering fra 2.04 
Amiga 4000 030 Ring! 4 mb ram 80mb hd 
Amiga 4000 120HD 6 MB ram 25 mhz - ring for pris! 

A N I M A S J O N - 3 D - V I D E O  

Alladin 4D 3.475,· 
Morage Digitale vldeoeffekter 980,
Beyond Backgrounds 1.020" 24 bH clip art 
BriUiance 24 bit tegne· og animprogr. 1.930,- Nyhet 
Broadcasl TItfer Il 2.895" Avansert tekslgenerator 
Ca/igan 2 3.960,' 
Cinem(){Qh 1005" Bildemanfputering 
CøIourburst 8.855,-
Draw 40 pro 2�405,,. 
�e PaJnt 4.1 91O,- l'egnillg og al'lma�on 
Del::uxe P,m1 4.1AGA 1 ,000,� �or A4000 og A 1200 
Image FX 2fI25,- Ny/fetl 
I� 2.0 Imptise Inc. 1 ..15,- Raytracing Anim. 
MoIph Plus t.95O,- BikIema�ring 
Aeal 3D  Beginner 2.0 Activa 1 .420,-
Real 3D Prof8Ssional 2.0 Activa 4.175" 
Scala Home Video Tiller HTl00 810,' 
Scala Video Studo VS1 1 3  1.945,. 
Take 2 Rombo 995,- Mmasjon 
VIdeoDifector Gold Disk 1.540,-
VISla Pro 3.0 1 .1 35,-

B U S I N E S S  

Diamant bok 1 .775,- � bokføring 
Gold Disk Office Il 925,-
MiiOIfice -.- tekst', regn-. base-, graIidt 
Personal Finance Mnger PkIs 475,- Passer pA <in 
briIcmo 

B Ø K E R  

NØJ Insider Guide 115,
A 1200 Insider Guide 115,-
Amiga ti Andet enn spi 211.- WB 2.1 pA dansk 
Amiga !or baginneIs 115,-
Amiga basic inside & � 270,-
Amiga 30 Graptic Propnning in Basic 115,
Amiga MIdi1e lMpge 215,-
Amiga DOS Inside & � 250,-
Amiga C for begInners 215,-
Amiga C for AMnced popmI8IS .. 
Amiga GnIphica Inside & ru 3&0,. 
AnIga DeeIIIap Video Power 325,. 
MII*'II t.Uic on "  Amiga ... 

Mastering AmigaDos 2 Vol. l 275,' 
Mastering AmigaDos 2 Vol.2 245,' 
Mastering Amiga WB 2 245,' 
Mastering Amiga C 245,' 
Mastering Amiga Printers 245,' 
Mastering Amiga Assembler 330" 
Mastering Amiga System 380" 
Mastering Amiga Amos 245,' 
Mastering Amiga Arexx 275,' 
Mastering Amiga Beginners 245,' 
The Best Amiga Tricks & Tips 325,' 
Amiga Rom Kernel: Includes Autodocs 480" 
Amiga Hardware reference Manual 365,' 
Amiga Rom Kemel Devices 365,' 
Amiga User Interface Styleguide 365,' 
Amiga Rom Kernel: Libraries 430" 
Amiga Intern 365,. 

C H I P S :  

Super Agnes Chip(8272B) 700,
Super Denise Chip (83?3) 380,-

C D T V  

CDTV mfCaplex leksikon 5.990,-
Amiga CDTV rnlCaplex 6.490,- Ved kjøp for 
C01200 Fjernkontroll mITrackbalI 980,- 1000 kroner 
CDI221 Tastatur med kabel 655,- får du en 
CD1252 Trådløs mus 590,
CD 1253 Mos med kabel 355,
CD 1300 Oenlock·kort 1 .635,. 

musematte 
gratis! 

CD 1321 Scartkort for blkobling fU TVlMonitor 395,· 
CD 1400 Pakk-e med 2 'caddies' !il CD 195,-
C01401 64 kb ramkort for lagring all data 980,-
OOi405 256 kb ramkort •••• _ •• ' " --" --- U50,· 
CO 141 1 EkStem $.5' aiskeltstasjoo l.250j" 
AS7@ CD ROM dr&'/. 3.990,- (A5QO) 

D A T A B A S E R  

Image Fmder 695,- Bildearkivering 
Mini Office 590,- lekst-. •• base-,grafikI< 
�rbase Personal Il 865" 
�rbase ProIessiooaI lV 2.250,-

D E S K T O P P U B L I S H I N G ·  

T E K S T B E H A N D L I N G  

Art EJqII8SSion . 1990,' 
Exelence 3.0 1 195" TeksIbeIIancting 
The Art DepaI1menI Prof 2.1 1.990 .. BidebehancIng 
ExeIence 3.0 1195,-TekstbehancIing 
FrlaI CqIy H 1.o&O,-1eks1beh!rdng 
KiIdwords 3.0 525,. T ekstbehancIing 
Page sn.n 2.2 2.150,- Sideombrekking 
PagesetIer 111 720,· LIebror ti PPage 
Pen Pal 561,. T eIcsIbehaI dllg 
PeIsonaIWrie 390,- TekstbehancIing 
PIoIessiorØ Oraw 3.0 1.270,- Vektorisert � 
ProIessionaI Page 4.0 2.285,. Sideombrekking nvPMS 
ProWriIe 3.3 690,· TekstbehancIing � 
0IickWriIe 580,- TekstbehancIing 
T)1l8SIIIiIh • korweI1erar type 1 len Il 
PageshM1IoI_ 1615,. 
WOIdMIrIh 2.0 1.320,- Tekslb8118111lng 

D I G I T I Z E R E  

flonto Vil An9 12 1.345.· 1n1Uve  spiler 
FramesIDIe Y-C ReaIIine s.m- 1r*UIve  &piler 

D I G I T A L I S E R I N G S B O R D  

Genius Digitizing Tablet 9" x 6" 2.110,' inkl. penn 
Genius Optitional Puck 490" digitaliseringsmus 

D I S K E T T S T A S J O N E R  

Al01 1 Ekstern 3,S" 880KB 1 .070" 
A2010 Intern 3,S" 880KB A2000 1 .035,' 
A3010 Intern 3,S" 880KB A3000 1 .035,' 
Air Drive 3,S" ekstern 880KB 875,' ASOO 
Air Drive 3,S" intern 880KB 875,' ASOO 
Air Drive 3,S" intern 880KB 795,' A2000 
Air Drive 3,S" intem 880KB 985,' A3000 
Dual Drive 3,S" 1 .910,' Dobbel diskettstasjon ekstern 
SupraDrive 880KB 895,' Ekstern-helt lydløs 
DMI Floptical Drive intern 4.310,' 3,S" floppies a 
20MB!!! 
DMI Floptical Drive ekstern 5.490" 3,S" floppies a 
20MB!!! 
DMI Floptical disketter 20MB 220,-
Optisk read/write 1 28 MB intem 19.155,' 
Optisk read/write 1 28 MB ekstern 20.495" 

D I V E R S E  

Action Replay MK III ASoo/SOO+ 690" diskmanipulasjon 
Action Replay MK III A2000 790,' diskmanipulasjon 
Sea!'n Type 195,- beskytter tastaturet mot søl 
Techno Amiga Eleklronikkpakke. Norsk manual og 

disketter 950" 
110 kort til A2ooof3ooo 1830,' 2 SCSI + 1 paraleUport + 
midi 

E M U L A T O R E R  

Be om egen prisliste 

F O N T E R  

Be om egen prisliste 

G E N L O C K E R  

P:tIL G� 3.795;- VHS og Viooe a manuell spfitter 
Sinus Gef'llock Ekstem 8.730" S·Video Inkl splitter 
'f-C Genlock 5.695,· Hk8 og S-VHS 
FlendaIe 8802 2.220" 
Rendale 8802 super .8.000" soper VHS 
Minigen 2.385,-
RocGen Genlock 2.630,
RocGen PIus 2.270,-
GVP Glock 4.485.
Vldeomaster Geolock 1 5.050,· 
Reodale 8802 FMC 2.800,- for A12OO'4000 

G R A F I K K  

De Luxe P_ IV 980,- Tegning og animasjon 
De luxe Paint IV,1 AGA 1.090,-

AMIGA 
4000 

M/030 PROCESSOR 
4MB RAM 

RING FOR PRIS 

Distant Suns 670,' Astronomi 
Mini Office 590,' Grafikk, regneark, database, tekstb, 
Vista 590" Landskap 
Vista Professional 1 .135" Landskap 24-bit output 

H A R D D I S K E R  

GVP se egen prisliste 
SupraDrive SOOXP 80MB/S12K RAM 4.275" m/contr. 

Plass til 8MB 
SupraDrive SOOXP 80MB/2MB RAM 5.220" m/contr. 

Plass til 8MB 
SupraDrive SOOXP 1 20MB/2MB RAM 6.710" m/contr. 

Plass til 8MB 
SupraDrive SOOXP 240MB/2MB RAM 9.295" mlcontr. 

Plass til 8MB 
SupraDrive 80MB Quantum 3.970" (A2000) m/contr. 
SupraDrive 1 20MB Quantum 4.885,' (A2ooo) mlcontr. 
SupraDrive 240MB Quantum 8.210,- (A2ooo) mlcontr. 
IVS se egen prisliste 

POS O 
DISKETTBOKS 
1 50 STK 3,S" 

KAN BYGG ES UT I 
D ET U E N DELI G E  249,· 

A1 200 
Insider Guide 
1 95,· 

Boken om Amiga 1 200 

AMIGA 
1 20 

85HD 
7.640,· 
2MB RAM 

80M B HARDDISK 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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J O Y S T I C K S  

Cheeta, The Bug 229" 
Quick-Shot Apache 89" Uten Autofire 
Quick-Shot Pylhon 1 139,' Med Autofire 
Quick-Shot Maverick 199" Arcadetypen for 2 spillere 
Quick-Shot Startighter 579,' Trådløs med fjernkontroll 
Speedking, Analog Joystick 229" (for flysimulator) 
Quickjoy Turbo 1 sv1 21 89,' 

MONITOR 
TIL A1 200 
OG A4000 
1 940 1 3" 2995,-
1 942 1 3" 3750,-

EPSON GT 6500 
1 1 .950,-

A4 FLATBEDSCANNER 

BEDRE ENN DEWXEPAINT IV BRILLIANCE 24 SITS TEGNE- OG ANIMASJONSPROGRAM KR 1 .930,-

Quickjoy Super Charger sv123 129,' 
Quickjoy Jetfighter joystick sv 1 26 159,' 
Quickjoy Foot pedal sv129 319,' 
Quickjoy Superstar joystick sv 131  169" 
Quickjoy Mega Star junior sv 1 35 229" 
Quickjoy Megaboard sv 1 28 379,' 
Quickjoy Topstar sv 1 27 349" 
Black Cruiser Joystick 1 19" 
Zipstick Auto Fire 149" 

K A B L E R  

Four Player Adapter 75,' 
Pnnterkabel 2 meter 95,' 
Pnnterkabel 3 meter 1 1 5,' 
Printerkabel 5 meter 145,' 

M O N I T O R E R  

1 940 1 3' 2995,' Bisync for A 1 2001A4000 
1942 1 3" 3750" Bisync for A1 200!A4000 
1084 1 3' farge Commodore 2.745,' RGB monitor 
CM8833 14' stereo Philips 2.225.· RGB monitor 
A2320 DisplayEnhancer 2.475,' ::: "Flicker Fixer" 
Flicker Rxer 2.490,· 

M U L T I M E D I A · 

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

Presentalion Masler 1 .970" Business Graphic 
Scala Multimedia MM210 3,895,' 
Scala TV Info Channel lC312 be om pris 
Showmaker 1.980" Multimedia 
TV Show Prolessional 765,' Viser bilder og ahimasjoner 

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

Mu-smatte 20 x 2-2 cm 25,' 
Alfa Data Mega Mouse 2701, 

M U S I K K  

AD 1 0Wstudio 1'6 7.075" Nyhet 
Arnas 2- 1.065,' Sampler mlinnebygget midl Inteoace 
Audio Englneer Plus 2.n5,· 
Audiomaster 4 8fO,· 
AudrtlOO 4 665. , 
Bars and PtpeS Pro 2.0 3.460 .. Mldi Sequencer 
Boom Box Dr. T 420" 
Clarily 16 sampler 1.75O,- 16btt stereo sampler 
Copist Apprenbc,e OrT 925,' Noteredigenng 
Copist DTP OrT 2.135,. For post5enpt 
Deluxe Music 2 735" 

DSS-S Digital Sound Sampler GVP 690,· 8 bit 
mlsoflware 
KCS Level 1l 3.5 OrT 2.860,- Mid't·Sequencer 

HEWLErr PACKARD CITIZEN OG STAR PRINTERE 
VI HAR HELE UTVALGET 

RING! 

Kits for Bars & Pipes 695,' 
MegaMix Master 530,' 
Phantom SMPTE reader/writer DrT 2.570" 
Hardware/software MI DI intertace 
ProMidi Intertace 265,' 1 inn. 1 gjennom, 2 utganger 
Quartet 545,' stereo Sampler Sequencer 
Rave Sampler 215,' 8 bit mon o sampler 
Sonix 685,' 
StereoMaster Sampler 425,' Stereo sampler 
Superjam Blue Ribbon Soundworks 1 .070,' via MI DI 
T echnosound Turbo 465,' 
The Magic of Music and Midi 159,' VHS kassett 
Tiger Cub Tape Recorder Dr. T 1 .020,· 1 2  spors 
stylesequencer 
Videomaster 825,' Videodigitizer og soundsampler i ett 
X-Or 1 .1 2.585,-

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

CrossDos 360,. MS/DOS-Atari·Amiga 
Directory Opus 4.0 775" Filhåndtering 
Diskmasler Il 699" Filhåndtering 
Dos2Dos 465,' 
Maverick vA 450,' 
Notebook 450,-
Turbopnnt pro v.2.0 910,' 
Holl'tnks v. 1 . 1  1 .290., 
Quarterback 5.0 545,' HD backup 
Quarterback Tools 750" "Reparerer harddisken' 
X-Copy Professlonal 485,' Kopiering 
Ami Back 685,- HD Backup 

'P R I N T E R E  

Be om egen prisliste 

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

Amos SOO.-
Amos CornpRer 290,. 
Amos 3D �1" 
Amos Professional 690,' 
Easy Amos �"5,· 
HiSoft Basit 855,· 
HJSoft Dev Pall III 675,' 
Arexx Compiler 1.195" 
SAS C v.6 2.825" 
Arexx 465,' 
ro< Tools 57&" 
Aztec C Pro 1.510,· 
Aztec C Døv. 2.665,' 
Cygous ED. pro 2 650," 
HtSoft Extend 290" 
HiSoft Pascal 1 .135,' 
W. SheI1 v2 795,-
can 00 2.0 1 .395,' 

Ved kjøp for 
over SOOO 

kroner får du 
en muse matte 
og 30TDK DD 

disketter 
GRATIS. 

RAM til A·5O(} Plos mil MB 705," Gir 2MB 
RAM ti Amiga 600 1MB nvldokke 940, 

Supraram 500 RX 2MB utvidbar til 8 1 .950" (ASOO) 
Ekstra 2Mb RAM kit 880" 
Supraram 2000 2MB 1 .750,' (A2000) 
Ekstra 2MB RAM kit 660" For SupraRam 2000 
A2000 ramkort uten minne 910,' Plass til 8MB 
A2000 ram kort mJ2MB 1 .820" Plass til 8MB 
RAM til Amiga 3000 ring! (må bruke 4MB) 
Ram til Microbotics se egen liste 
Mega Chip 2000 for 2MB chip 2.525" (A500/2000) 
RAM til A500 512K 435,' m/klokke 
Ram til GVP ring! 

R E G N E A R K  

Professional Calc 1.960" Profesjonelt regneark 

Videodigitizer og soundsampler i ett. 825,· 
R E K V I S I T A 

Disketter 3,5" DS/OD NoName 59;· 10 stk. A· kvalitet 
D isketter 3,5" DS/DD TOK 90," 1 0  stk. 
Diskettboks 120stk 3,5' mMs 1 os." 
Diskettboks 80stk 3,5' mnås 85,-
Posso for 150 stk 3,5" 249," Stablevennlig 

S C A N N E R E  

Alfa Sean Håndscanner mJOGR 4.290" 
m/programvare 
Datel 400 dpl håndscanner 1.890,- mtprogramvare 
JX-l00 A6 farge 200DP1 18Bit Sharp 5.380,-
GT -6500 6OODPI 24·bit A4 Epson 1 1. .950,' 
GT-8OOO 8OODPI 24·bit A4 Epson 22.330" 
Powrrr håndscanner 1 .5051' m'programvare v2 
Power håndscanner v3 1 .m,-
8c'annersoftwara JX·100 ASDG 820,
Scano.ersoftware Epson ASDG 1.420" 

S P I L L 

Be om egen prisliste 

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

Be om egen prisliste 

2 4 · B I T  K O R T  

Impact VtSion 24 14,850, 
Framemachine 8.675," kort + lramebufIer 
Opal VtSion �nI 8.900" viser 16.8 mi. farger 
VLAB A5OO'6OO'1200 5.675," 
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PCMCIA kOlt for MI1J 2MB blllig-ringl 'kre<i\tkorr 
PCMCIA kOlt for MI1J 4MB billig-rtngl 'kre<iltkorf 
� 5O(} RX  1MB lJIvicI)arti 8 1.2S0,- (ASOO) 

Ved kjøp for over aOOO kro ner får d u en m u se P l u ss 1 O 'i-�� • 
DO d iSketter • G RATIS • �--�--------------���� .. �. • 

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

Salgsbetingelser. Alle varer sendes i oppkrav. 
Alle priser er inklusive merverdiavgift. Porto og oppkravsgebyr 
kommer i t i l legg. Ved kjøp over 9000 kroner får du varene fraktfritt 
levert. 30 kr i eksp.gebyr på ordre under 500 kr. 
Vi tar forbehold mot trykkfei l .  Rett til prisendringer uten varsel. 
Retur av varer kun etter avtale. 

............................................................... . .......  � 
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fører det meste fra M icrobotics, : 

• 

• 
• 
• 
• 
I 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
I 

IVS og Dig ital M icron ics. : 
• 
• 
• 
• 
• 

2,5" I D E  harddisk 
Passer ti l  den eksisterende 
AT/I D E  kontroller i d i n 
A600/1 200. 
Leveres med kabel .  
Leveres med garanti seg l 
(kun når Masters 
instal lerer harddisken) 

MBX-1 200 
32-bit ramkort 

Øker hastigheten på A 1 200 
Er et matteprosessorkort 
med plass til 32 Bit HAM. 
Med 1 4M Hz MBX- 1 200z 
blir den 20 ganger raskere 
enn A500. 
Levers med 1 4,25 eller 50 
M Hz matteprosessor. (FPU) 
Kan bygges ut til 1 ,2,4 eller 
8 MS 32-bit RAM. 
Kan leveres med innebygget 
klokke m/batteri , noe som 
mangler pl A1 200. 

1 590,-
uten FPU, med K okke, uten RAM 

Her$ priser, se prisllsten. 

VXL-30 
Aksel leratorkort 

Fot A5001 A2000. 
'plugges ned i CPU-slotten 
Kan bli ras.kere enn A3000. 
Leveres med eller uten 
matteprosessor (FPU) . 
Kan leveres med minnekort 
(RAM-kort) 32 bit , 2MB 
eller 8M8. 

fra 231 0,-
flere priser, s e  prislisten 

Akselleratorkort til A 1 200. 
Plasseres i ekspansjonsporten 
under maskinen 
Ingen data ti lgjengelig når 
annonsen gikk i trykken 
Kommer i Apri l .  

Fra 4725,-* 
*33 mhz EC03O, 2 MB ram 

Floptical 20M B  

Ideell  for backup av 
harddisker. 
Lagrer 20M B på en 3,5" 
diskett. 
Leser 720K og 1 ,44M B 
disketter. 

Krever standard SCSI interface. 
Fungerer også på PC 

og MAC. 
Overfører 1 , 6 M B I T/sek. 
Leveres med 1 diskett og 
backup-programmet 

QuarterBack. 
I ntern til A2000/3000. 
Ekstern 

�J:I8.Q,..-
I ern ern 

.. ,.-
Klokke til A 1 200 med batteri . 

Amiga 1 200 har ikke 
klokke som standard. 

370,-
VECTOR 

A2000 aks. kort 

Leyeres med matteprosessor. 
SCSI kontroUer. 
Plass for 32 bit RAM 
SI  MM brikker. 
25,a3 og 40MHz utgave. 
Det beste aksel leratorkort 
for Amiga 2000. 

8950,-
25M ZJ 68882,4M8 RAM 

Tru mpcard 
500 At 

IDE/AT kontroller 
Leveres med tCUTILS 2.0 
og ramme for montering av 
harddisk. 
Harddisker fra 80MB-1 G B. 
Ramkort. utvidbart til 8MB 
32-bit SI M M  RAM 

1 970,-
Tru m pcard 

500 P l us 
SCSI kontroller 
Leveres med TCUTILS 2.0 
og ramme for montering av 
harddisk. 
Harddisker fra 80MB-1 GB.  
Ramkort, utvidbart ti l 8MB 
32-bit SI MM RAM. 

� 970,-

MiCfQbofia 
VXL -30 Akselleratorkort for A50012000 
25MHZ EC030 2080,-
40MHZ EC030 3000,-
25MHZ 030MMU 271 5,· 
33MHz 030MMU 3295,

MATTEPROSESSOREB(EPU} 
25MHz 68881 985,-
25M Hz 68882 1 1 30,-
40MHz 68882 1 850,-
YXL·30 med 68882 25MHz installert 
25MHz EC030+882 3000,· 
40MHz EC030+882 3930,· 
25MHz 030MMU+882 3640,-
33MHz 030MMU+882 421 5,· 
YXL·RAM 32 mjonekort for VXL-30 
2MB RAM 2175,· 
5MB RAM 6930,. 

MBX 1200 FPU/32-bits ram kort til Amiga 1200 
MBX 1 200z �n FPU, mlklokke 1 59.0," 
med 1 4MHz 68881 , m I klokke 1'851),· 

20MHz 68881 , mlklokke 298.0,-
25MHz 68B81 , mlklckke 2800,
SOMHz 68681 , mlfdokke 3640,-

3a-bit RAM ti l .  MBX 1200 
1 MS SI MM S9S",. 
2MB SIMM 925,· 
4MB Sf M M  1 62.0,-
8MB SlMM 31 2.0,-

InferocfiVe 
Video Systems (/vs) 

A500 HABDCARD(kontroliere) 
TRUMPGARD SOO AT 1 97.0,· 
TRUMPCARD SOO Glassic 2365,
TRUMPCARD SOO Pro 2925,· 
G RANDSLAM 500 371 5,· 
TRUMPCARD SOO Plus 1 97.0,· 

A2000 HABDCABD (kontraHer) 
TRUMPCARD CIassic A2000 1 465,· 
TRUM PCARD Pro A2000 1 69.0,· 
GRANDSLAM A2000 2870,· 
AMIGA 2000 Akselleratorkort 
VEGTOR 2SMHz 68882 4MB RAM SGSI 895.0,-
1 MB RAM brikke VEGTOR 45.0,-
4MB RAMbrikke VEGTOR 1 8.00,· 

Digital Micronics 
FLOPTICAL 
Intern A2000 diskettst 4620,· 
Intern A3000 d iskettst. 462.0,· 
Ekstern diskettst. 5880,· 
alle diskettst. leveres med Quarterback backup-program 
Disketter 20MB Floptical 235,· 
1 28MB MO Optisk Disk drive 
I ntern 1 28MB MO Optisk disk drive 1 8900,
Ekstern 1 28MB MO Optisk disk drive 205.0.0,-
1 28MB MO disketter 96.0,-

Importør: ADB, Kolbotn 
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S k o  I e 

Il 
av Øyvind Skogvoll 

I denne nye spalten skal vi se l itt på hvordan Amiga kan brukes i skolesammenheng, både av lærere og elever. 
Maskinen har jo alle forutsetninger, og med vi rkemidler som lyd, bi lder og animasjoner skul le vi tro at resten gikk 

av seg selv. Men det har vært et problem å få tak i programvare, så gjennom denne spalten skal vi etterhvert prøve 
å spa opp det som finnes. 

Ved Håvik skole i Bømlo kommune 
finner vi Nils Magnor Stølen, en 
trofast sliter som gjennom flere år 
har hatt klippetro på Amiga som 
skolemaskin, og som har laget flere 
undervisningsprogram innenfor 
forskjellige fag. Vi i AmigaForum 
har hatt kontakt med ham helt siden 
EXEC' s  dager, og han har stadig 
overrasket oss med sine program. 
De er tilsynelatende enkle, men bak 
det hele ligger det en pedagogisk 
grunntanke som gjør at man faktisk 
lærer noe. 

- Hva er bakgrunnen for din 
"karriere" på programvarefronten? 
- Amiga 500 regnes for mange som 
en spillemaskin, mens andre har 
oppdaget at maskinen også kan 
brukes innenfor musikk og grafikk. 
U ndervisning er imidlertid et 
område som sjelden har blitt nevnt. 
Mangel på programvare kan være en 
av årsakene. For vel fire år siden 
fikk Håvik skole en Amiga 500 hos 
Bømlo kommune, og det var 
meningen den skulle brukes i 
administrasjonen. I den tiden var 
PC' ene for dyre til at en liten skole 

• 

kunne få en slik maskin. Vi kjøpte 

også tekstbehandling, regneark og 
database, og begynte å ta maskinen i 
bruk. Men vi hadde to elever som 
trengte ekstrahjelp, og vi lot dem få 
trene seg i 

tekstbehandlingsprogrammet. Andre 
program som egnet seg til skolebruk 
var det vanskelig å få tak i. 
- Var det da du "fant" meg? 

- Ja, du sendte oss CIas, som gjorde 
at vi kunne legge inn egne 
oppgaver. Og etterhvert kom også 
CanDo, som jeg har laget ganske 
mange program med. Her kan jeg 
legge inn tekst, bilder og lyd på en 
forholdsvis enkel måte. Jeg har også 
fått hjelp fra Commodore 

Computers Norge AS, både når det 
gjelder verktøy og utprøving av 
program. 
- Hvilken type program er det du 
jobber mest med? 
- Det er spesielt innenfor 
hjelpeopplæring, men disse 
programmene kan også brukes i 
vanlig undervisning. Jeg har laget 
program innenfor geografi, norsk, 
matematikk og musikk, forteller 
Stølen. Han viser oss sitt siste 

produkt, et musikkprogram som 
inneholder både teori og praktiske 
øvelser. Blant annet har han samplet 
en haug med gitarakkorder, slik at 
du både kan høre lyden og se 
hvordan grepet tas. Du kan også 
spille melodier med disse grepene, 
og da kommer teksten og 
besifringen fram på skjermen. 
Imponerende! 

- Det finnes vel også andre program 
enn de du har laget? 
- Ja, det gjør det så absolutt. Det er 
kommet flere svenske program, og 
noen av disse har jeg oversatt til 
norsk. 

The Miracle Piano 

- Hva skal folk gjøre hvis de er 
interesserte i å se hvilke muligheter 
som finnes når det gjelder Amiga til 
skolebruk? 
- De kan gjerne ta kontakt med meg! 
Jeg har ikke noe imot at flere opp
dager Amigaens sterke sider innenfor 
opplæring. Og det gjelder ikke bare 
skoler, men også foreldre som ønsker 
å la sine poder bruke maskinen til 
noe "fonuftig" ,  avslutter Stølen. 

Skriv til Nils Magnor Stølen, 5428 
Folderøyhamn hvis du er interessert i 
mer informasjon om de pro
grammene han har laget. • 

SoundWorks får du et komplett kursopplegg med 
keyboard, bøker og programvare. Dette kobler du til din 

Amiga, og du er klar til å sette i gang! Via skjermen får 

du beskjed om hva du skal gjøre via lettfattelige menyer 

og meldinger. Datamaskinen analyserer det du spiller og 

finner ut om du gjør fremgang, og forteller hva du 

eventuelt gjorde feil. Dermed kan du umiddelbart rette 

opp feilene, og du lærer på en effektiv måte . 

Kurset består av flere hundre leksjoner med stigende 

vanskelighetsgrad, og du bestemmer selv fremdriften. 

'1' 
M 1 R I\ C 1. E  

.. �I 
Skaff deg verdens mest tål
modige pianolærer i dag! 
Selges gjennom Amiga-forhandlere over 
hele landet. Norsk importør er Capella AS, 
telefon 22 20 08 06 

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



D cen li JceceJllce §Jkj ce JrllJl fCO) Jr 

�liga JL200/4000� 

Med MF501 5 og M F  501 7 fra IDEK får du utnyttet alle 

de oppløsningene din Amiga kan levere. Skjermen er 

stor og flat, og den takler frekvenser fra 1 5  kHz til 40 

kHz horisontalt og 50 til 90 Hz vertikalt. Når 

skjermen først er justert til din maskin, kan du skifte 

mellom alle oppløsninger uten at du trenger å stille 

om bildet. 1 7" versjonen har l itt ekstra ettergløding, 

og passer godt til Desktop Publishing og grafisk 

design. La din Amiga få den skjermen DU fortjener! 

I DEK d i stri bueres i Norge av EKO AS, Strømsveien 80, 201 0 Strøm men, Tel efon 63 



T I P S 

D Paint IV 
tips&.triks 

av Øyvind Skogvoll 

Denne gangen skul le vi se på hvordan vi kunne gi teg
n inger dybde. Og da mener jeg ikke ved å bruke 3D

funksjonene i Deluxe Paint. Nei, nå skal vi gjøre det på 
den gammeldagse måten! 

Blanke bokstaver 
I dette eksempelet skal vi 

fargelegge noen normale 

bokstaver på en måte som gjør 

at de ser ut som om de er støpt 

av blank plast eller noe sånt. Det 

trenger ikke å være bokstaver; 

denne teknikken kan brukes på 

allslags fasonger. Når du skal 

gjøre dette trenger du en farge 

som er en mørkere nyanse enn 

hovedfargen, og to som er 

lysere. Først må du bestemme 

deg for hvor lyset skal komme 

fra. Personlig tviholder jeg på å 

at lyset skal komme oppe fra 

venstre side, noe som medfører 

at bokstavenes venstreside og 

overside blir lysere, mens 

høyresiden og undersiden blir 

mørkere. 

Først tegner du streker langs 

høyresiden i den fargen som er 

litt lysere enn bokstavfargen. 

Dette simulerer lyset som 

skinner langs denne kanten, og 

gir også inntrykk av at den har 

dybde. 

Så gjør du det motsatte langs 

den nederste kanten og 

høyresiden, 

dvs . der tegner du med den 

fargen som er mørkere enn 

bokstavfargen. Den mørke 

fargen lager en mørk skygge 

som ytterligere forsterker 

inntrykket av at bokstaven har 

dybde. I hjørnene der lys og 

mørk møtes (øvre høyre og 

nedre venstre) lar du det være 

"bokstavfarge" , siden denne 

ligger sånn ca. midt mellom den 

lyse og den mørke. 

For å få den til å se blank ut, 

legger vi på et punkt i den 

lyseste fargen i de øverste 

venstre hjørnene. Dette punktet 

simulerer et høylys, som gjeme 

oppstår når et lys skinner på en 

blank, polert flate. 

Hvi s du har en lys bakgrunn 

(ikke svart), kan du legge på en 

skygge bak bokstavene for å 

lage enda mer dybde. Husk at 

du allerede har bestemt hvor 

lyskilden skal være, og at det 

må være samsvar mellom de 

tingene du har tegnet på 

bokstavene og den skyggen du 

nå skal lage ! I vårt tilfelle må da 

skyggen være nedenfor og til 

høyre for selve bokstavene. 

Dette kan du enkelt gjøre ved å 

først ta kopi av bokstavene med 

bakgrunnsfargen som 

"bakgrunnsfarge" 

(gjennomsiktig). Med brushen 

framme, velg så f.eks. lys grå i 

paletten, og trykk på F2. Dette 

gjør at bokstavene blir grå, og 

du kan plassere skyggen der den 

skal stå. 

Så trykker du på F l ,  og 

bokstavene får fargen sin 

tilbake. Plasser nå disse et par 

punkter til venstre og ovenfor 

skyggen. Voila !  Denne 

teknikken kan som 

nevnt også brukes 

for å lage 

"tykkelse" på andre ting. Øv deg 
gjeme med en enkel firkant i 

begynnelsen, før du begynner å 

jobbe med bokstaver og 

liknende. 

Kaviar-effekten 
Her bruker du først 

"Ranges " -menyen (som vi har 

forklart minst tre ganger 

tidligere) til å lage en horisontal 

toning mellom en lys og en mørk 

farge. S å  tegner du en sirkel som 

er fylt med denne toningen (noe 

vi også har forklart x ganger 

tidligere). Her ser du den ca 5 
ganger forstørret (for å fylle ut 

hele spalten . . .  ) .  

S å  plukker du opp denne sirkelen 

som en brush, mens du passer på 

at bakgrunnsfargen er 

gjennomsiktig, slik at du ikke får 

med firkanten rundt 

(bakgrunnsfargen velger du ved 

å trykke med høyre musknapp i 

fargepaletten). 

Så er det bare å begynne å tegne 

med denne brushen (husk å 

bruke sammenhengende strek). 

Legg merke til at det ser ut som 

om streken du tegner kommer 

nærmere og nærmere. Nedenfor 

har vi lagt inn skygge på samme 

måte som på teksten. 

Neste gang har vi noen 

animasjons-godbiter på lur ! 

B lant annet skal vi avsløre 

hvordan du kan tegne meget 

livaktig røyk som stiger opp av 

en pipe eller liknende. Og det 

beste av alt er at det ikke 

ødelegger hverken 

ozon-lag eller 

Akropolis . Nyt 

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



S O F T W A R E  
Program: 
Amos professional 
Art Department 2 .2 pro 
DirectoryOpus 4 
Ppaint 4.5 AGA 
Final Copy I l  
Minioffke programpakke 
Pagesetter 3.0 
Pagestream 2.2 
Pagestream Fontpack 1 
Pixel 3D pro1 .01 
Real  3 D  1 .4 pro 
Quarterback backup 
Superjam 1 . 1  
Superword tekstb Norsk 
Xcopy 9 .. 92 1 200/4000 

Spill: 

S98,· 
2 . 2S0,· 

790,· 
1 .090,· 

990,· 
590,· 
690,· 

1 .990,· 
545,-

1 .990,· 
1 .250,· 

698,·  
1 .290,· 

498,· 
498,· 

Air Bucks 298,· 
Alien 3 298,· 
Alien Breed Special Ed. 1 48,· 
Assassin 298,· 
Atrain 348,· 
Conquest of Longbow 298,· 
B·1 7 Flying Fortress 298,· 
Birds of Prey 398,· 
Body Blow 248,· 
Chaos Engine 298,· 
Creatures Il 298,· 
Cæsar 298,· 
Elvira Il 348,· 
Exodus 301 0 348,· 
Flashback Another W. I I  348,· 
Dong 1 98,· 
Goblins I l  348,· 
G u nship 2000 348,· 
History Line 398,· 
H umans 348,· 
KGB 298� 
Kid Pix 298,· 
Legend of Kyrandia 298,· 
Lemmings 1\ Tribes 348,· 
Lionheart 298� 
Nobby the Ardvark 298,· 
Paladin Il 298,· 
Reach for the Skies 298,· 
Rugby Cha "enge 298,· 
Sensible Soccer 1 . 1  298,· 
Shadow of the Beast 3 298,· 
Shadoworlds 298,· 
S leepwalker AGA 298,· 
Streetfighter I l  298,,· 
Superfrog 248,· 
Transarctica 298,· 
The Greatest, 3 spill 398,· 
Wing Commander 1 98,· 
Zool AGA 298,· 

Dette er et lite utsnitt av vårt spill og 
program utvalg.  Kontakt oss for pris 
på andre titler. Vi har de nyeste spill 

'" og programtitlene til de laveste 
priser. Ved å bestille spil l  hos oss vil 
du automatisk få tilsendt nye lister 
over spill og program hver måned! Vi 
har også et godt utvalg i spi l l  for 
CDTV, IBM/Pc, og CD·Rom. Be om 
prislister! 

A M I G A - M A S K I N E R 

AMIGA 4000 o 

KAN NA LEVE.RES MED 
SCALA MHL YIMEDIA! 

AM I GA 4000/040 
25M Hz, 6MB RAM, 21 3 M B  harddisk 

AM IGA 4000/040 
25MHz, 6MB RAM, 1 20M B harddisk 

AM IGA 4000/EC0 30 
25MHz, 4 M B  RAM, 80MB harddisk 

SCALA M M 2 1  O AGA 
Kun ved kjøp av Amiga 4000 

AM IGA 1 200/020 
1 4.9M Hz, 2MB RAM, 80MB harddisk 

AM IGA 1 200/020 
1 4.9M Hz, 2MB RAM 

2 3 . 600,-

20.900,-

1 2 . 600, -

1 .990,-

Ring! 

Ri n g !  

AM I GA 600 3 .480, -
Megapakke med program, spill og joystick. 

Vi kan 0.9s·å levere andre harddiskalternativfor Amioa 
1 200. Ring oss for dagspriser på maskiner og utstyr! 

1 2 0 4  F P U / R A M K O R T 
1 204 Uten matte prosessor 
1 204 m/20MHz 68881 FPU 
1 204 m/25MHz 68882 FPU 
1 204 m/33MHz 68882 FPU 
1 204 m/40MHz 68882 FPU 
1 204 m/SOMHz 68882 F PU 

2.490,. 
3 .570,. 
3 . 750,· 
3 .990,· 
4.430,· 
4 . 790,· 

1 204 kortet er et nytt mattematikkprosessor kort for Amiga 
1 200. Kortet leveres med 4 MB 32 bits RAM, klokke og med 
eller uten matteprosessor! 

Hos oss får du  HER&NÅ F inansiering :  0, - kontant. F ra kr. 250, - pr. måned .  

T I L B E H Ø R  
5 1 2  Kb minne A500/ASOO+ 390,· 
4.0 MB minne ASOO 2. 790,· 
1 .0 MS minne A600 790,· 
2.0 M S Pcmcia A60011 2 00 1 .590,· 
4.0 M B  Pcmcia A600/1 200 2.S90,· 
4.0 MB minne A4000/MBX 1 .498,· 
1 20 MB harddisk A500/500+ 4.990,.· 
80 MB Harddisk A 1 200 RI NG! 
2 1 3 MB Harddisk A 1 200 RING! 
Al 084 Stereo Monitor 2.S90,· 
A 1 2 30 40MHz for A 1 200 6.990,· 
A 1 940 / A 1 942 Monitor RING! 
Amigamus 280DP I  Amitech 298,· 
CD·Rom A 1 200/3000/4000 RING! 
CDTV joystickti lkopling 598,· 
Comp.Pro star mini joysti.ck 1 98,-
Digitizer m/RGB splitter 1 .298,· 
Disketter 1 00 stk 3S'DD 390,· 
Diskettboks 3 .5" 1 00 disker 79,· 
Diskettstasjon utvendig 790,· 
Gamepad 298,· 
G·Lock GVP Vc Genlock 4.890,· 
GVP DSS8 Sampler 698,· 
GVP Pc 286 Kort 1 .490,· 
GVP SCSI II /A2000/4000 RING! 
Handscanner Farge A500 2 .890,· 
Handscanner S/H 400DP I  1 .498,· 
Intern klokke A 1 200 450,· 
MBX 1 200 68882 25MHz 2.790,· 
M BX 1 200 68882 50MHz 3. 790,· 
Megachip 2 M B  A500/2000 2 . 1 90,· 
M ps 1 270 Blekkskriver 1 . 790,· 
Public Domain Disketter stk. 1 5, ·  
R o m  2.0 Upg rade kit 898,· 
Star Lc 1 00 Fargeskriver 2.250,· 
Vidi Amiga 1 2  1 . 348,· 
Zip Stick joystick m/autofire 1 98,· 

V E L K O M M E N ! 
Velkommen til han del hos oss. 
I forbindelse med vårt nye navn 
ønsker vi å legge en mer profesjonen 
profil over vårt firma. 

Vi forhandler i dag al le Amiga· 
modellene, fra de minste til de 
største og har kompetans.e til å gi 
deg vår beste support og veiledning 
ved kjøp av Amiga. 

Hognestadveien 7,4340 Bryne 
Telefon/Fax: 5 1  48 20 28 

ORDRETELEFON: 5 1  4 8  1 9 96 



ABO 
IGAFOR 

Nå har du ingen grunn til å vente lenger. 

Bli abonnent på AmigaForum, og du får 

med jevne mellomrom fylt postkassen med 

nyheter, tester, reportasjer, tips, kurs m.m. 

Og sammen med bladet får du en diskett 

med morsomme og nyttige program. I 
øyeblikket kommer AmigaForum ut 

annenhver måned, men fra september 

begynner vi med månedlige utgivelser. Da 

får du enda mer og enda oftere! Alle som 

blir abonnenter får dessuten AmigaForums 

sagnomsuste musmatte. Velg om abonne

mentet skal gjelde 6 eller 12 blad. Og i et 

begrenset tidsrom vil vi også spandere en 

ekte AmigaForum T-skjorte på alle som 

tegner et abonnement på tolv blad! Fyll 

derfor ut postgiroen som er stiftet inn i 

bladet og betal den på postkontoret i dag. 

, 
• 

• am�ga 
Verkstedvn. 4B, 8013 Bodø 



Verden går videre, så også 

hva gjelder Amiga øg 

video. Denne gangen 

bringer jeg et assortert 

utvalg av nylteter og tips. 

lol lels 
Pu t godt iun: lon Bøhmer i Scala 
As fortelJe:r at Q€ holdet" på med � 
utvmle et eget i'!Jllerface 1'0,1' 
Amiga.styring av videokam�raer via 
Control-L og Pana<lonic-s 5 pins 
kontakt! Gjett om vi gleder oss?!? 
Kømbinasjooen av aUe de 
mulighetene som Scala git i dag 
sammen med redigeringsf;unksjoner 
),Ill gi "the ultinmte to01" for video,. 
Scala har fått sto,r pågang fta 
Cotnnlodo,re om å la e øn 
to,ta:I-pakke fo,r video-titling og 
redigering ved hjelp av Amiga og 
Scala. Denne pakku kommer til å 
"bundles" S<lQ1Illen med Amiga 
1 200, men videostyringen vil også 
passe til de andF.e Amiga-Jillodellene. 
Pakka er fortsa.tt på tegnebfettet, så 
det lljelper ikke å rushe i vei til 
Amiga-t'orL1ancn�en og spøJ;;lie. l}u 
vB helt sikkert få meldiflg her i 
AmigaPo,rum når det 9�nner seg 
lansering ay pr 'uktet. 

GlalDck II AIOilll 1 2DD 
Ja, du kan ta det helt ,rolig, de fleste 
genlo�k�n� passer til de flye 
AGA-cfli);>pene. En �8t: hos FA'MO 
viste at fØlgende genleck fungerer 
ok: 

Commoslolte A2300 

(øen iøteroe bitlig-genlocken 
F€lr vanlig \lideo,) 

Roctet for van.lig video 
SiuiusIHama 290 for vanlig 
\ådeo og super. 

Eleetrønic Desigp Yle 
Magni 
Neriki 

Ifølge GVP skal og. å G-Loek 
fungere med AGA, noe vi ikke fi� 

testet. Kort med digital� geruocket 
so,m V24, fiUngerer likke i 
AGA-modus 

AIIIgl 30801 
De to monito,r-utgangene på en 
Amiga 30(\)0 er gpIl verdl "Oet betyr 
nemlig at du kan kople til en 
"Illliltisync" -tnonitor til � l KPlz
.utgangen samtidig so,m du kopler en , 
genlock og en vanlig nonitorffV 
via RGB-utgangel\. Har du en 
genJ.ock hvor nu kan tone ut Amiga
bildet og kjøre video, direkte. kan du 
nå beholde Amiga-bildet på 
roultis' nc-roo,nitore . lUeIlS du bare 
kjører videø-b;ildet via genlock. Det 
belyr at du kan jobbe i DPaint, Scala 
ol. og forberede neste graJikkl 
tekstbi'tde mens køpiecingen foreg:år. 
Det er f<iktisk meget smart og 
praktisk. Kar du ikke behov fo,r 
AGA-grafikken er derfor Anuga 
3000 er meget god maskin fur 
video-arbeid, men desswerre har 
maskiRene gilu ut av produksjon. 
(kaJilS�je på tilbudtbrU'ktsa'lg'??) 

A2'U_ uu .A4ØØO IIIBI 
Det fins en l'Øsnirrg for Amiga 2"000 
og 00 (utenom AGA- odus) og 
der er å installere et Fiiekeifix,er,
kort. EleGtFonic Design har et eget 
kort til ca. 2000.- Dette ,tortet gir 
deg en 3 I KHz-".littFg. Kortet 
fungerer o,gså sammen nted genlock, 
sa det skulle ik'Re være IW'e . }iGblem . .  
Utemp.en fo,r A4000 er da at du ikke , 
f:år brukt A6A-rnodus. Som en 
ekstra fUnkSjon 1:pneh()1�r kørt"et 
o,g å 11 1yd,-fbrsterke1i! [)e freste 
roultis�n:k-monito,rer har ikke 
innebygget �yttiilef'. Nå kan du 

e O 

kople et par ekstra lløyttalere direkte 
til KOl tet og myte fttltl Amiga-lya. 

ItadiR 18/12  
Lydko,rtene Studio 1 2  og l ø  er ikke 
bare lor lyd! Ved bjel:l(l av di�se 
kortene kan du nemlig synke 
v;jdeo.�bild8 og Ån:tiga�fyd. Ved 
hjelp av ekstra progi'amvare kan du 
legge på en egen ( jlrofesjanell) 
tidskQder. kaft SMJ?TB, på diQe 
opptak. Dermed fål: hvert 
" videobilde" sitt eget mummer. 
Ko,den dllb1ges inn på tap6n på mo,no 
lydst?oret. Vticleo,spiUeren må derfor 
ha auÆo-tluh. - På en stere6spiller 
har du både to stereo-sPo,r og e· 
mo,neHpor. Når du 4ubbe;,r, nlister 
du o,rigillallyden på mo'l1o-spøret. 
men du beho:Ider lyden på 
stel'eøsporene.  Demre;,u kan du spille 
av originatlyd øg Iydeffekte'ii 
samtidig. l prog;raøvare:n til Studio 
1 6/ 1 2  la�el' c1tI ea liste med qlike 
lyd6r1l:ydeffel\lt�r/l1lusikk Ø'g når 
disse skæt spHles av " inn på bilde 
00:0 1  :04,: 12  <tg ut j:ilå hUM 
00:Q 1 : 1 2:23. Når bAndet kommer til 
den pO$isjoaen nek;tes lyoen på. 
Smart! Du kan legge på dør-knirk 
og andre lytleffekler på nelt riktig 
"fIlm-rute" og cl\! kan juste:Fe 
av�pilli'jJge41 i pragra:mvaren tU 
Studio 1 21 1 6. Sel:vsagt er det, e.t par 
ulemper: prisen på ko,rt'ene: og at 
lyden krever en stor HD. Hvert 
min'ettt med 10 kamrls stereo�lyd 
krever feks. 1 0  MB på disken. 
Stlldio 1 2  er 1 2  btt� lyd i mo,no 
mens Studio 1 6  bar H l-bils CD-lyd. 
PJise.n er ca. 6000.· for SUldtO 12 og 

estea 1 5000 for StudiO' ..16 (ink. 
m;ya). Famo (2238 1 20$, Met mer Qill 
dette O'g fotihalldler i tillegg kO'rrelle. 

C·llål 
Omtalen av Q-Lock er fodulgt av 
uhell . . .  ! Nå melder SGala- om �l 
Scala Ex til O�Loc,k skal koste 2 1 0.� 

kr. ikke ca. 1 1 00.- som lltleldt i 
forrige nr. - Det var Einar Haugstad 
hos &a1a som satte større pris på 
pXen . . . . . ! 

Scala-n_s 
Du kan styre a:vspiUingem av 
OO·sPo,r ved hjelp av SGala MM 
(med CD1V Ex) 0$ CD«V. Oil 

trenger en. nullmo,dem-k.abel i tillegg 
(kan skaffes flfa JCQTEC i Osl{)�. 
Dette [ung�r�r bra, omtrent på 
samme måte som om du spilte av 
lyden fra ' i n  Amiga GireRte. D\! kan 
velge �r og s.tart:, st<wlP fra Scala 
MM. men du bln ikke U(flltl lyden 
innfut med dagens CDTV. 

TilleBI18�CJlPPRCIUJ' 
\li har forklart bv@ en TSC er Dør ther 
i AmigaForuIU, men. del skader ikke 
med en kort repetisjon: lin TSe 
retter o '  :et dårlig videosignal . 
Unøyakt:ightlt�r pga. at motoren i 
videokameraene 'klke trekker tapen 
helt jamt vil 'bli rettet o,PP av en T..BC. 
En TBC er en hukomm.e:lse hvor 
videobildet leses inn ,og korttigeres 
før de� sendes videre. Mange 
vicleQka:m�raer hat s.l<.. "jitter", noen 
Hnjer i videobildet bØyer seg. Detre 
kalles også "fl.aggstaQg" -effe� og 
skylde.s at k!ameFaeNe oonytter {;Ie)'e 
videORooer og uår videohodet 
f!treff�r" tapen blir &t en 1 i.t.en 
unøy1fktighet i båndføcitrgen. 
Resultatet btir Ul lodd ette linjer får 
to Ula aker" - en flaggstang krøller seg 
11tt Dyrere viOeokatlleraer gUk sQ'ro 
Sony CC}) V 6000 nar innbygget 
TB"C. Del komm� o,g,M: flere 
kam�raet med TBe etter hvert. 
Pal\asooics mjksepult \lJ-AWB 5 nar 
også innebygget !Be. Prof�&jo,ne1li 
utstyr (slik som Video Toasferen) 
krever et feilfrit Y deosignal og da er 
du avheng1,g; av å ha en TDC. 

TRG ar AliBI 
Det finnes TBCer til Amiga, men 
disse kortene er ikke ooen b�nig 
fOtllØ'}'else. De kOStet rundt 1 5000 kr. 
Fordelene med en AMIGA-TBC er 
at Anriga-grafikkell står helt p;ll selv 
om vitleo,signalet forsvinner. Stuker 
du en genlock uten TBe oge spoler 
med bilde teks .  bH. ft.miga-bildet 
fo,rst�rret. Er videQ-tapen dårlig 
(kopiert flere ganger) på\!itker det 
Amiga··bildet so,m blir "fryilcseter" og 
dårlig. Har du es TBe blir disse 
problemene en saga blott. En TBC 
kan også f.tyse e1l stillbilde slik at du 
kan dlgitil,lisere det ll)."ed f\\lks. Uigi 
View etterpå. (Du trenger fortSatt: en 
RGB--splitter). Når du tar bort 
yideokjlden, flYsex TBCen bildet 
auto:matisk. 
Personal TBC 11 fra DigitOO 
processmg Systems har styring via 
pro:gramvare, og d�t giv deg en del 
ekstra muligheter: 
- Korrigering av farg:ene i videobiWet 
ved hjelp av en "jo,y-stick'f_p'å 
skjermen. 
� l tillegg til å flo/se bi�det kan du 
Eage "strQbe- .ffekt", dvs. fryse bilder 
etter hverandre med in�fVali�r som 
du oostenuner selv. 
. Du haJ; mange muti:ghet�r til 
jllsferinger av signalet og du kan 
fagre aUe innstillinger som egne filer 
og, lese dem ill'tl neste gang du 
trenger dem. 
- Dlif kan styre ruve T'B(:..lko,rt fta 
programvaren. Hven �øft' nar to inn
G$ utganger �vanlig "ideo, Qg 

----------------------------�--���----�--------------------�----�2 



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

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

Og alt kan styres via programvare! 

I video-menyen velger du inngang 
og genlock-modus, samt justerer 
bildekvaliteten 

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

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

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

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

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

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

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

• Det finnes en Scala EX for G-Lock! 

• Trenger ikke egen strømforsyning. 

• Virker på alle Amiga-modeller. 
Her er lydmenyen, der du velger 
lydinnganger og modifiserer lyden. • Meget enkel i bruk! 

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

Norsk importør: 
Capella AS, tlf, 22 20 08 06 

Amiga er 
mer enn en 
datamaskin] 

IQ Computer 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 få mest mulig ut av den ! 

Noen av våre prOdukter 
Amiga 4000/040 
6MB RAM, 1 20MB HD Med Scala MM2 I O 22 

Amiga 40DO/030 

.900,-

4MB RAM, 80MB HD Med Scala MM2 1 O 

Amiga 1 200 uten HD 
Amiga 1 200 ml 
85MB GVP harddisk 

13.900,_ 

4.590,-

GVP A 1 230 40MH m ed . 
Z 

matteprosessor og 

7.390,-

4MB RAM (32-bits) 6.990 
Opal Vision 24-bits multi-funks. grafikk-kort 8 99. 

�a1igari 24-bi ts 3D for A4000/1200 

F, rame Machin·e - 24 b ' d ' 
. - lts 19l taliseringl grafikk 

VIDI- I 2 Digi tizer for A 1 200 

• 0,-

3.990,_ 

8.990,_ 

1 .490,-�-2 Genlock Prof. komp roade. mJfjernkontr. i3.750,_ ���nt IV AGA for A40001 , med 256 farger 995,-
Alle priser er inkl. mva. 

Vare Spesial
Områder er 
videografikk, 

scanning, 
billedbehandling, 
genlocker og 
videoteksting. 

V· har lart-g 
1 o r 

..f. ring ria 
e 'J a )1 r ø i due 

det OJ' 
j'ottS

. forrnas 
tJl]' for 

løsnin ger J' 
. hØteIJer, 

borettslag, 

ntTe 
k'øpese J 0. 1 . 

Ta ingen sjanser! 
Ta heller kontakt med oss! 

IQ Computer als 
Komediebakken 9 
Po ·tboks 1 773 Nordnes 
5024 Bergen 

Ordretele{oner: 
Tlf. 05 90 28 00 - 05 23 38 50 



D e m o s i d  e n e  

The universe is infinite - And so  is the realm of Andromeda 

av Gard Eriksrud 

Få norske grupper har høstet like 
stor anerkjennelse som Andromeda. 
Siden Oktober 1 989 har de gitt ut en 
rekke produksjoner som har båret 
dem lenger og lenger oppover på 
listene. Dr. Jekyll, Hydra og Lord 
Interface er de tre som stiftet 
Andromeda for fire år tilbake. 
Navnet ble til etter mange 
slitsomme timer med leting i 
leksikon og ordbøker, og er et navn 
de liker godt. 

I starten hadde ingen i gruppa 
forventninger om å nå det nivået de 
har nådd idag. De la mest vekt på å 
ha det gøy sammen, noe de fortsatt 

gjør - dog med en aldri så liten 
undertone av alvor. Vennskap i 

gruppa er en viktig ting for 
Andromeda. De satser på kvalitet -
og regner med at det er dette som 
har gjort at de blir rangert så høyt. 
De innså tidlig at kvalitet kommer 
foran kvantitet, og legger mye tid og 
arbeid i det de utgir. Krav til kvalitet 
på produksjonene har økt i takt med 
tiden, noe resten av scenen har tatt 

godt imot. På en demo kan 

Andromeda-medlemmer: 
Andy programmering 
Archmage grafikk 
Blazer programmering 
Dr. Jekyll programmering 
Duel grafikk 
Fairfax grafikk 
HeadX programmering 

og musikk 
Hydra organisator og 

programmering 
Lizard musikk 
Lord Interface musikk 
MCS swapper 
Moxy swapper 
Mr. Hyde programmering 
Mr. Man musikk 
Rook raytracing 
The Main raytracing og 

programmering 
Ques t grafikk 
WiJliam wapper 

Andromeda bruke opptil seks 
måneder fra ide til release! 

Andromeda er en av de få kjente 
gruppene som bare har medlemmer 
fra ett land, og de er litt stolte av 
dette. For å være med i Andromeda 
kreves det av man gjør sin del av 
arbeidet, men de har aldri sparket 
noen pga. at medlemmene måtte ha 
laget noe som ikke er bra nok. 

Utover året lover Andromeda å 
produsere blandt annet et slideshow 
med grafikk av den utmerkede 
grafikeren Fairfax. (Alle som har 
sett grafikk fra ham vet at dette er 
noe å glede seg til !) De lover også å 

komme med en trackmo som skal 
kalles Q.E.D. Trackmoen vil bli 
programmert av HeadX. Quest, 
Fairfax og The Main vil stå for 
grafikken. HeadX vil også medvirke 
med musikk, sammen med Mr. 
Man. Ellers mener Andromeda at 
det kunne vært artig å lage noen 
co-operasjons produkter med noen 
andre grupper. 

Mr. Man er ferdig med militæret til 
sommeren, og da er det MCS '  tur til 
å leke krig. En del vil nok ta, eller 
fortsette med høyere utdanning. 
Forhåpentligvis vil alle fremdeles 
fortsette i gruppen, og de vil holde 
på så lenge det er gøy ! • 

Hydra DI 
Andromeda 

Søm grunnlegger og organizer i 
Andromeda, er Hydra en av de 

al ler "upperste" innen den 
norske scenen. Amiga Forum 

har gjøn et intervju med ham. 

Na:vn{ 
Alias: 
AldeF: 
Funk;sjol1(er): 

Sil<ilsta1qsr: 
Yrke: 
Ål:" i gruppa: 

Ole lngamh Karlsen 

Hydra 

20 
Grunnlegger. organizecr 
og nygge-programmerer 

Ugift 
$tudent �ed JtDH 
Siden den ble startet 
(i oktober l c»8�) 

Data som hobby: j 7 år 

- Hvem vil du range're 'S,om de/em /!J.e,9te 

gruppene? 

- Crionics Dreamdealers, Sanity , 'l"8S1 

og Anarchy tin.gen re�efølg�,. 

- Og defem beste nel'ske gruppene ?  

- Det finnes en del øra J;lorske grupper, 
men j6g vJl ikke ta stilling til hvem som 
er beslo Jeg v.i:! ne�ne: Spaceba1lsb Bure 
Metal Coders, Crusaders, Deadline og 
Cryptobur.ners. Videre fortjener Razor 

1 9 1 1 ,  U No Limit'S og Fraxion å bli 
nevnt, selv om de enten ikke holder på 

me� �n1iga tenger, har gått O'\ieli' tB. anille 

r;naskiner ener 'lieU eg slett er veldig 
inakti1te. 
- Hva er ditt syn på aen nor8ke sCl}nen ? 
- Den norske scenen er fura, men med 

9a'r.e noen 'få internasjonalt kJente 

grupper. Jeg !tor, (b�er) at de1te �tl 
fo�ndt'e seg i de kommende årene. Det er 

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



nok mange ta lenter som ikke har fått 
demonstrert hva de er gode for enn . Jeg 

vet at noen vil i at det er for mange låmere 

i Norge, men hu. k da at en lamerer ikke 
mer lame en det du selv gjør ham ti l !  Jeg 
er ikke noen grunn ti;! å trakassere andre 

fordi de ikke kan leve opp tB standarder 

IQln er san av andre! 

- Kloke ord fra en som vet hvordaFl det er 
vær.; på toppen, men hva syne du om 
kon eptet bak scenen? 

- først av aIr vil jeg nevne at i til legg til at 

du lærer en del om computere, får du og å 

bedre pråkkun kaper, i,nn ikt i andre 

kulturer og bekjente over . tore deler av 

verden. Hv] vi er generel l på scenen . 
yrtes jeg at haliteteo på de produk Jonene 

som bl ir utgitt bare blir bedre og bedre. 
Noen il hevde at The Party li i Aars. 

Danmark, ikke beviser dett . Men bare ent 

t i l  The Gathering'93 , eller noen andre 

party'er før sommer il ! Det som ikke er 

fullt så positivt er alle di k-magasinene som 

ab olutt ikke gjør noe forsøk på å ære 
objektive. Dette resu lterer i en del artikler 

av hel ler t il  om karakter. (Det er virkelig 
fristende med el par eksempler!) 

- Er A 1 200 og A4000 (med f.eks nye 

standarder innen grafikk) d t om i l  rcdd� 

Amiga-Roenen fra skjebnen til C64-scenen, 

eller er ikke dette nok? (Enkel te store 

Amiga grupper har og:o.å startet med, eller 

har, g tt helt over til PC ... ) 

- Det var på tide at Commodefe fikk lansert 
A 1200 og A4000. Endelig kan de ta opp 

k�okuraJl, en med PC' en p en skikkelig 
måle. Jeg kjenner til at Lek . S !P,Razor 

1 9- 1  L Fairl ight, TSL, Sank og TRSI har 

medlemmer på Pc. Flash Production er den 

ene. te gnlppelil jeg kjenner til som har gått 
hell over. Jeg tror al de som har tenkt å ga 

over på en ny maskin i fremtiden beiler vll 
velge A 1 200/A4000 fremfor Pc. l h enfatl 

hvis de er interes�ert j en like produktiv 

demo�scene 'om vi har l dag. 

D e m o s i d  e n e  

Den Europeiske Scenen 
Er du i tvi l om hva som skjer på demo-fronten rundt om i Europa? 

Her er AmigaForums guide ti l hvem-er-hvem i demo-mi ljøet, el ler "scenen" 
som det ofte kal les. 

NORGE: I Norge har vi 
Spaceballs som har vist seg som en 
farlig konkurrent til kvalitets beviste 

Andromeda. Disse to utgjør de mest 
kjente aktive norske gruppene. 
PMC ' s  diskrnagasin RAW er også 
en utmerket ambassadør for den 

norske scenen. 

SVERIGE: Tungvekteren The 
Silents har i alle år dominert den 
svenske scenen. Flere kjente 
personer har i senere tid joinet 
Phenomena - uten at det i skrivende 
stund er blitt noen resultater. Vi 
venter i spenning! 

DAN MARK: Pyramidevokterne 
Kefrens har glimret med sitt fravær 
den siste tiden. Den forholdsvis 

unge gruppen Parasite - med sitt 
crazy image - har gjort seg godt 
bemerket på en rekke områder. 

Melon Dezign er en annen 1gendis i 
dette landet. 

FINLAND: I finland finner vi en 
del medlemmer av gruppen 
Scoopex. SCX annonserte sin 
oppløsning rett før jul - for å komme 
sammen igjen uken etterpå . . .  
Finnene i Virtual Dreams of 
Fairlight er i stand til å lage 
kvalitetsproduksjoner, men den 
Finske scenen skifter fort så det er 
vanskelig å si hvor lenge det vil 
holde. 

RUSSLAND: Melon Dezign har 

et par russiske medlemmer, men 
ellers er ikke den russiske scenen 
det belt store. 

ISLANI: Sub-gruppen Sound 
Evolution of Razor 1 9 1 1  fantes 
ihvertfall ber - me:n ubekreftede 
nyheter går ut på at Razor har 
droppet all Amiga-aktivitet etter at 
de har mistet en rekke medlemmer. 

ENGLAND: De fleste tenker vel 

på Anarchy når man nevner 
England, selv om en del 
nøkkelmedlemmer har forlatt 

gruppen i senere tid. Den engelske 

scenen er under større f-(')randringer. 

TYSKLAND: I "landet med 

diskrnaggene" finner vi TRSI som 

nærmest er en levende legende. 

TRSI gjør releaser altfor :;jeldent -
men når det først korpmer noe, er 
det kvalitet tvers igjennom. Sanity 
er et annet stikkord når man nevner 
den tyske scenen. 

ØSTERRIKE: Grace var den 
største gruppen i dette landet, men 
en del medlemmer gikk over til S !P, 
så den østerrikske scenen vil nok 

forandres temmelig snart. 

SVEITS: Alcatrac, Zenith og 
Brainstorm er de mest aktive og 
populære gruppene her, selv om 
Brainstorm nar litt vansker med å 
bortforklare bløffen om sitt 
kvinnelige liksom-medlem . . .  

UNGARN: Majic l 2  (navnet 
kommer av at det var 12 stykker 
som stiftet gruppa) har sitt opphav i 
dette landet, og er den mest kjente 
ungarske gruppen. 

POLEN: Det er artig å se at det 
kommer flere og flere Amiga 
grupper fra et land som Polen. De 
mest kjente gruppene er Joker, 
Action Direct og FCI. 

NEDERLAND: Jetset- med sin 
heerhugoward-style - har gjort seg 
vel respektert. Det går rykter om at 
Vision skal gjøre comeback, men 
foreløpig er det Mirage og Desire 
som er de mest aktive gruppene i 
Nederland. 

BELGIA: I landet med 
cracker-gruppene finner vi for 

eksempel Skid Row - som har 
overlevd ganske lenge når man tar 
en cracker-gruppes levetid i 
�traktning. 

FRANKRIKE: Alliance Design 
og Dreamdealers er de beste franske 
gruppene for tiden. Ellers finner vi 

en del Melon Dezign medlemmer 
her. Gruppen Cryptoburners jobber 
med å bygge opp en fransk divisjon. 

SPANIA: Den spanske scenen 

gjør seg ikke særlig bemerket, men 
gruppene Darkness og 5th 
Generation kan ihvertfall lokaliseres 
her - uten at man dermed sier de er 
særlig produktive . . .  

ITALIA: Ram Jam er  den eneste 
aktive italienske gruppen. Italian 
Bad Boys er fortsatt den mest 
kjente, men de nåværende 
medlemmene i IBB lever nok mest 
på gamle meritter . . .  

KOM Mf NOE PAtlTYER 
29.05 � 31 .05 
The Computel1 Crossroad - Gøreborg 

OS.08 - 08.08 
European CGmputer Conferenee 
1 993. Ørebro 

Symbiosls 
kal dessuten arrangere et demoparty 

i Kristiansand j -tiden 3(Jn ul l/B. Vi 
kommer tilbake mer mer info i neste 

AmigaForum, men hvis du er sugen 

på mer info kan du al lerede nå ta 
kontakt med Ale�ander Limi, 

Almeveien 9, 4500 Mandal. Han har 
telef'Ql11lf. 043-63384. 

------------------��-----------------



S T O R  K O N K U R R A N S E  I 

Norgesmeslersk 
demoprogram eping 

• 

el 

på Amiga il 2  14000 1 
Du inviteres herved til å delta i Norgesmesterskapet i demoprogrammering 1993. 

Det beste bidraget vinner en Amiga 4000/040 med 120MB harddisk, 6MB RAM og 1942 bisync 
fargemonitor. De beste bidragene vil bli sendt ut på disketter til alle Amigaforhandlerne 

Vi i Commodore Computers Norge AS er klar over at det 

finnes mange flinke Amiga-programmerere mndt om i 

landet. Programmerere som døgnet mndt produserer 

demoer som påkaller hakeslepp og bifallsmumling, og 

som på en spennende måte forteller hva en Amiga er i 

stand til. God reklame for Amiga, med andre ord. Derfor 

ønsker vi nå å arrangere et norgesmesterskap i demo

programmering, der demoene skal bmkes i 

markedsføringen av Amiga. De vil bli vist hos 

hundrevis av Amiga-forhandlere over hele 

landet, på messer og i andre sammenhenger der 

det er naturlig. Og premien? En komplett ( 
Amiga 4000/040 med monitor! 

Regler: 

• Demoen skal fungere på en A 1 200 med harddisk 

og Fast-RAM. 

• Demoen skal kunne avbrytes med ESC-tasten. 

• Demoen må kunne installeres på harddisk. 

• Demoen må utnytte AGA-brikkene i A 1 200. 

• Når demoen er ferdig, skal den begynne fra 

begynnelsen igjen. 

Regler for innhold: 

• Commodorelogoen skal være med i demoen. 

• Navnene Commodore, Amiga og Amiga 1200 

skal være med. 

• All tekst skal være på norsk. "Greetings" kan 

være på engelsk. 

sponset av amiga 
Commodore 

i Norge. 

Commodore 

Commodore 

Generelle tips: 

Demoen bør fortelle/vise hva som gjør en 

Amiga unik fremfor andre maskintyper. 

• Demoen bør inneholde musikk, bilder, 

animasjoner og grafiske effekter. 

Juryen består av: 

• Bjørn Rybakken - Grafikk 

• Espen Beranek Holm - Musikk 

• Bjørn Lynne - Musikk 

• Terje Malja - Generelt 

• Øyvind Skogvoll - Generelt 

Det vil gis ekstrapremier til demoer som utmerker seg med 

f.eks. bra musikk, fine bilder eller bra grafiske effekter. 

Commodore forbeholder seg retten til å distribuere og 

bmke bidragene til markedsføring. Så hva venter dere 

på? Sett i gang med koding, tegning og komponering, for 

her blir konkurransen tøff! Hvis du har spørsmål 

angående regler etc. kan du kontakte Terje Malja på 

telefon 22 64 81 90. Innleveringsfristen er 1 6. august, og 

bidragene skal sendes til 

Commodore Computers Norge AS 

Postboks 109, Økern, 0509 Oslo 

Husk å merke disketten med ditt navn og adresse, 

og merk konvolutten "Demo-NM".  Lykke til ! 

Commodore 
Commodore 



K u r s 

Sist streifet vi innom arrays og records, som var en måte å lagre mange opplysninger på en lur  måte. Denne gangen 
skal du få se hvordan du kan lage en enkel telefonliste ved bruk av et array. 

En enkel telefonl iste 
Listen fungerer som en liten database, men vi hopper elegant over alle 

kompliserte programrutiner som skal lese inn, sortere, lagre dataene på en 
fil osv. I stedet skriver vi de nødvendige opplysingene rett inn i selve 
programmet! Kanskje ikke det aller enkleste å vedlikeholde, men det er 
ihvertfall et program som virker og som kan brukes til noe nyttig! 
Gå inn i editoren på samme måte som vi har lært i tidligere 
leksjoner, og skriv følgende: 

/* enkel telefonliste */ 

arg n 

nr. = 'Navnet er ukjent' 
nrJorum = '08 1 26 1 70' 
nr.nils = ' 22 33 44 55 '  
nr.ame = 'har ikke telefon' 
nr.banken = ' 08 1  2 1 520' 

say nr.n 

I linjene som starter med "nr." ,  kan du selvfølgelig skrive navn på dine 
venner og bekjente, med tilhørende nummer. Men linjen 

nr. = ' Navnet er ukjent' 

Må du la stå slik den er. Denne gjør at alle navn som ikke er definert, får 

navnet ' ukjent' . Hvor for dette så lurt, får du se når du kjører programmet! 
Du kan selvfølgelig også legge til flere nr-linjer; husk bare å la 
nummer-feltet starte og slutte med et apostrof. 

Du kan lagre programmet med navnet "nr.rexx" .  Når du så skriver 

rx nr forum 

Kommer følgende tekst fram på skjermen: 

08 1 261 70 

Wow ! Var ikke dette gøy? Det du skriver inn etter nr, lagrer programmet i 
variabelen n, og denne brukes som en indeks i telefontabellen. Hvis 
programmet ikke finner et nummer som passer, bruker det nummeret som 
vi definerte som "ukjent". Legg inn alle dine telefonnummer i programmet, 
og bruk det! Du kan selvfølgelig også utvide det til å inneholde adresse 
etc . ,  slik som dette (neste spalte): 

DETrE TRENGER DU 
Programmeringsspraket ARexx fø�ger med Workbench 2.0, men 
le eres også i "lø vekt" ti] Wotkbench 1 .3. ARexx importere bl.a. 
av Super· of( Noxge, tlf. 23-6596 1 0. 

/* ikke fullt så enkel telefonliste */ 

arg n 

nr. = ' ukjent' 

adr. = 'ukjent' 
nr.forum = ' 08 1  26 1 70' 

adrJorum = 'Verkstedveien 4B, 801 3 Bodø' 
nr.nils = ' 22 33 44 55 '  
adr.nils = ' Utforbakken 1 3 , 5000 Bergen' 

nr.ame = 'Har ikke telefon' 
adr.arne = 'Bor ingen steder' 

nr.banken = '08 1  2 1 520' 
adr.banken = ' Storgata 23, 8000 Bodø' 
say nr.n 

say adr.n 

Her har vi også et array som heter "adr", og som inneholder adressen. Ellers 
er prinsippet det samme. Enkelt? Vi treffes i neste nummer! • 

Software City � 
- kvalitet til lavpris �h 

AMIGA 600/1200 FORHANDLER 
Vi kan tilby: 

Disketter Maskiner 
Ekstrautstyr: Monitorer / RAM -utvidelser 

Diskettstasjoner / Harddisker 

Printere: B lekk / 24-nålers / printerkabler 

Programvare: AMOS / KindWords 3 .0 / DPaint / Spill 
Rekvisita: Mus / Joysticks / Diskettbokser / Musmatter 

Adapter analog joystick / Genlock 

Stort utvalg i utstyr 
til Amiga 1200 

Stort utvalg i spill ! 
Vi har egen avdeling for 
brukt utstyr. Ta kontakt for 
nærmere info. 

Software City 

Vi har eget 
serviceverksted 

Øvre Langgt. 5 1 .  3 1 01 Tønsberg 
Telefon/Fax 033 19433 
Per, on øker 096 50925 

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



B B S 

eet 9200 
Forrige gang tok vi en generel l  titt på BBS'ing. Denne gangen går vi en tanke dypere inn i emnet, og tar en titt på 

hva som egentl ig skjer når du ringer opp en base. 

Når du overfører data mellom din 
Amiga og modemet, foregår dette 
via spenninger. Som de fleste andre 
datamaskiner har Amiga et såkalt 
RS-232 interface, som overfører 
data via seriell-porten. En seriell 
overføring vil si at en og en BIT blir 
overført av gangen (1 Byte = 8 
BIT' s). Litt forenklet kan vi si at 
RS-232 består av to overførings
ledninger - en for sending, og en for 
mottak. 
For at to modem skal kunne 
kommunisere med hverandre via 
telenettet, blir det benyttet 
lydsignaler. En BIT kan som kjent 
være enten l eller O, og begge disse 
verdiene har sin egen lyd. Et modem 
har to hovedoppgaver. Den ene er å 
MOdulere (Som gjør om BIT til 
lyd), mens den andre er å 
DEModulere (Som gjør om lyd til 
BIT). Vi har også andre metoder for 
å overføre signaler via modem. En 

av dem går ut på å sende to lyder 
nesten samtidig, for så å la 
tidsforskjellen bestemme rekken av 
BIT' ene som sendes. På denne 

måten kan man overføre raskere, 
men dette skal vi komme tilbake til 
senere. 

0verføring foregår enten synkront 
eller asynkront, hvor synkront er 
den raskeste metoden. For å 
overføre synkront trenger man 
spesiell hard- og software, så det er 
vanligvis større systemer som 
bruker denne metoden. En asynkron 
overføring foregår ved at man 
sammen med selve B IT'en som skal 
sendes, overfører flere BIT'er som 
forteller noe om den som sendes. 
Det kan være hvor den starter, 
slutter og en evt. feilsjekking (såkalt 
paritet). 

Hastigeten på det som overføres 
bestemmes av modemene. De 
vanliste hastigetene er 2400, 9600 
og 14400 BPS. BPS betyr Bits Per 
Sekund. Hvis man regner med at det 
går med åtte bits pr. tegn, skulle 
dette bety at et 2400-modem sender 
ca. 300 tegn i sekundet (dessverre er 
ikke regnestykket så enkelt i 

virkeligheten). Når to modem 
kommuniserer, kan du aldre 
kommunisere raskere enn det 
tregeste modemet. 
Neste gang skal vi ta en nærmere titt 
på selve modemet, og forskjellige 

protokoller. 

Video . . .  fortsa" fra side 50 
S-signaler) og du kan veksle mellom 
dem. Personal TBC forhandles av 
FAMO til en pris av ca. 1 5000.
inkl. mva. 

Forredigering 
Videokameraene er ofte dårligere 
avspillingsmaskiner enn stasjonære 
videospillere. Stillbildet har ofte 
mye støy, spolingen går relativt 
sakte og det er vanskelig å gå bilde 
for bilde forover og bakover. Ved 
tidskode-redigering (med RCTC til 
Sony) og bruk av VideoDirector kan 
det derfor være en fordel å kopiere 
over opptakene på en VHS-kassett 
og utføre en "forredigering" ved 
hjelp av en god videospiller med 

jog&shuttle. Når du kopierer bruker 
du on-screen-funksjonen på 
kameraet slik at telleverket med 
tidskoden blir kopiert over sammen 
med bildet. Etterpå leter du deg 
frem til inn og ut-punkt og noterer 
disse på en liste. Når du er ferdig 
finner du frem CED eller en annen 
tekst-editor og lager en klippliste 
der. Er du usikker på hvordan lista 
skal se ut, lager du en liste på vanlig 
måte med VideoDirector og merker 
deg hvordan den ser ut når du leser 
inn lista i tekst-editoren. 
VideoDirector har funksjonen 
IMPORT-ASCII for å lese inn en 
liste og EXPORT ASCII for å 
eksportere en klippliste til en 
teksteditor. Dette systemet er smart! 

P resentasj on av e n  A m i ga-B B S  

HOTrER THAN HELL 
Hotter Than Hell åpnet i August 

1992, og har allerede iflere 

måneder blitt regnet som en av de 

ledende norske basene. Sysop er 

Pitcher, og gruppen er 

Cryptoburne rs. 

Med mellom 60 og 100 innlogg
inger hver dag har Sysop Pitcher, de 
to Co-Sysopene og de fem Sigopene 
skapt en aktiv base. HTH byr på 
rundt 3000 PD-filer, og blant de 24 
konferansene finner vi spesialemner 
som Video, film og TV. 

Pitcher startet en Paragon-base med 
en Amiga 500, 40 MB HD og et 
2400 modem for omtrent to år siden. 

Basen kalte han Poison. Han skiftet 

til ABBS når første versjon ble 
utgitt, men i begynnelsen var det så 
mange bugs i programmet at han 
måtte skifte mellom forskjellige 
systemer. Til slutt fikk han en 
ABBS versjon han var fornøyd med. 

Dessverre førte denne system

skiftingen til at han fikk dårlig rykte. 
Derfor oppgraderte han litt utstyr og 
døpte om basen til NightFlight, slik 
at han kunne starte på ny. I August 
1 992 flyttet han, og før han åpnet 
opp basen igjen, hadde han kjøpt inn 
en A3000, satt opp to linjer og skiftet 
navn til Hotter Than Hell. 

Pitcher har planer om nok en linje, 
men siden han for tiden er 
arbeidsledig er han på jakt etter en 
sponsor. . .  

Maskin: Amiga 3000 
HD-kapasitet: ca. l GB 
System: ABBS 

Tlf: 22746439 ( 1 4400 BPS) 
2228835 1 ( 9600 BPS) 

I hvert nummer av Amiga Forum vil vi 
presentere en norsk Amiga-base. Her vil du 
finne opplysninger som som angår basen, 
samt informasjon om sysopen. 

Oversikt over n o rske A m i ga-B B S'er 

Base Nummer Gruppe Sysop Base Modem 
ABBS Support 02-2771 76 Geir L Høsteng AB 9600 
Amiga Forum B BS 08 1 -62764 Stejn Haugen AB 9600 
Castle Rock Q4..A2 1 986 Espen Bemsen AB 1 4.4 

City of Angels 06-845026 -Majk 1 2  SI�epwalker AB 9600 
Colosseum BBS 22951 920 Rincewind CB 1 4.4 

Crusaders #1  06-833980 Crusaders Dr.Outtasight MS 2400 
Crusaders 12 06-833981 Crusaders Dr.Outtasjght MB 1 4.4 

Crusaders #3 06-833982 Crusaders Dr.0uttasight M B  1 2 .0 

Ground Zero 67534 1 52 Kaptein Le B u l l  AB 2400 

HardRock Cafe 2292 1 070 Lars Dybwad A B  HSTD 

Home Alon #1 07-040305 Cr.bruners IT MB 1 4.4 

Home Alone #2 07-040297 Cr.bruners IT Mg 9600 

HotShots 65-77934 G.Hoogvorst A B  2400 
HTH # l  227464 3 9  Cr.bruners Pitcher AB 1 4.4 

HTI-;J 12 22288 3 5 1  Cr.bruners Pitcher AB 9600 
Magic Circle 05-75 1 059 Martin Nore MS 1 4.4 

Si lwethawk 09-934 1 00 Frogs Decoy AB 1 4.4 
The Cry lai  Bal l  66,980400 TMGI Medwyn Aa 1 4.4 

The Magic Cave 09-336776 Andent Fatman AB 9600 
Tooo Town 61 1 90355 Compact On U ne MS 1 4.4 
Vice 2 2 732787 Thomas Vestly AB 1 4.4 
* -- Basen er Kun oppe mel lom kl 23.00 - 07.00, AS = AB'BS, MB = MBBS 

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



Hvordan 
bestille? 
Katalogdisketter 
En oversikt over hva om 
befinner eg i Fish- amlingen 

kan bestilles fra O '" Bare send 
20kr i frimerker, å får du 
katalogdiskettene i po�ten i .Iøpet 
av kort tid. 

Pl'iser: (pr.Mk) 
1 -9 disketter: 25.-

1 0-> di.ketter: 22,

Pakketilbud: 1 98,-

+25 kr for pakking og porto. 
+ 1 7  kr ved oppkra . 

Beløpet kan betales på 

for kl.ldd over postgiro-konto: 
0824 0790670 
Skriv be 'tiJ]iogen direkte på 
pa tgiro-blanketten. Alternativt 
send o • en Uste o er de 
diskettene du vil ha, og vi sender 
deg dem i oppkrav. 

Diskettene bestilles fra: 
Gratlsk PresentaRjon 
Postbok 524 

700 1 Trondheim 
Tlf/Fax: 07 53 1 2  1 7  

Vi har ikke produsert denne 

programvaren, og tar derfor ikke 
noe ans ar for å få programmene 

til å irke. Noen progr mmer 
krever lirt mer enn bare å klikke 
på et ikon med musen. I slike 

ti lfener så medfølger det 
tekstfiler på engelsk om 
forklare·r hva om rna gjøres. 
Endel a programmene som er i 

Pi 'h- amiingen foruL<;etter at 
man har en vi s kUlUlskap om 
hvordan bruke Amiga' en. 

p u b I I C D o m a l n  

Publ ic Domain (PD) er betegnelsen på 
programvare som kan distribueres fritt. 
Den største saml ingen av PD er F red Fish-saml ingen. 
Den består pr. i dag av 840 d isketter! Og det kommer 
stadig flere. På disse diskettene kan man finne nesten 
alt, fra assemblere til animasjoner, fra spi l l  t i l  
samplet musikk. På hver diskett l i gger det flere 
forskjel l ige program. 

av Stig Ove Johllsell 

AmigaWorld av Wolfgang Lug 
Hva er AmigaWorld? Vel, man kan vel si  at det er et opp

slagsverk, der opplysninger om alle verdens land er lagret. 
Opplysningene som er lagret er av typen; hovedstad, språk, 

brutto nasjonalprodukt, antall innbyggere og areal. 

Hvorfor AmigaWorId? Jo, med 
Amiga W orId, så kan man søke og 
sortere med alle disse dataene, og 
eventuellt sammenligne forskjellige 
land. F.eks 'Hvilket land er det 
folkerikeste i Afrika?' . Av 
AmigaWorId får du vite: ' Nigeria 
med 88.5 millioner innbyggere ' .  
Eller f.eks 'Hvor store er  Slovakia 

og Tsjekkia nå etter oppsplittingen?' 
Og AmigaWorId gir deg svaret: 
' Slovakia er minst med 49035 km, 
for Tsjekkia er på hele 78864 km' . 

Som du nok har forstått, så er 
dataene i dette programmet ganske 
ferske. I følge dokumentasjonen er 
de fra november 1 992. Garantert 
ferskere enn ditt leksikon! 

Programmet er veldig enkelt i bruk. 
Det er bare å velge navn med 
musen, ut fra en lang liste, og så 

dukker det opp mer detaljert 
informasjon om det valgte land. 
Enda et valg, og et nytt lands 
informasjon dukker opp. Og så er 
det bare å sammenligne. Denne 
listen over land kan man begrense til 
å bare omfatte enkelte verdensdeler, 
og om den skal sorteres med hensyn 
påareal, antall innbyggere eller bare 
alfabetisk. 

Du trenger å ha l MB med RAM for 
å kunne kjøre programmet. 

AmigaWorld finner du i pakken 
HackPack C. Nyttig og flott 
program ! 

PS. Visste du at Norge er på 1 1 1 .  
plass i verden hva innbyggerantall 
angår? 

ReflexFinal av Jason towe 
Matematisk spill? Det høres da 
utrolig kjedelig ut? ! Jo, det trodde 
jeg også. Men jeg fant ut at jeg ville i 
det miste forsøke det, og se hva det 
var. Jeg ble meget overrasket ! Dette 

var jo morro! Men før jeg skryter 
mer, kanskje jeg skulle forklare hva 
dette egentlig er for noe. ReflexFinal 
er i utgangspunktet en samling av 
matematiske oppgaver innen 
områder som f.eks addisjon, multi
plikasjon, algerbra og prosent
regning. Du kan velge hvilket 
område du vil bli 'hørt' i. Når du er 
klar til å starte, så kommer spørs
målene, ett om gangen, og din 
oppgave er ikke bare å svare rett, 
men også så hurtig som mulig. 
Etterhvert som du svarer, får du 
beskjed om det forrige svaret var 
korrekt. Etter 1 8-40 spørsmål 

(avhengig av område), så blir din 
besvarelse omregnet i en poengsum. 
Jo bedre du har gjort det, jo høyere 
poengsum. Inne i spillet ligger det 
lagret resultatene til en del andre som 
har spillt dette spillet, og du får vite 
hvor godt du har gjort det i forhold til 
disse. Hoderegningen din blir satt på 
en hard prØve, og man merker raskt 
at man regner fortere enn før i hodet! 
Jeg vil si at dette passer meget bra til 
de unge som lærer disse matematikk 
emnene på skolen for opplæring og 
trening på en morsom måte. Man kan 
konkurrere med både seg selv og 
andre venner. Men det passer minst 
like bra til de av oss som har lært 
regning for mange år siden. I våre 
dager med kalkulatorer så har vi vel 
en lei tendens til åla dem regne ut for 
oss selv de enkleste oppgaver. Prøv 
dette spillet, og la de små grå få 
prøvd seg litt! 

ReflexFinal finner du i spill pakke F. 
Anbefales varmt! 

SE N ESTE SI DE FOR 
E N  OVERSI KT OVER 
PAKKETI LB U D! 



Denne spill pakken er særlig 
beregnet på de som er litt 
ukjent med hvordan Amiga'en 
brukes. De trenger ingen form 
for utpakking, men kan startes 
direkte etter at Workbench'en 
er startet opp. 

HeadGames (425) 
Shoot-em-up spill med 
digitaliserte hoder som fiender. 

Up&Down (462) 
4-på-rad spill. 

Mosaic (466) 
Lag mosaikk-mønstre. Plasser 
mosaikken slik at like farger 
henger sammen. 

AirAce (469) 
Shoot-em-up spill. Her får du 
testet refleksene dine! 

Megaball (477) 
Ball-type spill. Mange effekter 
og bra lyd. Du får ikke nok av 
dette spillet. 

Domino (50 1 )  
Standard dominospill. Her får 
du spille mot computeren. 

FlipIt (5 1 2) 
Othello type spill. Meget bra. 

Rescue (690) 
Shoot-em-up spill. Bra musikk 
- mulighet for å jukse! 

LittleBoulder (709) 
Prøv å finne alle de skjulte 
diamantene i hulen innen tiden 
renner ut' 

ThinkAMania (709) 
Et brettspill med flott grafikk 
og mange morsomme lyder. Et 
morsomt spill for alle aldre. 
Opptil 2 personer kan spille 
samtidig. 

PacMan (7 1 7 )  
E t  godt o g  gammeldags 
Pacman-spill med 25 nivåer. 
Spis så mange prikker som 
mulig før spøkelsene tar deg! 

Spil lpakke 

C 

Revenge (61 7 )  

• 

Styr din laser-spyttende kamel 
gjennom 42 nivåer' 

Concentration (627) 
Ord-spill for opptil 2 personer. 

p u b I i c D o m a i n 

Pakketi I bud ! 
For å gjøre det enklere for deg, har vi satt sammen 

noen (1 0 disketter i hver) med program i nnenfor 
spesielle kategorier. Pris pr. pakke: kr. 1 98,-

Lothian (628) 
Eventyrspill av Ultima-typen. 
Mye moro! 

Rocky (629) 
Boulderdash-type spill med 
mange nivåer. 

Attacks (632) 
Strategispill for 2 personer. 

Copper (632) 
Hold ballen i lufta og bryt ned 
veggen foran deg samtidig! 

4Wins (643) 
Et lite workbench spill. 

Brain (652) 
God hjernetrim !  

Solitaire (7 1 2) 
God gammel kabal. (Med 
Batman-kort !)  

AMines (707) 
Finn og marker alle de 99 
minene som skjuler seg på 
brettet. 

Octothello (72 1 )  
Et spill a v  othello-typen, men 
som spilles på et oktogonalt 
brett. Hundrevis av 
variasjoner! 

Ashido (655) 
Kombiner farger og mønstre. 
Mere hjernetrim !  

Pipeline (656) 
Rørlegger-spill' Klarer du å 
unngå oversvømmelser ? 

BaldricDemo (657) 
Demo av et plattformspill. 
Mye artig grafikk og lyd. Dette 
må du bare prøve! 

Celest (659) 
Strategispill for opptil 9 
spillere! Utforsk galaksen, 
legg under deg andre 
verdener og bygg opp ditt 
imperium! 

Catacomb (666) 
Et grafisk eventyrspill. Din 
oppgave er å utforske de 
hemmeligheter og 
skatter som skjuler seg i denne 
underjordiske labyrinten i 
landet Exousia, mens du 
prØver å holde deg i live. 

YatZ (685) 
Yatzee-spill for l person. 

Phone (689) 
Et morsomt strategispill. Prøv 
å koble sammen alle i et 
telefonsystem før du slipper 
opp for ledning. Landskapet 
består av høye fjell, dype elver 
og sterkt trafikkerte veier. 

DoubleSquares (702) 
Prøv å plassere så mange 
brikker som mulig i dette 
brettspill et. Det er over 100 
forskjellige kombinasjoner! 

PointToPoint (702) 
Et brettspill for 2 spillere, der 
målet er å få plassert så mange 
brikker på brettet som mulig 
som omringer motstanderens 
brikker. 

CrossMaze (705) 
Et kryssordspill hvor ordene er 
gitt på forhånd, men ikke 
plasseringen av dem. Opptil 2 
spillere. 

Adventure (727) 
"The Colossal Cave 
Adventure" - eventyrspill !  

Sp i l l  pakke 

E 

LastRefuge (728) 

• 

Innbitt action! Må pakkes ut på 
egen diskett. 

ReflexTest (75 1 )  
Test dine matematikk
kunnskaper! Svar så fort som 
mulig på oppgaver i addisjon, 
subtraksjon og multiplikasjon. 

Wangle (773) 
Vanedannende 
hjernegymnastikk! 

Yacht (787) 
En versjon av det velkjente 
Yatzy' 

Euphorion (804) 
Scrollende action-spill' Åtte 
nivåer + bonus nivå. Har 
selvfølgelig high-score liste. 

Snake (8 1 0) 
Spis frosker med din stadig 
voksende slange. En gammel 
klassiker' Krever WB2.0. 

ShumeRun (8 1 5) 
To spillere konkurrerer mot 
hverandre. 300 ni våer pluss 
egen nivåeditor. 

ASokoban (825) 
Sokoban for Amiga. Har 85 
nivåer. Krever WB2.0. 

Asteroids (826) 
En versjon av klassikeren 
Asteroids. Skyt asteroider til 
krampa tar deg! Det følger i 
tillegg med en demoversjon av 
en utvidet utgave av Asteroids. 
Se omtale. 
Galaga (738) 

Spil lpakke 

F 

• 

Actionspill! Mange nivåer, 
bonus nivåer, kamikazeraid . . .  

Fleuch (760) 
Styr ditt lille romskip og plukk 
lasten din fra bakken ved hjelp 
av en line. Gravitasjon og 
landbaserte kanoner gjør at 
dette skulle bli en utfordring 
for de fleste. 

MEM (780) 
Hukommelsestrening' Her blir 
du vist ansiktet til en tyv, som 
du så siden skal sette sammen 
igjen av løse øyner, neser og 
munn! 

UChess (790) 
A vansert sjakkspill med flott 
grafikk! Mulighet for å lagre 
partier på diskett, sette opp 
egne stillinger, bytte side, 
angre trekk, sette opp 
tidsbegrensninger, få tips av 
Amiga'en og se hvilke trekk 
Amiga'en vurderer. Virkelig et 
must for sjakkentusiaster! 
Dette sjakkspillet krever 
minimum en 68020-basert 
Amiga med WB2.0 og 4MB 
ram. 

ReflexFinal (793) 
Nye matematiske utfordringer, 
denne gangen også algebra og 
prosentregning! 

MiniPac (803) 
Mini-pacman på 
Workbench' en' 

RoachMotel (807) 
Unngå fiender samtidig som 
du samler spraybokser for å 
komme til neste nivå! 

Egypt (8 1 6) 
Finn tre kister med gull i en 
mystisk labyrint! En eller to 
spillere. 

NetHack (822) 
For de som er tilhengere av 
strategi- og fantasispill . . .  

Animasjon 

A 

TooMuch3D (270) 

• 

Er en advarsel til de som 
tilbringer alt for mye tid foran 
dataskjermen . . .  

Aerotoons (4 1 3 )  
2 flyanimasjoner: "Swiss 
Army F- 1 6  In Combat" og 
"Stealthy Manuever Il" .  

Juggette (4 1 3 )  
3 sjonglerings- animasjoner: 
"Juggette Anim", "Juggette_2" 
og "Juggler Demo 2" .  

Anims (41 4) 
3 flotte animasjoner: 
"Batman", "Late Night" og 
"Terminal". 

Coyote (4 17) 
Må bare sees . . .  

AtTheMovies (4 1 8 )  
A m y  the Squirrel p å  kino. 

Pogo (423) 
Fin liten animasjon med Pogo 
og Miss Mam'a'selle. 

AmyVsWalker (450) 
Amy the Squirrel mot en 
"Walker" fra Star Wars! 

AntiLemmin (490) 
Flott parodi på spillet 
Lemmings. Krever 2Mb RAM. 

ShuttleCock (504) 
Tennis-spillende romferger... 

TheDatingGame (505) 
4 minutter lang animasjon med 
Flip the Frog og Clarisse Cat. 
Krever 3Mb RAM. 

Animasjon 

B 

• 

10 disketter med et variert 
utvalg av animasjoner! Her 
finner du blant annet 
BigSneeze, A day at the beach, 
Juggette 3 og Unsporting fra 
Eric Schwartz. Tobias Richter 
er representert med 

SE FORRI. G E  S I D E  
I N FORMASJON O M  
BESTI LLI N G  ETC. 

TankHunter (8 1 8) 
Actionspill for to spillere. 50 
nivåer. Har både lydeffekter og 
bakgrunnsmusikk. 

SSW (839) 
I Solar System Wars kjemper 
to spillere mot hverandre i et 
av 48 forskjellige solsystem. 

Enterprise l. Demonstrasjoner 
av morphing er også med. 
De største animasjonene 
krever 3MB hukommelse, men 
du får se mye selv om du bare 
har 1 MB .  

G rafikk 

A 

Viewer (484) 
Viser IFF bilder raskt! 

PicBase (527) 

• 

Organiserer bildene dine ved å 
lage små miniatyr versjoner. 

24BitTools (553) 
3 programmer for bruk ved 
24-bit bilder. 

Landscape (554) 
Lager landskapsbilder. Sett 
parametre som: høyde, hav, 
trær, snØ, strand og lysvinkel. 
Krever 1 Mb RAM. 

ApfelKiste (566) 
Mandelbrot-program. 

Dataplot (575) 
Plotter data og matematiske 
funksjoner. 

WorldDataBank (580) 
Lager kart over det området i 
verden du ønsker. 

PictSaver (593) 
"Fotograferer" skjermen din og 
lagrer det som et IFF-bilde. 

FreePaint (627) 
Meget bra tegneprogram! 

Rayshade (707) 
Raytrace-program. Bygg en 
modell av f.eks kuber og kuler, 
og la Amiga'en regne ut 
hvordan et bilde av delte ser ut. 

G rafikk 
B 

HamLabDemo (726) 

• 

Et flott konverterings- og 
billedbehandlings- program ! 
Konverterer mellom bilder i 
formatene GIF, IFF, JPEG, 
Targa, BMP, TIFF, PBMPLUS, 
MTV, Spectrum 5 1 2, QRT og 
Sun. Bildene kan skaleres, og 
du kan endre på farger og 
plukke ut deler av bildet. 
Demoversjonen er begrenset til 
billedstørrelser på 5 1 2x5 12 eller 
mindre. 

Vertex (727) 
Editor for tredimensjonale 
objekter. Objektene kan flyttes, 
roteres og skaleres vha. å skri ve 
inn parametre eller bruke musa. 
Mulighet for lagring i flere 
formater for etterbehandling i 
andre program. 

FontViewer (732) 
Viser skrifttyper i alle 
skjermoppløsninger. Støtter 
fargeskrifttyper og de nye 
outline-skrifttypene i WB2.0. 
Du kan se opptil 30 skrifttyper 
på en gang 
med selvvalgt tekst. 

A WPlotDemo (737) 
Dernoversjon av el profesjonelt 

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



program for plotting av data. 

InScript (739) 

Et glimrende program til 
videoteksting! Krever 
minimum I MB minne. 

Mostra (753) 

Avansert program for 
behandling av IFF-bilder. 
Inneholder blant annet 
mulighet for analyse av 
IFF-bilder og enkel 
slideshow-styring. 

BootLogo (754) 
Viser et bilde mens maskinen 
starter opp. Bildet forsvinner 
idet det første vinduet åpnes i 
oppstartsekvensen. Krever 
WB2.0. 

JcGraphDemo (760) 

Demoversjon av et program 
som tegner stolpe-, linje- og 
paidiagrammer av dine data. 
Diagrammene kan tegnes i 2D 
eller 3D, roteres rundt alle 
akser og deretter lagres i 
forskjellige formater for 
inkludering i andre program! 

PlotMap (762) 
Tegner kart av jorda' s 
overflate. Her kan du gå inn og 
forstørre deler av kartet for å 
se flere detaljer. Krever 
WB2.0. 

ALook (769) 

Viser IFF-bilder (alle 
formater) og animasjoner. Kan 
kjøres fra Workbench eller 
CLl, og har mange valgbare 
innstillinger. Krever WB2.0. 

Clipart 

A 

• 

10 disketter fulle med 

cIipart! Dette er IFF bilder i 
sortlhvitt som egner seg 

spesielt til Desktop
publishing. Inkluder bildene 

i dine brev og dokumenter. 

Clipart 

B 

• 

Enda mer cIipart! Mange 

IFF bilder i sortlhvitt som 
egner seg spesielt til 

Desktop-publishing. 

Musikk 

A 

• 

WonderSound (449) 

Wondersound er et additivt 
harmonisk instrumentdesign
verktøy med et separat 
envelope-designvindu og 1 6  

p u 

relative harmonisk styrke og 
fasevinkelkontroller. 
Skjønner?? 

SynthSong (52 1 )  

Sang som varer nesten 65 
minutter. 

BCBMusic (538) 

b 

Sangene "Still Waiting", 
"Transpose" og "Trilogy" . 
Spiller-program med equalizer 
lignende display medfølger. 

SonicArranger (569) 
Musikkprogram som støtter 
samplede og syntetiserte lyder. 
Opptil 254 instrumenter. Kan 
lese Noisetracker-filer. 

AniMan (653) 

Animert, snakkende hode som 
starter programmer på 
kommando (vha mikrofon + 
Iyddigiserer). Kan sitere poesi' 

Cooltunes (667) 

Samling av sangene "Exarch", 
"Sedative", "Hypersonix" og 
"SlowPlay". 

PlaySound (684) 

Spiller samplede lyder, også 
direkte fra harddisk! 

PowerPlayer (687) 

Spiller nesten alle 
modul-formatene. (F.eks 
Noisetracker, MED, 
Oktalyzer). 

VideoMusicBox (772) 

Demoversjon av et program 
for komponering av musikk. 
Lett å lære, mange kraftige 
funksjoner for de med liten 
musikk-kunnskap. 

OctaMED (840) 
Musikkeditor med 8 kanaler. 

Melodi

pakke A 

• 

Hvorfor bruke masse penger 
på nye CD 'er? La Amiga'en 
stå for underholdningen mens 
du tegner i Deluxe Paint eller 
tekster video med InScript. 
Her har du 10 disketter med 
melodier samt tilhørende 
program for å spille disse i 
bakgrunnen' Du står foran 
mange timer med uhemmet 
musikkopplevelse! 

HackPack 

B 

bBaseII (710)  

Meget brukervennlig 
databaseprogram. 

JEyes (7 1 2) 

• 

Gi workbenchen din øyne' Bli 
paranoid du også! 

Free (7 1 3 )  

Viser deg hvor mye ledig plass 
(i antall byte eller blokker) du 

I I c 

har på dine partisjoner. 

ICalc (7 l 3 )  

E n  kraftig kalkulator. 
Håndterer blandt annet 
komplekse tall. 

Lha (715)  

D 

Et meget hurtig pakkeprogram. 
Er kompatibelt med MS-DOS 
Lharc v 1 . l 3  og LHA v2. 1 3 ,  
samt Amiga Lharc. Versjon 
1 .32. 

Datafiler (72 1 )  
E t  database program for å 
lagre navn, adresser og 
telefonnummer. Har søke og 
utskrifts-muligheter. 

DPU (72 1 )  
Disk Peek and Update. En 
heksadesimal diskett og fil 
editor. 

DiskMate (723) 

Et multitaskende diskett 
verktøy program. Inneholder 
blandt annet diskett kopiering, 
skjekking, formatering og 
sletting. 

MemGauge (723) 
Viser din maskins minnebruk 
(chip, fast, public) ved hjelp av 
grafikksøyler. 

DonsGenies (724) 

En samling med over 40 

AREXX "genies" for bruk 
sammen med Professional 
Page. Inneholder også to 
AREXX eksempler for Art 
Department Professional. 

SnoopDos (725) 
Et verktøy for å overvåke 
AmigaDOS-kall. Det lar deg 
se hvilke "Iibraries, devices, 
fonts, environment variables" 
eller startoppfiler som program 
leter etter. 

PowerSnap (726) 
Et verktøy som lar deg klippe 
og lime tekst fra ett vindu til et 
annet på workbench' en ved 
hjelp av musen. 

FF (729) 
"File Find" verktøy. Ved hjelp 
av et grafisk brukergrensesnitt 
kan du ved hjelp av dette 
programmet finne filer på f.eks 
harddisken din. Krever WB2.0 
eller nyere. 

HackPack 

C 

HDMem (740) 

HDMem gir din amiga virtuell 
hukommelse' Krever WB2.0 
samt at din maskin har en 
MMU (inngår i 68030 og 040 

prosessorene). Virtuell 
hukommelse er blant annet 
nyttig hvis du arbeider med 
høyoppløselige bilder i ADPro 
eller lager lange animasjoner i 
Deluxe Paint. Dette er en 
demoversjon begrenset til 
2MB virtuell hukommelse. 

PerfMonitor (740) 
Viser grafisk hvor hardt 
maskinen din jobber. 

SuperDuper (753) 

Raskt og avansert kopiprogram 
for kopiering av hele disketter' 

o m 

Støtter opp til fire 
diskettstasjoner. 

GeoTime (758) 

a I 

Viser et verdenskart der det til 
en hver tid er inntegnet hvor 
det er dag og natt. 

BFormat (758) 
Gjør det mulig å formatere 
disketter eller harddisker med 
feil. Ubrukelige blokker blir 
allokert bort. 

ARestore (760) 
Gjør det enkelt å få tilbake 
filer som er slettet ved et uhell. 
Fungerer på alle typer 
partisjoner (floppy, harddisk, 
RAD:). 

ISpell (774) 
Stavekontroll, retter opp feil i 
dokumenter skrevet på 
Engelsk! Kan benyttes 
frittstående eller kalles opp fra 
teksteditorer som støtter 
ARexx. 

AmigaWorld (804) 
Et lærerikt program som 
inneholder informasjon om 
alle land på jorda. Krever 
l MB.Se omtale. 

EPU (809) 
Stacker for Amiga! Pakker alle 
filene dine automatisk når du 
lagrer dem på harddisk. Filene 
pakkes automatisk ut hver 
gang de blir aksessert, uten at 
programmet som benytter filen 
får vite dette. 

AmigaBase(8 1 3  ) 
Kraftig, programmerbar 
database. Har fullt ut grafisk 
brukergrensesnitt. Mulighet for 
mange datatyper, søking etter 
og utskrift av data. Dessverre 
lite dokumentasjon. 

VirusZ(820) 

Virusprogram som kjenner 
mer enn 200 bootblock-virus 
og 95 filvirus! Fjerner 
automatisk virus som ligger i 
hukommelsen. Lett å bruke, 
tester seg selv for virus før 
oppstart. 

ABackup(838) 

Kraftig verktøy for backup og 
arkivering av filer. Støtter 
HD-disketter! Grafisk 
brukergrensesnitt. 

FileWindow (464) 

"File requester" som du kan 
inkludere i egne programmer. 

DICE (49 1 )  

C-kompilator mlassembler. 
Gwin (57 1 )  
Samling grafiske rutiner for 
bruk under C. 

MICE (590) 

Lager C og assemblykode av 
IFF bilder. 

CManual (691-695) 
5 disketter med C manual for 
Amiga. Inneholder over 40 

kapitler med 1 75 kjørbare 
eksempler på hvordan åpne 
skjenner, lage menyer, osv. 

n 

EZAsm (699) 
Kombiner C-kode med 
assemblykode. A68k og Blink 
medfølger. 

Program

mering B 

APIG (634) 

Gir deg adgang til mange av 
funksjonene i grafikk- og 
intuitionbibliotekene fra 
ARexx. Med disse kan du 
utføre avanserte operasjoner i 
ARexx (åpne skjermer, 
vinduer, gadgets, hente inn 
IFF-bakgrunnsbilder etc.) som 
tidligere bare kunne gjøres fra 
C. Vi har benyttet APIG selv 
med svært godt resultat. 

GadToolsBox (73 1 )  
Lar deg tegne gadgets og 
menyer, og du vil deretter få 
generert C- eller 
assemblerkode som du kan 
inkludere i egne programmer. 

RKRM (741-742) 

Her har du kildekode i C og 
eksekverbare versjoner av alle 
eksemplene i den nyeste 
utgaven av Amiga 
ROM-Kernel Reference 
Manuals. Obligatorisk for både 
ferske og erfarne 
C-programmerere. 

ArexxBox (745) 
Gjør det enkelere for deg å 
implementere ARexx-støtte i 

dine egne C-programmer. 
Genererer nødvendig 
skjelettkode i C. 

AmokEd (749) 

Konfigurerbar 
programmeringseditor, mange 
kommandoer, ARexx-støtte, 
rask scrolling. Flere filer kan 
editeres på en gang. 

PhxAss og PhxLnk (749) 

Forholdsvis enkel assembler og 
lenker. 

NiceMove (77 1 )  

Eksempler på håndtering av 
musbevegelser i C. 

SourceOpt (77 1 )  

Optimiserer kildekode skrevet i 
assembler. 

REXXProgs (773) 

Flere godt dokumenterte 
programeksempler skrevet i 
ARexx. Her er det mye 
fornuftig lærdom. 

Amiga_E ( 8 1 0) 
E er et kraftfullt og fleksibelt 
programmeringsspråk. 
Amiga_E kompilerer E-kode og 
er svært rask (20000 

linjer/minutt på A50012000. 
Kompilatoren inneholder mange 
integrerte funksjoner. 

Diff (82 l )  
A vansert verktøy for å 
sammenligne filer og rapportere 
forskjeller mellom disse. 
Fungerer både på tekstfiler og 
binærfiler. 

Indent (82 1 )  
Går gjennom kildekode i C og 
setter opp programmet på en 
pen, lett leselig måte. 

Asteriods av Mike Seilert 
For de av oss som har hatt et nært forhold til 
datamaskiner endel år, så er dette virkelig en 
gammel klassiker. Hvem husker vel ikke den tiden 
da man satt i MANGE timer og spill te spill som 
Pacman, Space invaders og Asteroids på sin VIe 
20 eller ZX Spectrum . . .  
A v en eller annen grunn, så er  man her havnet 
med romskipet sitt langt ute i verdensrommet, med 
svære meteoritter som eneste naboer. Disse 
meteorittene har den leie uvanen at de absolutt 
skal bevege seg rundt i rommet. Eneste utvei for å 
overleve er å styre unna, og skyte dem ned. Skyte 
dem ned sier jeg? De deler seg jo i to ! Først når 
bitene er blitt veldig små lar de seg skyte vekk. Og 
det gjør ikke tilværelsen lettere at det dukker opp 
en UFO fra tid til annen som synes det er veldig 
morsomt åsende ut noen skudd mot deg! 
Meningen er som vanlig i slike spill å forsøke å 
overleve så lenge som mulig. Hver gang man har 

klart å skyte vekk alle meteorittene, så kommer 
man til neste nivå. Man kan også spille dette 
sammen med en venn. Man velger om man skal 
spille mot hverandre eller om man vil samarbeide 
om å overleve. Spillet krever Workbench 2.0. Du 
finner spillet i spillpakke E. Et 'must' ! 

En morsom vri: All grafikken ligger som vanlige 
IFF bilder, så man kan bytte dem ut med egne! 
Tegn ditt eget romskip, og dine egne meteoritter! 

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



BREV 
'E::=="""'" Send spørsmål, svar, tips, 

Hei ! 

meningsytringer, ros & ris til 
AmigaForum,Verkstedvn 4B 
801 3  Bodø. Det beste 
brevet honoreres med en 
AmigaForum l-skjorte 

Tusen takk for det beste norske 
datablad noensinne. Her er noen 
punkter som jeg mener vil gjøre 
bladet perfekt: 
1 )  Vær så snill : La bladet komme ut 
oftere enn annenhver måned. La det 
komme ut hver måned (helst 
oftere ! ) .  Dator kommer ut annenhver 
uke. Kan dere være noe dårligere? 
2) 64 sider er bra, men gjerne fler. 
3)Gjør Happy Hour litt tykkere. Ha 
med litt mer om utviklingen av spill 
på CD-fronten. Den lille grønne 
flekken har plass til mye mer enn 
prosent, bl.a. installerbartJikke 
installerbart, hvor mange disketter 
osv. Lag en egen spalte til spill og 
programmer til Amiga 1 200. En 
egen spalte om spill til Super 
Nintendo hadde også vært noe. Jeg 
vet at dette er helt ute på jordet 
ettersom dette er et Amiga-blad. 
Men likevel. . .  
3) Amos og  ARexx-kursene er  bra, 
og det er også DeluxePaint-spalten. 
Start gjerne kurs til andre 
nytteprogram også. 

4) Papirkvaliteten på bladet er 
perfekt, men bladene burde vært 
bedre stiftet i ryggen. 
5) Lag en liten avis som følger med 
bladet som inneholder 
kjøp&salg-annonser folk sender inn 
til dere. 
6) Begynn å selge datautstyr, spill og 
programmer dere også. Ha en fast 
spalte i bladet som kan hete noe sånt 
som "AmigaForums DataShop",  der 
dere selger de nyeste spill, datautstyr 
og nytteprogrammer til Amiga. 
Gjeme med spesielle tilbudspriser til 
de som abonnerer. 

Vennlig hilsen 
Morten Huatorpet 

Hei! 

Takkfor enda et brev, og takk for 

ros og forslag. Her er mine 

kommentarer: 

1) Hvis utviklingen fortsetter ønsker 

vi å komme ut månedlig fra og med 

september. Dette er noe vi har 

planlagt lenge, men da det koster 

mer penger og går ut over 

likviditeten har vi vært nødt til å 

vente helt til da. Vi er helt avhengige 

av våre annonsØrer, og vi har heller 

L e s e r k o n t a k t 

ikke noe ønske om å flå disse hver 

måned! Det er et spørsmål om hvor 

stort det totale annonsemarkedet er 

pr. blad, og en månedlig utgivelse 

kan føre til reduserte inntekter der. 

Når det gjelder Dator (Magazin) har 

vi ikke mulighet til å konkurrere med 

utgivelsesfrekvensen der. De har 

høyere opplag, flere medarbeidere 

og større potensiale når det gjelder 

annonser. Men - hvordan så 

DatorMagazin ut da de feiret 

ettårsdagen sin ? Jeg tror vi har lyse 

framtidsutsikter hvis vi gjør ting 

riktig. 

høres ganske dødfødt ut, spØr du 

meg . . .  Den dagen vi har over 1000 

annonser skal vi ta det opp til ny 

vurering. 

7) Vi har ikke lyst til å drive butikk, 

og dette er det flere årsaker til. a) 

For det første går kombinasjonen 

blad/butikk ut over troverdigheten. 

Når noen som har økonomiske 

fordeler av en god omtale skal skrive 

om et produkt, skal det mye til for at 

man ikke lar grådigheten ta 

overhånd. Uten at vi her skal antyde 

noe som helst, kan vi si såpass at 

våre lesere har kommet 

2) Vi har faktisk 68 

sider hvis du 

regner med 

omslaget. Når vi 

kommer ut hver 

måned tviler jeg på 

at vi klarer å øke 

sideantallet 

ytterligere - dette 

avgjøres av antall 

annonsØrer, 

- Stifingen i 

forrige blad 

med slike meldinger om 

et annet norsk "blad" som 

selges i Narvesen, og at 

det er umoralsk å ta 

betalt for en slik trykksak 

som i praksis er en 

postordrekatalog. Men 

det finnes selvfølgelig en 

mellomting! 

abonnenter og 

løssalgsblad. Men 

stadig større del av 

var en 

regelrett 

katastrofe I 
b) Dessuten hadde ikke 

våre annonsØrer blitt 

spesielt blide på oss hvis 

vi skulle konkurrere med 

bladet blir i farger 

- denne gangen har vi øket fra 20 til 

28fargesider! (applaus!) 

3) Happy Hour har vi iførste 

omgang gjort mer kompakt, noe du 

sikkert ser i denne utgaven. I neste 

blad (antakeligvis) kommer vi til å 

ha en ny leserundersøkelse igjen, og 

da får vi se hva de store massene 

mener. Når det gjelder CD-greier, er 

det dessverre alt for stille der, men i 

neste blad kommer vi til å skrive om 

dem. FØr vi startet 

AmigaForum AS, jobbet 

faktisk undertegnede også som 

forhandler. Jeg likte ikke 

situasjonen, både på grunn av 

moralske og kapasitetsmessige 

årsaker. Etterhvert som bladet tok 

mer av min tid og dessuten begynte å 

få litt bedre økonomi, kuttet jeg ut 

dette. 

c) Fri konkurranse mellom alle 

annonsØrene fører til lavere priser. 

Hvis jeg skulle drive postordre, ville 

det til slutt være jeg som Trivial Pursuit og 

diverse andre 

høydepunkter som 

nettopp har 

kommet (ett år 

forsinket). 

Forslaget om at vi 

skal begynne å 

skrive om spill til 

Super Nintendo er 

(som du selv sier 

det) helt på jordet. 

Hvis du ønsker å 

lese om 

Nintendo-spill, kan 

- Fri konkur-
bestemte prisene, da de 

andre annonsØrene ville 

forsvinne. 

ranse mellom Moralen er: vi  selger 

blad, og klarer oss med 

det. Dere som leser 

AmigaForum og kjøper 

ting hos våre annonsØrer, 
annonsørene 

fører til 
gjør det attraktivt å 

annonsere i bladet. En 

lavere priser 
stor del av vårt 

økonomiske grunnlag 

ligger der, så det er 

du lese Nintendo-bladet, som 

forØvrig er godkjent av Nintendo 

( "Offidally Licenced Product"). Var 

det noe som snakket om enfri og 

uavhengig presse ? 

4) Den neste leserundersøkelsen vil 

avsløre behovet for flere kurs. Når vi 

kommer ut månedlig blir det lettere 

å drive kurs, da det blir enkere å få 

sammenheng i ting. 

5) Stiftene har vært en katastrofe, 

spesielt i nummer 2/93. I dette 

nummeret skal det være bedre! 

6) En avis med 18 bruktannonser 

deljor fint hvis dere 

husker å si at " .. .jeg så annonsen i 

AmigaForum " når dere bestiller noe 

hos en annonsør. Takk! 

-Øyvind 

Ærede AmigaForum 
Jeg skriver dette brevet fylt med litt 
sinne og litt glede. Gleden skyldes 
selvfølgelig Commodores lansering 
av A 1 200, selv om jeg mener at de 
gjorde noen tabber her. Tabbene er 
selvfølgelig at de ikke installerte en 

3 .5"  IDE harddisk, men en 2.5" IDE 
harddisk-posisjon som gjør at 
hard-diskene blir noget dyrere. Noe 
annet er at den kom uten FAST 
RAM og at den burde hatt en 
ørlitegrann raskre prosessor. Ellers 
mener jeg at Amiga 1 200 er en 
fremragende lansering av CBM 

International ! 
En annen ting er at vi etter min 
mening trenger enda en 
Amiga-modell, en maskin som 
dekker tomrommet mellom Amiga 

1 200 og Amiga 4000/030. F.eks. en 
A2400 på en 68EC030-prosessor, 
DSP og litt annet. Denne maskinen 
burde vært spesielt designet for 
videoredigering. 
Så vil jeg nevne noen ord til landets 
hackere og crackere om Amiga' en: 
Ikke crack programmer, lag dem! 
Organiser dere i grupper som lager 
kvalitets-software i kommersiell 
standard. Og kom sammen på 
software-parties, som tilsvarer 
dagens demopartyer, bare det at dere 
konkurrerer om å lage det beste 
programmet. Personlig skal jeg først 

bli ferdig utlært i AMOS før jeg tar 
fatt på C eller Assembler. Så om et 
par år produserer j eg kanskje 
produkter som selges som PD eller 
liknende, og mine kunnskaper skal 
ihvertfall ikke brukes på å ødelgge 
softwarehusenes virksomhet! 
Nå over til noe komplett annet. 
Først og remst vil jeg takke Øyvind 
KSogvoll & Co for deres fantastiske 
arbeid for å lage landets beste 

Amigablad (sammen med 
Databladet, takk til Svein E. Valle 
Johansen! ! ) .  
Og t i l  dere som maser slik om at 
AmigaForum skal komme ut hver 
måned: Jeg er fullstendig enig med 
dere, men tenk på stakkars 
Skogvoll! Det er jo nesten bare han 
som skriver i bladet, han kommer jo 
til å slite vettet av seg, gubben! 
Tilbake til AmigaForum: V ærsåsnill 
å få litt flere fargebilder! 
Og helt til slutt: Commodore, hvor 
blir det av brosjyren min som jeg 
har bestilt, ifra den annonsen på 
baksiden av AmigaForum 1 /93??? 
Hilsen Finnmarking sørpå: Geir 
Kårvik, Rognelia 8d, 4622 
Kristiansand S .  

Ærede Geir 

Amiga 1 200 er et kompromiss: å 

lage den best mulige maskinen for 

minst mulig penger. Selvfølgelig 

kunne man ønske seg litt mer av alt, 

men den ble nå engang slik den ble. 

Personlig kunne jeg tenkt meg en 

liten luke der man kunne putte inn 

en SIMM-brikke (FAST RAM), slik 

at man slapp å kjøpe seg et kort 

bare for å sette inn en SIMM-brikke. 

-----------------------------------�------------------------------------------
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Dette hadde ikke kostet allverden. Og 

den skulle absolutt hatt klokke som 

standard. .. Hvis det skulle vært plass 

til en 3.5 "  harddisk i maskinen, 

hadde maskinen blitt større, og den 

hadde kostet mer. Dette kan man 

diskutere i det uendelige! Men en 

ting jeg oppfordrer dere (lesere) til å 

regne litt på, er hva man i dag må 

betale for en 1200 med 

68030-aksellerator og harddisk. 

Sammenlign dette med det du kan få 

en 4000/030 for (rundt 13. 0000 på 

tilbud), og du vil bli overrasket over 

hvor gunstig A4000/030 kommer ut 

av sammenligningen! 

Det har gått rykter om at 

Commodore skulle lage en 

A2400-liknende sak; dvs. en maskin 

med løst tastatur og et forholdsvis 

flatt kabinett ( ''pizza-boks "). Vi 

hadde ikke hatt noe imot et slikt 

produkt, men Commodore ønsker 

ikke å kommentere saken, og vi har 

heller ikke klart åfå bekreftet noe via 

andre kanaler. Hvis DSP'en er en 

forutsetning for en slik maskin, må vi 

ihvertfall vente til den kommer . . .  utpå 

sommerenlhøsten en gang. 

Dagens demoer tyner maskinen ut i 

yttergrensene av hva den klarer, og 

det finnes veldig mye kunnskap 

samlet i de forskjellige 

demo-gruppene rundt omkring. Jeg 

hadde heller ikke hatt noe imot å sett 

litt matnyttig programvare fra disse 

glupingene . . .  så vi venter spent på et 

utspill! 

Takkfor at du liker bladet. l det hele 

tatt blir det stadig lenger mellom 

klagingen, og de som klager synes 

enten at 1) det tar for lang tid før 

musmatten kommer (høres dette kjent 

ut?), og 2) det tar for lang tidfra de 

betaler postgiroen og til første blad 

kommer. Vi jobber med saken! Jeg 

takker også for din omtanke 

angående faren for at jeg skal miste 

vettet. Men uansett satser jeg mine 

siste hjerneceller på at bladet ifra 

hØsten av skal komme ut hver måned! 

Hvis vi klarer å holde på våre 

annonsØrer og abonnenter skulle det 

gå bra. Angående fargebilder: l dette 

bladet har vi 8 fargesider mer enn 

før! 

Og den brosjyren på Amiga 1200 du 

ventet på var faktisk lagd av meg, og 

siden det av og til er såpass travelt 

med bladet, hender det at slik blir 

forsinket! Men nå har Commodore 

fått både 2. og 3. opplag av den, så 

jeg går ut ifra at de ikke har noen 

problemer med å bli kvitt den. 

-Øyvind 

1---

Iijøp & SaIg 
PO 
ti l Amiga 500/S00+/600/ 1 200! 

Pish/Amo /CG �on ts/C l ip Art 

m.m. S\!tt inn kr. 1 5,- på giro 08'0 l 
392 1 947 for to kataJogisker. Priser 

fra kr. 9,- Rask levering !  John 
S endsen, Østerlil 'eien 18, J 185 

Oslo. 

GVP harddisk 
1 2 1  MB til Amiga 500 selges kr. 
4.990 med 2MB RAM. 6 mAneder 

gammel. Ring Svein, telefon 
04-420548. 

Amiga-PO 
Fi ti -820, Amo. PD - 1 1  O. RHS 
m e d  mer. Send kr. 1 0.50 i 

frimeJ'ker for katalogdi kett. Fra 

kr. 8 .5'0 - 1 2.50 pr diskett i nklusive 

porto! KOllIakt Ctrlr Haatveit. 
FUnLveien 44, 1750 Drangedal. 
Postgironr. 0824 0435803. Telefon 
03 99 67 2 7. 

Ti l salgs 
Am iga 500, 5 1 lKE t:kstraminne, 

GVP Sound ampJer. Acti n 

Replay, TV-modulator, 1 00 

disketter, 2 joy- sticl<s og mus + 

Hm maue 'eIge kr. 4.000,-. Ring 
Lasse, tlf. 62 42 57 78. 

Game Master 
4 ubrukte Game Ma ter + 1 0 

ubrukte , pill til Game Ma 'ter 

selge kr. 3 .000,- (n, pri ca. 

4 1 00.-) .  Mort n Hl/UrO/pel, 2266 

A. rneberg. 

Amiga SOO 
med RF-modulator. ekstraminne 

l5 1 2K), Action Rep lay 3.  2 

joy ticks og cn Commodore 

M PS 1 230 printer selges sam let k. 

6000,-. Morten fluawrpe{, 2266 
A rneberg. 

GVP harddisk 
oyp HD8+ 52MB harddhk med 

2MB R.AM selge rimelig. B ruk t 
3 mnd. Ring 081 -90092 etler kl. 
/ 7.00. 

Roulette 
Prøv deg som gambler ved 

Roule.ttebordet! Nor. k eU�r 

engelsk ersjoll. Amiga. 1 MB, for 

] -2 spillere. kr. 100. Be till nuh ! 

Åge Mossestad, bo.x 247, 590 l 
HøyangtIr. 

Visste du 
at Europas mest solgte diskett-blad 

for Amiga lages '1 Norge? Bladet 

beter A.M/FM, og er laget ,<pcsieJt 

for alle som er intere ert i å l age 

eller høre musikk på Amiga! Hvert 

llunuller inneholder nyheter. 

opplæring. anmeldeL er. ti ps & 
tricks, alt det nyeste i PD 

musikk-programme:r, og sel følgelig 

mye hra musikk. CD Amiga skrev 

"�fYf1u 're seriou.ly inlerestl?d i 
Amiga (-md music. this is ane 
maga::-ine that. you trut)' cannot 
a/ford ro miss". Og del beste a alt: 
AM/FM koster bare omtrent like 

mye om PD di ker . For nærmere 

infonna jon og katalog. send kr. 6,- i 

ubruk,1e frimerker t il: BjØrn A. Lynne, 
Schleppegrellsgt. 10, 0556 Oslo. 

Selges 
Amiga 500+ med GVP 50M B HD 
( rmpact Series 11) som har 4MB 

FAST RAM og mang pro\!. 

Ma.iOJkinen er bare noen måneder 

gammel og harddi ken er 1 /2 år 
gam mel . Selge.s p.g.u. Kjøp av 

A4000. Gi bud ! Ring 067 24 1 6 1  efter 
kl. 1 7.00. 

Amiga-utstyr til  salgs! 
Profe.<; ekstra diskettstasjon kr. 350, 
AD-IDE 40 (harddisk kontrotlerk(;)rt 

for A500/A500+) kr. 450. ;2 ti< 1 200 

baud modem m!koutakrer. kr. 1 50 

pr. tk. Ring Roald. t{f. 05 72 74 23. 

p O-kontakter 
søke.s f r nytting av Public Domah\, 

A MOS-program. ST-modul r m.m. 
Michael Husbyn, Reina. 7520 Hegra. 

PS: Lamere, spar portoen ! 

Amiga 3000 
med 4M B RAM selges. Pris kan 

di. kUlere . Ring tlf. 64 92 7 1  35 

me110m kl. 1 8.00 og 22.00, eller s\!od 

en fax på 64 92 73 7 1 . 

Amiga 3000 
+ programvare o g  el års garailli 

selges til hø tbydende over kr. 

9999,-. Ring tlf. 09 91 30 94. 

Til salgs! 
GVP Serie. Il  40MB harddisk med 

4MB RAM til A2000. A2 00 (P.J.\l.) 
genlQck til. A2000/3000. Ring for 

mer info. Jan Tore, tlf. 089-73 199. 

Amiga PO-footer 
& cl ipart! 
1 80 CG-fonter ( 1 5  di�ker) ki. 220,-. 
300 Adohe type I fonter ( 1 5  di ker) 

kr. 220.-. Pagestream clipart 

(lMG/GEM) over 300 bilder (6 

disker) kr. 1 70. - .  ProDraw CUp . 

ne ten 300 bilder (3 diBker) kr. 1 20.-. 

EPS Clipart l : esten 1 00 bi.ldeq3 

di keI') kr. l 20,- .  BPS Clipart 2: 
Over 200 bilder ( 1 8  disker) kr. 300.-. 
EPS Clipart 3: Over 300 bilder ( I 8  
d isker ) kr. 300.-. Alle priser e r  i nkl. 
porto. Ring Jan-Tore, ti}: 089 73/99. 

1/2 år gammel ASOO Plus 
Med installert ROM-swirch 
(Kickstatt 1 3  & 2'(») og en del 

software selges ti l høY'Itbydende 

(over 2 .000,�). Ring Geir eller 
Rune, flj: 32 /6 04 65. 

Kjempebi l leg 
hardvare og rnjukvare! Snøgg 

Quantum 52MB IDE harddi k kun 
kr. 1 1 99,-. rCD barddisk-kontrollc.r 

(AT/IDE) til ASOO/A500+IA2000 

berre kr. 499,-. Amos og compil r 
(originaJ) samla kr. 1 99,- ( ny pri. 

kr. 700 ,-). Kings Quc;<;t 2 og 3 (og 
orig.inal ) samla kr. 99,-. StjemekiJkar 

lOOx60 kr. 299,-. Ring Ro{fpli [{f. 
071-82 / 28. PS.' Svarar ingen i/man 
10 dager, går eg berserk med øks 
på laurdagl 

PD Selges 
Ft:ed FL h fra 1 -760 + mye. mye 

mer. Kun kr. 10 pr. dcisk�tt -+ 15h i 

porto uansett anrall diskeuer: 

Kontakt: Sondre S. Bjømebckk. 

355.0 GOL. 

Amiga 600 
:2 mnd. Arniga 600 selges ! Med 

innebygd 20MB harddisk. L MB 
minne og rV-modu lator. It dette 

følge rog å med: Joystic� mo, , 
musmatte, instruksjonsbøker, 

kabler, W rkbencb og Kickstart 2. <i 
+ mange gode (origina le ) 

brukerpttogram (deriblant 

MEDpla. er 3. 1 0, Freepaint 

tegneprogram, database, 

t kstbebandler og ca. 60 orig inale 
spilL Som nytt. Alt i 

originalinnpakni.ng. Selges for kr. 

4.500,� Ring: 043 49927 og spør 
etter JO/Ill Kåre (etTer kl. 15.00), 
eller skril' til John Kåre Werdal, 
4529 B) remo. 

Amiga 20008 
med XT-kort. 5.25" ekstra diskett
'raSjoo og KickstartlWorkbench 1 .3 

sel,ges. Ring tlf 08 52 87 01 

GVP 
G-Force 40MHz 68030·akselLe:.rator 

oted 4i\ffi 32-birs RAM og 

SCSI-kontroller lIelges til 

høystbydende. Ring Bjørn, 
09-156038 eller 080-829 J 7 

Amiga 2000 
med 42MB Quantum harddisk. 
1 MB CHIP RAM, 2MB FAST 

RAM, ekstra diskettsra Jon og 

monitor. pluss mange program og 

høker elges am.let for under halv 
pri ·. Rtng Vebjwn, 081 -60998 

A
.
bonne�ter kan annonsere gratis som privatpersoner i Kjøp&Salg. De som ikke abonnerer må sette inn kr. 35,· 

pa postglrokon!o nr. �80� 45746�9 og skr�ve annonseteksten �å postgiroblanketten, eller sende denne i et eget 
brev med kopI av kVlttermgen. VI godtar Ikke annonser som gjelder salg eller bytting av piratkopier. Send din 

annonse til AmigaForum, Verkstedveien 4B, 8013  Bodø 



Månedens Dispril 
Runar Rønningen er journalist i 
avisen ComputerWorld, som 
utkommer i Oslo. Han har i den 
utgaven som kom ut fredag 1 6. april 
lansert en heller tvilsom påstand på 
en måte som kan få folk til å tro at 
det er et etablert faktum. 
Commodore ligger nemlig på en 
klar tredjeplass på listen for 1 .  
kvartal 1 993 med 4482 solgte 
maskiner, mens et firma ved navn 
Datavarehuset har solgt over 550 
PC' er færre. Likevel forsvinner 
Commodore ut av listen, hør bare 
her: 

" . . .  Siste plassen på pallen må vi 

avsette til Datavarehuset. Til tross 
for at Commodore totalt sett har 

solgt 4482 maskiner, var over 
halvparten av disse Amigaer, som jo 
ikke regnes for skikkelige PC'er. 
Datavarehuset solgte 3925 PC' er, og 
er rimelig fornøyd med dette . . .  " 

Legg spesielt merke til bruken av 
det ellers overflødige ordet "JO", 
som gir inntrykk av at dette er et 
faktum som er opplest og vedtatt. 
Punktum. 
Det interessante her er at hverken 
jeg eller noen jeg kjenner har hørt 

noe om denne definisjonen, og det 
står heller ikke nevnt noe i 
artikkelen om dette. Men det må 
være en temmelig presis definisjon 
med store krav til hva som følger 
med, for hvis vi ser på Commodores 

tall, ser vi at mesteparten av 
Amiga-salget gjaldt Amiga 1 200 
(dette er forsåvidt ikke noen 
overraskelse). Men hva er det da 
som gjør at en 68EC020-basert 

T ø V & T u I 1 

GURU 
MEDITATION 

Fra en arkeologs dagbok, 29. mars 1993: - Andersen, jeg tror pinadø de 

IBM-kompatible PC'ene er enda eldre enn det vi tidligere har forestilt oss! 

datamaskin med norsk 
operativsystem, multitasking og 
høyoppløselig grafikk som ser ut 

som 24 bits, ikke skal regnes som en 
"skikkelig PC", skjønner ikke jeg. 
Apple selger haugevis av maskiner 
med liknende spesifikasjoner, 
riktignok uten god multitasking og 

og at "Amiga-kunstneren" Anne 
Breivik har fått bevilget midler til å 
starte et videoverksted. Ingen av 

disse artiklene fremhever at "Amiga 
jo ikke er en skikkelig PC" ,  noe som 
beviser at uvitenheten ikke råder 
grunnen hos ComputerWorld. 
AmigaForum abonnerer faktisk på 

med dårligere 
grafikk, men her er 
det ikke gjort noen 
forbehold. Derimot 

- En slik 
ComputerWorld, men 
hvis denne utidige 
mobbingen ikke avtar, 
kommer vi ikke til å 

har de gjort et stort lIause kan vi fornye abonnementet. 

nummer ut av at Vi har for lenge siden 

Apple hadde 

ikke la gå 
registrert 

problemer med å ComputerWorld som 

levere nok maskiner i gratis abonnement på 
l .  kvartal. ubemerket AmigaForum i håp om 

Commodore hadde å spre litt informasjon, 

minst like store 

hen . . J problemer. 

Årsakene til denne 
glippen i artikkelen kan være 
mange. Det kan skyldes muligens at 
han er full av fordommer, ikke har 
undersøkt saken godt nok, er veldig 
glad i Datavarehuset, er full av 
komplekser og misunnelse, eller at 
det rett og slett dreier seg om en 
skrivefeil som ikke ble oppdaget 
under korrekturlesningen. 
Andre steder i bladet kan vi lese at 
Amiga ble brukt til å lansere OS/2, 

men det ser ikke ut 
som om dethar nyttet. 

Men en slik flause kan 
ikke gå ubemerket forbi .  Vi foreslår 
at du skriver til Runar Rønningen 
hos IDG Communications Norge 
AS, Postboks 2862 Tøyen, 0608 
Oslo, og ber om å få tilsendt en 
definisjon på hva en "skikkelig" PC 
er! 

I ntel Outside 
Etter vår lille spøk i forrige 
AmigaForum, har markedet for 
"Intel Outside"-effekter eksplodert! 
Stort sett alle maskiner utstyres nå 
med slike lapper, og det hele 
kulminerte med at redaktøren fikk 

tilsendt en eksklusiv "Intel Outside" 
T-skjorte fra Digital Presentasjon. 
Takk! 

Fra ordboken 
Denne gangen var det dessverre 
smått med datauttrykk, men vi har 
ihvertfall klart å grave opp den 
opprinnelige norske ordet for det 
eksotiske klesplagget "bastskjørt". I 

gamle dager het det selvfølgelig 
"høystakk" . 

Limerick 
Vi har siden startskuddet på 
Limerick-konkurransen fått kun ett 

bidrag, men på grunn av dette 
bidragets karakter ønsker vi ikke å 
publisere hverken diktet eller 
bidragsyteren. Likevel sender vi en 
T-skjorte til vedkommende, 
samtidig som vi oppfordrer andre 
lesere til å kaste seg inn i 
konkurransen ! 

Forsinkelse 
For de som synes at denne utgaven 
av AmigaForum kom noget sent, 
kan vi opplyse om at årsaken til 

dette selvfølgelig er overgangen fra 
vintertid til sommertid. Da minstet 
vi en verdifull time, som vi har 
jobbet hardt for å prøve å ta igjen. 
Det viste seg imidlertid etterhvert at 
dette ble umulig, og hele opplegget 

raknet. 

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



VIRUS I 
Vi har hørt at det er endel av dere 
som ikke er helt fornøyd med vår 
oversettelse. Til det kan jeg bare 
si: Vi  er ikke perfekte, men for at 
vi al le skal kunne glede oss over et 
system som er virusfritt, så 
behøver vi hjelp fra dere. Både 
hjelp til eventuel le skrivefeil som 
dere måtte oppdage og at dere 
også melder dere inn for nye 
oppdateringer hos oss. 

Hvorfor få Superkiller fra oss ??? 

Fordi det er den eneste måte dere kan 
være helt sikre i dag. Der oppdages 
virus over alt, også på basene finnes 
de. Husk alltid å teste dine program 
med en disk fra Safe Hex 
International før du installerer dem 

på harddisken eller bruke dem 
sammen med andre program! Finner 
dere at det er noe dere ikke helt 
forstår, vær vennlige å skriv til oss, 
eller send diskett med feilene/virus. 
V år adresse er: 

Kurt Hansen 
Langøyveien 1 3, 
4026 STAV ANGER 

Husk å sende med konvolutt med 
svarporto. Ellers kan dere ikke få 
svar fra oss på eventuelle spørsmål. 

Fremover vil vi forsøke å sende ut 
informasjon om hvilke viruskillere 
som er opdatert siden sist. Dette slik 
at dere kan se etter om det ikke er på 
tide å skaffe en ny viruskiller. Det er 
alt for mange som sitter med gamle 
viruskillere og tror at det holder. Det 
verste tilfellet vi har sett er en som 
hadde en 4 år gammel killer og 
trodde han var sikker. Vi har også 
hatt besøk av en del som har vært 
innom for å se hva vi driver med. De 
har fått sett at det er et stort arbeide 
som gjøres for dere. 

Versjoner den 01 Februar 1 993: 
VT V2.49 

EVW V2.22 
LVD V 1 .75 
VMK V 1 . 1 0 
SnapShot V2.0 
FEA V5.30 
ve V6.20 
VirusZ V3.03 

Disse finnes alle på The New 
Superkillers. BootX V5.23 Recog 
V 1 .75 er i dag på sin egen disk. 
Og disse er når bladet kommer ut, 

D I v e 

N Y E  A M I G A - V I R U S  
Kode etter . irmmavnet: 

- betyr cl . nne mangler vi 
+ denne har vi og er under test 

(xx;qF Lengde- på Pilvims 
( x)L ,. .. tinkvirus 
( xx}B .. BOUlb irus 
( � )'f ., Trojanbombg 

Aibom O O 
Aibon·ACP.Ctrl. O O 
Angel O O 

Anti-Knacken O () 
BB-Prot O O 
Beethoven (26ll8) O O 

Bootjob ( 1 356) O O-F 
BootX Virus lPer erse i l  O O 
CIi'Manager + O () 
C10ck I . l  O O 
Disgust () O 
Disk-Kilter 1 .0 1 1368 O O 
Disk Speed Check (33 1 52) + O O-T 
Disk Te,rmlnator + O F 
DM Trash + O O 

E ecutors O O 
GCA O O 

Grcmelin  2 + O O 
Happ New Year O O 
Hunk-lab () (l-L 
lnt-eli \6048, O (j·F 
Indiana Jones O O 

Jnlluenza O O 
lngo O O 
MYK ( 1052) O O·p 

uked 007 O O 
Perverse I + O O 

I'la�lique O O 
I'stats O O-F 
Republicaner O O 

e-hwartmcgger O O 
Sendarian + O O 
Setmap & install O O 
Show Sy ops + O O 

peed Cneck Viru �3315,- + O O-T 

Sysinfo 2.2 + O O 
T.ET.B Virus O O 
Terrorist 2 -NoVi ( 1 6 1 2 1  Cl B-F 
T.ET.E O O 
The ew Kid + () O 
The Tra�'ellng Jack 4 + O O 

TirnerDnre virus 48 L !) + O O-B 
Timer viru setmap ( 1 7 1 2) O O·B 

'fopdQg 1 .0 O t)-F 
Top Util Virus O O-P 
Trojan Killer O O 
Wahnfried O O 
Warhawk J + O O 
Warhawk 2 + O O 
Virki1l 2 O O 

irusmllker I (} (J 
Xl'OP)' 6.5 Trojan �28020) O O-T 

allerede klare for utskiftning, så hvis 
du har noe som er eldre enn dette kan 
du forære dem til et museum. Den 
neste killer som kommer klarer 

forhåpentlig de fleste av de som er på 
etterfølgende liste, alle er virus som 
er kommet til fra 1 5 .  november 92 og 
frem til 8.  februar 93 

Hilsen Kurt & Helge 

Virus hot l ines! 
04 5 20420 (Kurt) eller 

04 828236 (Helge). 
Begge er åpne for HJElP 

mellom 1 7.00 og 2 1 .00 for 
alle som har problemer 

r s e 

Amiga fTaCS 
-et OK alternativ! 

Vi har gode tilbud på: 

Alle typer maskiner 

Utstyr fra G VP og MicroBotics 

Det meste i software og spill 

Priseksempler: 

Amiga 1200 kr. 4.450, 

Ekstra diskdrive kr. 885,-

Ring for priser! 

Com-Systemer 
Schweigaardsgt. 34E, 0 1 9 1  Oslo, Tlf. 22 1 7  34 09 

I :Vi ��!h!J!!j;'�,!!� i if!��;!�'�' =8· 
de ... prisene! Merk av det du ønsker å bestille og send ... Super Hires Denise , nye oppløsninger 
hele annonsen til oss, eller ring! Vi er greie folk og svarer opp til l440x566 pixeIs !, kr 388 
gjeme på spØrsmål og ting du lurer på, og vi KAN Amiga! ... CIA 8520, "problembrikken", kr 149 
RAM-kort Disketter 
. . . 5 1 2  KB A5oo, kr 265 ' " Samme mIklokke, kr 299 .. . 3,5" DD Memorex kvalitet, 1 0  stk, 
. . .  l MB A5OO+, kr 399 .. . l MB A600 mIklokke, kr 485 livstidsgaranti, kr 55. (Rabatt: -3 krIpakke 
... 2 MB MultiEvolution A5OO/500+, ekte fastram, med ved kjØp av min 5 pakker.) 

SCSI-kontroller - kjøp løs HD billig senere!,  kr 2200 .. . Diskettbox for 80 stk 3,5", kr 78 
.. . 4 MB SlMM til Amiga 4000, kr 1 240 � 
Vi har også alle typer SIMM, SIP og løse ram-brikker! ... Datel 8-bits Sampler mlsoftware, kr 340 
Diskettstasjoner .. . Amiga Power Mouse, 290 DPI!, kr 2 1  O 
... Intern A5OO/+, kr 550 ... Intern A2000, kr 550 ... Musernatte, kr 35 
... Power PC880E ekstern, kr 550 .. . ASoo1+!2000 KS Swapper, taststyrt, kr 210 
... Power PC880B, ekstern med software (Safe Hex . .. A600 Kickstart Swapper, taststyrt, kr 299 

International)+hardware virusbeskyttelse!, kr 740 ... Lasat 14400 bps + FAX modem, kr 4780 
Brikker � ... Floptical 21 MB diskettstasjon, intern til 
. . .  Kickstart 2.0 ROM, kr 388 .,...,..� Amiga 2000/3000/4000 (trenger SCSI-
... Kickstart 1 .3 ROM, kr 255 kontroller), mil stk 21 MB disk, kr 2950 

��;�d��e�t����!aci�gg:e'!R�:o Amiaa 1 200 s�esial l Ram-tillegg: O 2 Mb: 620 O 8 Mb: 242 • 
Meget kjappe SCSI-kontrollere+harddisker! Lynraske har . ker til Amiga 600 og Amig 1200. Leveres ferdig 

Opptil l ,  l Mb/sek med 68000-prosessor og installert, med kabel og norske installeringsinstrukser, OG med ca 1 7  

opptil 2 , 2  M b  med 68020->. Leveres ferdig MB fra de aller nyeste FISH-diskettene uten tillegg i prisen! De 
installert med 17 Mb FISH programvare oppgitte hastighetene er målt på en Amiga 1 200 UTEN FASTRAM' 

gratis ! !  Også andre stØrrelser finnes. .. . 84 MB, oppti1 807 KB/sekund!, kr 2520 
Løs harddisk: . . .  25 1 MB IDE, kr 2950 ... 1 2 1  MB, opptil 1 , 1 5  MB/sekund!, kr 3230 (Den raskeste Fl A RGESCA N N ER I harddisken til A6oo/A1200?) 

It • RAM/FPU-kort til Amiga 1200 
Se test et annet sted i bladet!  De opplistede 32-bits RAM-kort øker hastigheten med c a  70%. Med 

. . . A5001+: 2495 . . .  A2/3/4000: 2395 Motorola 68882 matteprosessor enda mer! Alle har klokke på kortet. 

GVP Vi har alt GVP utstyr, ta kon- ... 4 MB, kun kr 1995 Se pris!!!  

takt for priser. (F.eks 1 70 .. , 4 MB + 33 MHz 68882, kr 3290 
MB A2/4000 HD: kr 4 1 30 !) ... 4 MB + 50 MHz 68882, kr 3890 

Vi har alle FISH-disker, kun I l  kr pr stk. Databaseprogram for FISH på 2 disketter, 22 kr. Anbefales! 

I I �::�t=: :::, .. : ... ",:" .... �,,, .. :':': . .. . ' ::: :,:,::, : ::,, ' , :  .. " , : .. :: .. :" " o,:  �.f,�. ",: :.:,'. """ ...... :,: ... � ... ,: ... : . . '.:.1 
Ile priser er ekskl. mva. 1 0  dagers full returrett. Frakt/oppkr.geb. i I Data næt 

tillegg. Klipp ut og send inn hele annonsen i en konvolutt eller ring I Pb 3181- Munk'voD 
oss kl 1 1 .00- 1 8 .00 ! Vi har mange flere produkter til virkelig N'�J?'002 Trondheim 

I lave priser - be om gratis prisliste! Forhandlere velkomne! Tlf/fax: 07 555 149 



Grønnegata 32 
9008 Tromsø 
Tlf. : 083 80380 
Fax: 083 88986 

AUTORISERT COMMODORE-FORHANDLER 

SALG 
S E RV I C E  

UTL E I E 
V E R KSTE D  

Åpn i ngstider:  
Man-Fre 
Torsdag 
Lørdag 

R i n g  oss på tlf.  

1 0  - 1 6 .30 
1 0  - 1 7  
1 0  - 1 5  
083-80380 

Vi leverer al le Am iga-model ler, og 
alt av hardware/software for Am iga 

� - - - - - - - - - - - - - - - � 

AMIGA 
• reparaSjoner 

Fast pris kr. 21 0,- + deler 
Rask leveri ng (maks to dager + postgang) .  

Vi reparerer også: 
Monitorer: kr. 360, - + deler 

Commodore 64: kr. 1 60,- + deler 
Al le priser er eks. mva. 

Nyhet: Ring 020 72064, og du får over telefonen hje lp ti l 
å reparere maski nen d i n  selv. Deler kjøper du hos oss! 

Vi selger også reservedeler, og har blant 
annet Kickstart 2 .04 ROM på lager! 

DataBua 
Postboks 320, 1 75 3  Halden, Tlf. 09 1 86930 

TIDLIGERE UTGAVERI 
For deg som l iker å ha ting i orden, t i lbyr vi nå 

tidl igere utgaver av AmigaForum. Bladene selges 
komplett med d iskett for kr. 35,- pr. nummer 

AmigaForum 1/92 
Reportasjer: Amiga Symposiet-91 

Tester: CDTV, Scala 500, HighSpeed 

Pascal, KCS Power PC-board, Epson 

GT-6000 fargescanner, GVP Digital 

Sound Studio, Perfect Sound 3 og 

Audition 4, Real 3D, GVP G-force 030 

Combo 40/4 akselleratorkort. Spill: 
Popolous Il, Harpoon, Terminator 2, 

Robocop 3,  Birds of prey. Tips & 
Tricks: Deluxe Paint, Desktop 

Publishing, Hjemmevideo. Diverse: 
Public Domain programvare, 

Verkstedhjørnet, Guru Meditation. 

Diskett: Scala 500 demodiskett. 

AmigaForum 2/92 
Tester: av Amiga 600, A570 

CD-ROM, Professional Calc, 

Professional Page 3.0, VistaPro 2.0, 

Vidi-Amiga, Video Director, SuperJam, 

Stereo Master, DoubleTalk og AmiNet 

nettverk. Spill: Ork, Project X, Mega 

Twins, Agony, Turtles, The Keys to 

Maramon. Tips & Tricks: 
Hjemmevideo, Desktop Publishing, 

Deluxe Paint IV. Diverse: Safe Hex 

International, Public Domain 

programvare, Verkstedhjørnet, Guru 

Meditation. Diskett: Viruskillere fra 

Safe Hex International. 

AmigaForum 3/92 
Reportasjer: Space Wars, 

Energisenteret på Dale. 

Tester: GVP PC-kort, Professional 

Draw 3 .0, Mus eller baller, Caligari 2, 

Nybegynnerspalten (2), ARexx-kurs 

(2), Amos-kurs (2), Desktop 

Publishing (6), Deluxe Paint IV (2) 

Annet: Virus-spalten, Public Domain, 

Kjøp & salg, Postkassa, Guru 

Meditation. Diskett: Pokabal, Filezap, 

Numpad A600. 

AmigaForum 1/93 
Repoertasjer: Pli ti-razzia på BBS'er, 

Virtuelt teater med Amiga. 

Tester: Amiga 1 200, Amos 

ProfessionaI, Vector 68030-kort, 

Genlocker til Amiga, MegaChip 

2000/500 Spill: Pinball Fantasies, 

Legend of Kyrandia, Lotus Ill, NigeI 

ManseIl, Sabre Team. 

Tips & Triks: Nybegynnerspalten, 

Amos-kurs (3), ARexx-kurs (3), 

DPaint tips: 3D-animasjon, Desktop 

Publishing. Annet: Virus-spalten, 

Public Domain, Postkassen, KjØp & 
Salg, Guru Meditation. Diskett: 
Shoot'em up spill pluss BootX 

viruskiller, LZF filsysyem for 

komprimerte filer, samt 

AMOS-program. 

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, 

InfoChanneI 4.0, Mer om Amiga 1 200, 

Mirac1e Piano Teaching System, Final 

Copy Il, Golden Gate 486SLC, SASC 

6.0, Deluxe Paint 4.5 AGA. Spill: The 

Hyperbook, Multiface card, Watchdog, Lost Treasures of Infocom, Wing 

Scala MultiMedia MM200, Interbase, 

Bars & Pipes Professional. 

Spill: Leander, Grand Prix Formula 

One, Red Baron, Another World. 

Tips & Triks: Hjelp ! ,  Nybegynner

spalten ( 1 ), Amos-kurs ( 1 ) ,  ARexx-kurs 

( 1 ) ,  Hjemmevideo, Virus, Deluxe Paint 

IV (2), Desktop Publishing (5).  

Annet: Public Domain programvare, 

leserundersøkelse, Guru Mediatation. 

Diskett: Locomotion og Bug Bomber! 

AmigaForum 4/92 
Reportasjer: Køln-messene, 

Amiga-symposiet 1 992, Intervju med 

Vesa Meskanen og Øistein Boassen. 

Tester: OpalVision, PhonePak VFX, 

AVideo 24 og TV-Paint, Amiga 4000, 

Workbench 3.0, Floptical, 386SX-kort, 

tre akselleratorkort for A500. 

Spill: Sherlock Holmes (CD-ROM), 

Premiere, Lure of the Temptress, 

Striker, King of Karate. 

Tips & Triks: Hjelp ! ,  

Commander, Indiana Jones and the 

Fate of Atlantis, WaxWorks, Street 

Fighter Il, Dragons Lair Ill, Sensible 

Soccer v l . l ,  Hjelp ! Tips&Triks: 
Nybegynnerspalten, Amos-kurs (4), 

ARexx-kurs (4), Virus-spalten, 

Vervekampanj e ! ,  Deluxe Paint tips, 

Hjemmevideo: Redigering & genlock, 

Modem-spalten Annet: Public 

Domain programvare, Postkassa, Kjøp 

& Salg, Guru Meditation. Diskett: 
Megaball, Recover, VBVerlauf, 

ToolsDeamon. 

Bruk kupongen som er stiftet inn i bladet 
Den sende til AmigaPorum. 
Verksted\'ei en 4B. 15m 3 Bodø. 
Amigaforum+di li. koster kr. 35,

EXEC ko ler _0,-. Bladene 
sendes i postoppkrav, 

kr. 40,- i PQno tilkommer. 



Ny versjon 
av Impact 
Vision 24! 

Mens andre leverandører snakker om 
tilleggsmoduler som skal komme en eller annen 

gang, kan GVP levere en komplett og ferdig 
24-bits løsning til Amiga. 

Du får tak 
i Impact 
Vision hos 
din Amiga
forhandler! 

Norsk importør. 
Capella AS, tlf. 22-200806 

I m pact Vis ion 24 ( lV-24) har b l i tt en 

veletablert standard i n nenfor 

profesjone l l  v ideografi kk  på Amiga. 

Se lve kortet i nneholder et 24-bits 

framebuffer, gen lock og f l icker-fi xer, 

med b i lde-i-bi lde, bi ldefrys ing og en 

rekke forskje l l i ge i n n- og utganger. Nå 

er dessuten IV-24 kommet i ny 

versjon 2.0 som i nneho lder en rekke 

forbedri nger i forhold ti l den forrige 

utgaven.  

Tegneprogrammet MacroPaint har 
fått en skikkelig ansiktsløftning. I 
tillegg til mange nye tegne
funksjoner, er også brukervennlig
heten betraktelig forbedret. Nå kan 
du f.eks. flytte menyen (verktøy
kassen) hvor som helst på skjermen, 
og tegnehastigheten er blitt "real 
time". Programmet kan dessuten lese 
og skrive JPEG-bilder direkte. Alle 
funksjonene er grundig beskrevet i 
den nye manualen. 

En ny versjon av Caligari24 følger 
også med. Nå kan du ha et 
ubegrenset antall lyskider, 
hierarkisk animasjon og fleksibel 
deformering av objekter. 

MyLad er et program som kan 
lage spennende overganger mellom 
forskjellige videokilder. 

Desktop Darkroom fryser 

videobilder, og du kan retusjere 
bildet eller utføre spesielle effekter. 

IV-24 versjon 2.0 har ny versjon av 
ROM-brikken, og fungerer 
problemfritt på Amiga 4000. 

Eiere av eksisterende IV-24 kort 
kan oppgradere til versjon 2.0. 

Parallel/- og 
seriellporter 
for Amiga! 

Rekker ikke din Amigas porter til når du skal 
kommunisere med omverdenen? Med den nye 

I/O Extender fra GVP får du to raske seriellporter 
pluss en bidireksjonell parallellport! 

Du får tak i 
IOExtender 
hos din 
Amiga
forhandler! 

Norsk importør. 
Capella AS, tlf. 22-200806 

IO Extender fra GVP i n neholder to 

h øy hastighets seri e l lporter og en 

para l l e l l port som dekker a l le  d i ne 

nåværende og kommende behov. 

Du kan koble til flere enheter 

samtidig, som f.eks. printer, modem, 
MIDI-interface, scanner osv. 

Hver av de to RS-232-portene har 

et buffer på 16 bytes, som gjør at du 
slipper å miste data (noe som lett 
kan skje når du bruker den interne 
seriellporten). 

Seriellportene kan kommunisere i 
alle vanlige hastigheter, pluss MIDI 
og andre spesielle protokoller. 

Bi-direksjonell parallellport som 

kan fungere både etter Amiga- og 
PC-standard. 

Parallellporten støtter de fleste 

videodigitizere, scannere, 
lydssamplere og skrivere. 

Kortet kan utstyres med opptil to 

MIDI-interface, som hver gir deg 1 6  
kanaler ( 1  inngang, 3 utganger og 1 
gjennomgang) . 

Programvarestyrt tilkobling for 
kommende utstyr. 

Kommer komplett med 
brukervennlig programvare for 
konfigurering og bruk. 



(= Commodore 
Commodore Computers Norge A/S. Tlf 22.64 .81  .90 

G I G A N E W S 
Den l}9Vuske Amiga 1 200 er kommet. 
Ily,ggef på den somme teknikken som· 
Amiga 4000, er den en råtass av en 
hiemlnedatamaskin. De nye AGA grafikkkretsene lar deg leke med 256.000 
farger på skiermen - samtidig! (Hørte vi 
et sfønn fra Amiga 3000-eiere?) selv
følgelig har verdens første 32-bits hiem
me4atamaskin tilnærmet uendel� ek
�uligheter. Norsk WorkbeAch 3.0 
også. Du får til � med et års teIefon� 
støtte fra Commoclåre, 
uten annen kostnad 
enn prisen av tellerskritlene du bruker. Por
skiellen på en Amiga 
1 200 �' en 'lanlig PC 

3 2  
B ITS 

ligger ikke bare i teknologien, men i pro-
grammene som giør det teHare å utnytte 
dine kreative evner. Uten å måHe tømme 
pengebingen først. 

Du kan lage egne 
animasioner C?9 datakunst. Du kan kompo
nere og spille musikk (4 lydkanaler) . 
Du kan skrive, regne og tegne. Og er 

du en spil lfreak, har du over 1 .000 
spil l  å velge mellom. Det du ikke kan 
velge mellom, er Amiga 1 200 og en 
annen maskin. For maken finnes ikke. 

Kj Ø P  I K K E  A M I G A O M  D U  
R E D D  F O R  74. B L I  S O'I. G T  


