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PERSONAL 

[ RELASJONSDATABASE I 

NORSK programvare, 
NORSK brukerveiledning 

Den første i den nye generasjon data
basesystemer. Superbase Personal \ 
nyttiggjør seg av det siste innen bruker
vennlighet, (menystyring, vinduer, 
pek-klikk-valg med mus) og styrken til 
en relasjonsbase. 

ENKEL A SETIE OPP. Skriv inn navn, 
lengde og format på feltene. Med lett 
forståelige menyer og kontrollpaneler 
kan du sette opp en database i løpet av 
noen minutter. Du kan når som helst 
endre feltformater uten å ødelegge data
ene som allerede ligger i filen. 

HA KO NTROLL OV ER DINE DATA. 
Superbase viser dine data i lette leselige 
tabeller eller side for side som egendefi
nerte formularer. Det er praktisk talt 
ingen begrensninger på antallet felter 

ENKEL A SEITE opp BEHANDLING AV DATA innen en post, men du kan velge hvilke 
av dem du ønsker å se på skjermen. 
Velg filer og ønskede indeksfelter og søk 
deretter gjennom dataene med Video
spiller-lignende kontroller. Bla: fram en 
og en post, bruk hurtigspoling fram og 
tilbake, velg pause eller stopp - like 
enkelt som å spille en video. Et unikt fil
tersystem lar deg arbeide med et utvalg 

KRAFTFULL BILDER I DIN DATABASE av postene i filen. 

ARBEIDSKRAFT. Definer rapporter av relaterte spørsmål fra forskjellige filer med ulike sorterings
nivåer. Importer data fra andre databaser eller applikasjoner. Eksporter data til tekstbehandlings
program eller sett sammen flere filer til en ny database. Den avanserte "B+" trestruktur av filene 
samt diskbuffer sikrer høy h "tighet. Superbase leser en typisk Navn- og Adressepost på mindre 
enn 31100 sekund. 

BILDEDATABASE. Benytt Super
bases spesielle grafikkfasilitet og 
kraftige datahåndtering til å lage 
et bibliotek med bilder/data. 

Du kan til og med kjøre en auto
matisk skiftende bildeserie. 

SPESIFIKASJONER 
Opp til 17 Gigabyte lagring 
Opp til 16.000,000 poster 
Opp til 999 indeksfelter 
Antall filer 
Antall åpne filer 
Antall filer pr, post 

PROGRAMBEGRENSNINGER 
pr. fil 
pr. fil 
pr. fil 

kun begrenset av maskinvare 
kun begrenset av maskinvare 
Kun begrenset av maskinvare 

Kreativ Teknikk 
Utvikling, import og distribusjon av dataprogrammer og periferi utstyr 

a.s Kreativ Teknikk, Sofies gt. 12,0170 OSLO 1. T lf: 02-4607 44, telex: 74921 
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I enkelte datamiljøer har det 

dukket opp en ny sykdom. En 

epidemi som blir sammenlignet 

med AIDS (Amiga I Ddrlig 

Stand). Den sprer seg med 

utrolig fart, og kan pdføre 

brukerene enorme tap. Det er 

vanskelig d oppdage viruset, 

og fd har medisinene som skal 

til for d ta livet av det. 

De som eier smittede disketter, 

vil raskt merke at vennene 

prøver å holde seg unna. 

Høres det utrolig ut? Ikke le, 

for du kan bli neste offer! 

For de som enda ikke har 

blitt smittet, kan jeg kort 

beskrive hendelsesforløpet: 
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SMITTEFASEN 
Du får en 'infisert' diskett fra ett 
eller annet sted i verden. Viruset er 
et lite program som ligger på 
diskettet, og som lastes inn i 
maskinen med en gang du setter 
denne inn som oppstart-diskett. 
Dette programmet vil ligge resident 
i minnet helt til maskinen slås av 
igjen, men i mellomtiden kan den 
ha smittet andre disketter. Smitten 
overføres ved at programmet legger 
seg selv ut på alle diskettene som 
settes inn mens 'virus-programmet' 
er aktivt. Disse diskettene vil da 
kunne føre smitten videre til andre 
disketter. 

SYKDOMMEN 
Symptomene på data-AIDS er at 
det begynner å oppstå feil på 
disketten. Sakte men sikkert fjerner 
virus-programmet data fra 'sin 
egen' diskett, slik at du ofte får 
lesefeil. Til slutt vil disketten være 
ubrukelig, men i motsetning til sin 
bioligiske navnebror kan den 
smittede bare formatteres på nytt 
igjen. 

MEDISINER 
Det skal visstnok finnes 
programmer som kan vaksinere 
maskinen din mot virus
programmet, og som også kan 
fjerne viruset ditt fra smittede 
disketter. Men du bør likevel være 
forsiktig hvem du omgås med på 
det grå programvaremarkedet, og 
ikke låne ut diskettene dine til 
personer du ikke stoler 1 ()()% på. 
Unngå å starte opp maskinen med 

en diskett som du ikke er helt 
sikker på er 'frisk', og ikke gi fra 
deg disketter som du tror kan være 
infiserte. 

TRON 
Tankene mine farer automatisk til 
filmen "TRON",  et Disney-eventyr 
som fremstiller en datamaskin som 
et samfunn der deforskjellige 
programmene er mennesker. De 
nyttige programmene terroriseres 
av et såkalt "Master Control 
Program", som ønsker å ha makten· 
over hele maskinen. Er det ikke 
dette som holder på å skje nå? Med 
"virus-program" og "medisin
program" som kjemper mot 
hverandre langt der inne, en kamp 
på liv og død som kan bety slutten 
på AmigaDOS' enevelde. Snart 
kommer det kanskje programmer 
med en innebygget lære-funksjon, 
som lager et avkom som er enda 
mere motstandsdyktig? 

KONSEKVENSENE 
Hvilke konsekvenser vil data
AIDS få for oss som bruker 
massevis av tid og penger på denne 
hobbyen? Vil den bety slutten på 
omgang med 'tilfeldige' pirater, og 
forsterke båndene mellom de mer 
etablerte crackere? Vil det bety 
slutten på kopimarkedet slik vi 
kjenner det i dag? Er dette Guds 
straff over kopi-haiene? Det er 
umulig å si hva dette kan utvikle 
seg til, men jeg tror vi alle har 
grunn til å være engstelige for hva 
som kan skje. Til slutt: dette er 
ikke en spøk. 
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Høsten er en fin tid for Amiga-eiere. De lange mørke kveldene 

er ideelle å tilbringe i det flakkende lyset fra en interlace-skjerm, 

der man sammen med en god kopp te og siste nummer av EXEC 

kan trenge seg lengere inn i hjemlandet til den beryktede GURU. 

Nå har også Amiga 2000 og 500 
blitt lansert i USA, så markedet for 
god programvare har med ett blitt 
enda større. Flere og flere 
programmere får øynene opp for 
Amiga's muligheter, og det 
begynner også å dukke opp en del 
seriøse programvarepakker som 
virkelig viser hva Amiga er god 
for. 

AEGIS har lansert Videoscape 3D, 
som lar deg definere 3-

. 

dimensjonale figurer, plassere disse 
inn i et landskap, bestemme 
lyssetting, og defmere bevegelser 
for kamera og objekter. Resultatet 
blir animasjoner slik vi kjenner de 
fra TV, og det utrolige er at Amiga 
faktisk klarer å vise animasjonene i 
sann tid! Dette åpner for en rekke 
nye anvendelsedområder, også 
innenfor det profesjonelle marke
det. 

Omsider har Amiga fått et 
tekstbehandlingsprogram som har 
solide referanser. Word Perfect for 

: '.'' ' 
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Amiga er lansert, og har fått meget 
positiv omtale i datapressen. Den 
inneholder alle funksjonene vi 
kjenner på MS-DOS-versjonen, 
men på Amiga er disse i tillegg lagt 
inn på rullegardimenyer. Utstrakt 
bruk av musen gjør programmet 
meget enkelt i bruk. 

Det er nå mulig å overføre Amigas 
graftkk direkte til ftlm. Et adapter 
kalt Imprint gjør det mulig å bruke 
en "Polaroid Palette" for å ta bilder 
av skjermen. For å ta et bilde av 
skjermen trenger du kun å trykke 
en tast, resten går av seg selv! 
Både Polaroidfilm, lysbildefilm og 
vanlig negativ fl1.m kan benyttes. 

Et godt råd til de som har lite å ta 
seg til: lær deg et program
meringsspråk og lag dine egne 
programmer. Selv AmigaBasic gir 
enorme muligheter, så her er det 
bare-å finne frem manualen og gå i 
gang! EXEC vil dessuten inneholde 
både programmeringskurs og 
utlistinger, så det kan være mange 
tips å hente her. Hvis du synes 
programmet blir bra, send det inn 
til bladet slik at andre kan få glede 
av det. 

Så hvem påstår at høsten er en 
kjedelig tid? Ihvertfall ikke 
Amiga-eierene! 

Øyvind Thorsen 
Commodore Computers Norge NS 
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Harddisker for Amiga 
Når du leser dette har Commodore 
lansert 2 harddisker for Amiga 
2000. Den ene er en 20 MB 3,5" 
enhet som plasseres i dfl:' s 
posisjon i fronten på maskinen. 
Den andie har en kapasItet på 40 
MB , og plasseres i 5,25"
posisjonen under de to 3,5" 
diskettstasjonene. Den sistnevnte er 
dessuten meget rask; aksesstiden 
ligger på ca 25 millisekund�r! 
Begge harddiskene er S T506-
kompatible, og er altså ikke SCSI, 
slik det har vært skrevet før. 

Bilder 
Det er nå fullt mulig å benytte en 
standard Polaroid Palette til å ta 
bilder av Amiga' s grafikk. Det har 
nå kommet på markedet et interface 
og programvare som gjør jobben 
meget enkel. Dette heter Imprint, 
og leveres sammen med proramvare 
som kontrollerer Paletten. Du bare 
velger filmtype fra 
rullegardinmenyene, laster inn 
tegningen, og velger 'Expose'. Du 
kan også gi programmet en hel liste 
over tegninger som skal 
fotograferes, og programmet vil ta 
alle bildene ett etter ett. Du· kan 
også benytte det residente 
programmet ' SnapShot' , som lar 
deg ta bilde av et hvilket som helst 
skjermbilde bare ved å trykke et 
par taster.Polaroid Palette kan ta 
vanlig 35 mm positiv eller negativ 
film, og Polaroidbilder. I settet 
følger det med: Polaroid Palette, 
35mm kamerahus m/motor, 
Polaroid kamerahus, 35mm 
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Nyheter 
Ny programvare og maskinvare kommer over oss like brått 

og brutalt som høstregnet. Vi. kaster oss ut i stormen og samler 

opp noen dråper som kan være verd å se litt nærmere på. 

Har du lyst til å bli gjennomvåt. ... ?! 

Polaroid lysbildefremkaller , 
Monteringsapparat for lysbilder. 
ImportØr av 'Imprint' i Skandinavia 
er Atlantis Informasjonssystemer. 

PAL-kort 
For de som er avhengig av et , 
composite' videO signal fra sin 

2000, finnes det nå et kort som kan 
klare jobben. Kortet monteres i 
video-sporet til høyre for 
strømforsyningen, og gir et signal 
som er like godt (dårlig?) som 
composite-signalet på Amiga 1000. 
Kortet koster kr. 985,- + mva. 

Nettet snØrer seg sammen 
Nå er det endelig kommet 
nettverksløsninger til Amiga. En 
rekke amerikanske produsenter har 
kommet med systemer som benytter 
både Ethemet og Token Ring, som 
gjør det mulig å koble sammen 
flere Amiga'er (harem? -red.). 
Ethemet-kontrolleren kjører med 
en hastighet på 10 megabit/sekund, 
og følger standarden fullt ut Et 
Token Ring-liknende nettverk som 
heter ARCNET lar deg koble 
sammen hele 255 maskiner. Begge 
løsningene finnes for både Amiga 
500,1000 og 2000, og det finnes 
også programvare som kan utnytte 
nettverksløsningene. Vi vet ikke 
om det finnes noen norsk importør, 
men redaksjonen har planer om å 
installere et av systemene i løpet av 
vinteren. 

Blekksprut 
For de som setter ekstreme krav til 
farge-utskrifter, leverer Xerox en 

farge ink-jet skriver som heter 
XEROX 4020. Vi har hatt en til 
testing i redaksjonen, og resulatet 
er meget bra! HAM-bildet "Cathy" 
på FISH-disk 72 blir veldig likt 
orginalen, og veggene i 

. redaksjonen er nærmest tapetsert 
med utskrifter. Herligheten koster 
ca. 20.000,- + mva. 

Musens beste venn 
Er du lei av å rense Amiga' ens mus 
hver fjortende dag, kan vi anbefale 
en såkalt 'Mouse Pad'. En av disse 
heter WavePad, og er en firkantet 
gummimatte som er kledd med stoff 
på oversiden. Den er meget 
behagelig å bruke, og er et funn for 
de som ikke klarer å holde 
skrivebordet sitt rent for alskens søl 
(Hvem, jeg?! -red.). Dessuten blir 
alle bevegelsene meget myke, noe 
som f.eks gjør DeLuxe Paint Il mye 
enklere i bruk. Den koster ca 100 
kroner inkl. mva. 

Digitalur 
For deg som liker å følge med 
tiden; nå kan du få tak i et stilig 
stativ til monitoren din, som lar deg 
vippe og vri den i alle retninger. 
Det får Amiga 2000 til å se ut som 
en MacIntosh Il, og gjør at Amiga 
500 kan plasseres litt under 
monitoren. Amiga 1000' s utseende 
blir enda mere unikt. Dessuten er 
det inn bygd et digitalur i fronten, 
som gir det hele et 'hi-tech' look. 

Grafikk! 
Gledelig nyhet til alle som synes at 
Amiga's grafIkk er alt for dårlig: 



Nå kommer det et par grafikk-kort 
som (enda) en gang for alle vil 
plassere den i teten når det gjelder 
grafisk databehandling. I USA har 
det nå kommet et kort som kan vise 
oppløsninger fra 640xS12 til 
1024x1024. Paletten inneholder 
godt over to millioner farger, og 
kan vise hele 4096 av disse 
samtidig. 'Garasjefirmaet' Mimetics 
har laget et kort med oppløsningen 
640x480, som også har en palett på 
over 2.000.000 farger. Foreløpig 
finnes det kun i NTSC-versjon, 
prisen er $699. I løpet av november 
vil det fra samme firma komme en 
GenLock ved navnet Imagen, og 
prisen i USA er $179. La oss bare 
håpe at den virker! 

Amiga GTI Turbo Intercooler 
Amerikanske CS A har i lengre tid 
markedsført et 68020-kort til 
Amiga 1000. Nå har det også 
kommet lØsninger til Amiga 2000 
og (hold dere fast!) Amiga SOO. For 
teknisk interesserte: En Amiga 
2000 med turbokort (68020+68881) 
vil gå SO% raskere enn en VAX 
11/780, og hele 40 ganger raskere 
enn en IBM AT (med 80287). Det 
vil si at den kan generere 
Mandclbrot-tegninger (ligger på 
FISH-diskett nr. 21) i løpet av 3 
minutter (normalt SO minutter). 
Hvis du er interessert i å kjøpe et 
Turbo-kort, ta kontakt med 
redaksjonen. 

Fargeskriver 
Commodore kommer nå med en 
fornuftig priset fargeskriver med 

det orginale navnet MPS l S00c. 
Skriveren er Epson JX-80-
kompatibel, og prisen er 
Commodore-kompatibel. 

PAL 
Nå er det snart slutt på å ergre seg 
over program med NTSC-skjermer 
som gir brukeren en følelse av å 
sitte å se widescreen-film på et 
reise-TV. Bl.a. AEGIS kommer nå 
med Draw+, Videoscape 3D og 
VideoTitler i PAL-versjon. 
NewTek kommer med Digi-View i 
PAL-versjon, og da er det vel 
sannsynlig at Digi-Paint følger 
etter.. .. ? DPaint Il har allerede 
kommet i PAL-versjon når du leser 
dette 

AT-kortet .. 
... kom ikke i september, slik vi var 
lovet. Grunnen kan jeg kanskje 
fortelle en annen gang, men ny 
relcase-dato er antageligvis en 
eller annen gang før jul. Kanskje 
far ønsker seg AT -kort i stedet for 
slips i år .. ? 

Perfekt? 
Word Perfect har nettopp kommet 
redaksjonen i hende, men vi har 
ikke fått testet den enda (neste 
nummer!). Den inneholder alle 
funksjonene vi kjenner fra MS
DOS-versjonen, bare at de på 
Amiga selvfølgeligvis er lagt inn på 
rullegardinmenyer. Dermed slipper 
du å ha en IQ på over 200 for å 
huske alle de kryptiske 
kommandoene, selv om du også 
kan bruke programmet på 

tradisjonell måte. Pakken vil 
markedsføres av Commodore, og 
prisen blir 3.2S0,- + mva., (GURU 
ikke inkl., jfr. VizaWrite -red.). 

Professional Page 
Egentlig skulle dette nummeret av 
bladet settes på Professional Page 
(PP), men på grunn av div. 
forsinkelser ble ikke dette mulig. 
Imidlertid er bildene i dette 
nummeret rastrert via PP, og de ble 
bedre enn i forrige nummer. 
EXEC's typograf har prØvd 
programmet, og kan bare konstatere 
at det ser svært lovende ut. Det går 
an å blande grafikk (IFF-filer), 
Draw+-filer og tekst fritt på 
skjermen, og hastighetene på 
operasjonene er svært bra. 
Programmet jobber i 640xS12 
punkter, og passer derfor best på en 
long-persistence-skjerm, dvs. en 
skjerm med lang ettergløding for å 
unngå flimring. Mer om PP i neste 
nummer! 

Nd skal vi C ... 
MANX og Lattice kriger videre om 
hvem som har den beste C
kompilatoren. Nå har Lattice 
lansert versjon 4.0, en kompilator 
som virkelig begynner å vise hva 
Amiga er god for. Den er opptil 
flere ganger raskere enn MANX
C'en, og det skal bli spennende å 
'C' hva neste versjon av MANX 
Aztec C inneholder. La oss håpe at 
de snart begynner å tenke litt på 
brukervennligheten! 

LP 
De som innrømmer at en int�rlace
skjerm ikke er det mest behagelige 
å se på, kan slippe å vente på at 
Commodore skal lage en Long
Persistenee (LP) skjerm. Skaff deg 
en Mitsubishi-monitor! De finnes i 
flere størrelser og prisklasser, og 
kan (kanskje) skaffes hos din 
forhandler. Husk å bestille en kabel 
som passer! 
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Forhandler
oversikt 
Forhandlerene har mulighet til ll melde seg inn i klubben, slik at de kan fd tilsendt medlemsblad og 
innmeldings kort. Dette er den beste mdten vi kan nd nye.Amiga-brukere pd. Her er en liste over 
forhandlerene som pr. 8/10 hadde meldt seg inn, og vi vil herved rette en takk disse. Hvis du ikke 
finner din.forhandler her, bør du snarest fortelle ham hvor bra klubben er, og at han snarest bør bli 
medlem! 

Asker Bok og Papirhandel 
Strøket 9 
1371 Asker 
(02) 78 14 46 

Arnesen EDB 
Fjordaveien 27 
9610 Rypefjord 
(084) 18 332 

Berrefjord NS 
Boks 162 
2201 Kongsvinger 
(066) 17 611 

BJ Electronic"s 
Storgaten 36 
1440 Drøbakk 
(02) 93 24 65 

Computer Service 
Skippergt. 68 
4614 Kr.Sand S 
(042) 24 292 

CBC NOR K.G. 
østre Strandvei 9 
3482 Tofte 
(03) 79 51 60 

Centro Data 
Haraldsgate 125 
5500 Haugesund 
(04) 83 05 31 

Ceta Forlag NS 
Gyldenløvesgate 42 
4614 Kr.Sand S 
(042) 70 298 

DatabuaNS 
Borgergt 12 
1750 Halden 
(031) 86 930 
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Dahls Bokhandel 
Boks 220 
6401 Molde 
(072) 55 699 

Datatec Kontor og Data NS 
Fjøsangerv. 207 
5042 Fjøsanger 
(05) 28 52 60 

Famo 
Københavngt 15 
0503 Oslo 5 
(035) 35 77 97 

Gunnar Nilsen NS 
Richard Kaarbøs p1.5 
9401 Harstad 
(082) 61 791 

Hillesland Bokhandel 
Hovedg

'
t. 

4250 Kopervik 
(04) 85 25 55 

Ingvald Dahle NS 
Langgt. 28 
4301 Sandnes 

Kreativ Teknikk 
Sofiesgt. 12 
0170 Oslo 1 
(02) 46 07 44 

Kongsberg Datasenter NS 
Banevn.32 
3601 Kongsberg 
(03) 83 22 37 

Leknes Bokhandel NS 
Boks 156 
8370 Leknes 
(088) 81 344 

M.O. Mølster 
5700 Voss 
(05) 51 11 22 

Mosjøen Bokhandel 
Strandgt 20 
8650 Mosjøen 
(087) 70 333 

Norsk Tekst og Datasenter NS 
Grønnegt 63 
2301 Hamar 
(065) 30 466 

Olafsen Bok og Papirhandel NS 
Storgt. 28 
3100 Tønsberg 
(033) 15 340 

R. Lauritsen Bokhandel NS 
Nedre Storgt. 1 
3015 Drammen 
(03) 83 14 22 

Sauda EDB Senter 
Mogt: 
4201 Sauda 
(04) 78 31 85 

Space World Drammen 
Nedre Storgt. 4 
3015 Drammen 
(03) 8906 45 

Termo Elektronics NS 
Boks 298 
1601 Fredrikstad 
(032) 97 311 

Tvedestrand Bokhandel NS 
4900 Tvedestrand 
(041) 62 460 

Wintersborg Data 
Rådhusgt 5 
4601 Kr.Sand S 
(042) 21 409 

World Import & Data 
Boks 36 
6090 Fosnavåg 
(070) 88 857 



Meldinger fra GURU'en 
Her er en liten morsom sak for de 
som trodde at de visste alt om 
Amiga. Vi fIkk tipset hos en 
kamerat som ofte er innlogget på 
diverse BBS' er 'over there' . 
Fremgangsmåte: Start opp 
maskinen med vanlig Workbeneh, 
og trykk med vestre musknapp et 
tilfelding sted ute på skjermen 
(utenfor et vindu, slik at ingen 
vinduer er aktive. Hvis du så 
holder ned begge 'AL T' -tastene og 
begge 'SHIFT' -tastene samtidig, 
og så trykker på en funksjonstast, 
vil du få ut en del meldinger i 
menystripen øverst på skjermen. 
Det står bl.a. om hvem som laget 
de forskjellige tingene på Amiga; 
programvare, spesialkretser, 
grafikk m.m. Det er også innebygd 
en frisk melding som er litt 
vanskeligere å få fram. Vi kommer 
ikke til å si hvordan det skal 
gjøres! 

MPS 2000e 
De av dere som er så heldige å ha 
en Commodore MPS 2000c 
fargeskriver, har kanskje blitt 
skuffet over kvaliteten på de 
grafiske utskriftene. Ihvertfall hvis 
man tar i betraktning at skriveren er 
god for oppløsninger som ligger 
høyere en en vanlig laserskriver. 
Her er spesialknepet som gjør at 
kvaliteten blir slik den skal være: 
Gå inn i "Preferences", velg "Seleet 
Printer", og deretter "Graphie 
Seleet" . Der kan du benytte 
"Treshold"-potmeteret øverst på 
skjermen til å bestemme tettheten 

ti s 

på utskriten; jo høyere·ta1I, desto 
tettere kommer punktene. Dette er 
en spesialitet for MPS 2000c
driveren, og kan ikke benyttes på 
noen andre skrivere. 

Fra lesere ne ... 
Hvis du er en lykkelig eier av 
DigiPaint, gir dette programmet en 
ganske artig "bieffekt". Når du 
"saver" et bilde lager programmet 
automatisk et ieon som er miniatyr 
av bildet ditt. For å skaffe bedre 
oversikt over tegningene dine, kan 
du bare lese dem inn i digipaint, 
lagre dem på en annen diskett, 
deretter kobler du .info fIlen til 
orginalen. Dette gjøres fra CLI ved 

. å skrive: 

COpy DFO:fIlnavn.info 
DFl:filnavn.info 

DigiPaint bildet i DFO og 
DeluxePaint bildet i DFl: 
(Kommandoene skal selvfølgelig 
skrives på samme linje, her i bladet 
er spaltene litt for smale! -red.). 
Har du bare en diskettstasjon, 
gjøres det slik: Sett først inn 
disketten med DigiPaint bildet og 
skriv: 

COPY DFO:filnavnjnfo ram: 

Sett så inn disketten med 
DeluxePaint bilder og skriv: 

COPY RAM:fIlnavn.info 
DFO:filnavnjnfo 

Dette forutsetter at du på forhånd 

har lagt CLI komandoene på RAM 
disk,se dos-kurset Dette gir en 
grei måte å holde oversikt over 
hvilke bilder det er på en diskett. 

Det fInnes et Public Domain 
program som heter ZAPICON (Fish 
Disk 12), det omdanner brus her fra 
DeluxePaint til leoner. Her kan uet 
være nyttig å bruke programmet 
"Grabbit" på Workbeneh skjermen. 
Dermed får du et IFF bilde med en 
ferdig fargepalett som du kan ta inn 
i DeluxePaint hver gang du vil lage 
et ikon. 

Har du noengang hatt det 
problemet at menylinjen blir i 
samme farge som bakgrunnen når 
du har lest inn et bilde i DPaint Il? 
Hvis du da trykker på HELP tasten 
vil bakgrunnsfargen bli sort og 
menylinjen beige slik som i 
defaultpaletten, mens de andre 
fargene forblir uendret Dette 
medfører selvfølgelig endringer i 
bildet der de to første fargene er 
benyttet, men de kan man som 
regel retursjere over ved å benytte 
en ubenyttet farge, eller en annen 
farge som ligner den orginale. 
Dette er spesielt nyttig når man 
arbeider med bilder som er laget i 
andre programmer f.eks 
digitaliserte bilder. 

Vegard Wold, 
Stabekk 
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Konkurrenter .... ? 
-meldinger fra vår krigskorr:espondent 
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Med fare for å miste 
medlemmer i klubben 
forteller vi her litt om 
Commodore's erkefiende 
nr. 1: ATARI. Egentlig 
skulle vi denne gangen 
trykke et leserbrev som 
kun skulle være en 
oppramsing av alle 
grunnene til at Amiga
eiere heller burde ha en 
Atari, men vi mottok aldri 
brevet. Var grunnen at det 
ikke fantes noen 
grunner ... ? 

Atari prØver å etablere seg i Norge; 
og har dannet Atari Norge. Til nå 
har det vært en suksess, for de 
klarer ikke å dekke etterspørselen. 
Grunnen er at de ikke har fått inn 
særlig mange maskiner til landet. 
Selvfølgelig f� ATLANTIS også 
en gang i tiden tilbud om å bli 
forhandlere, og like selvfølgelig sa 
vi "Nei!". Grunnene til dette var 
følgende:. 

1) De som har prøvd multitasking 
og blitt vant til det, kan ikke klare 
seg uten! Bortsett fra en del (andre) 
stormaskiner er det kun AMIGA 
som har multitasking som standard, 
og den fungerer. Undertegnede 
diskuterte en gang i tiden 
mulightene for multitasking på 
Atari, og avsluttet diskusjonen 
brutalt da problematikken med 
forskjellige skjermer for 
forskjellige programmer ble bragt 
på bane. Vedkommende har i dag 
Amiga 

2) Det nytter ikke å ta en vanlig 
liten Atari, putte inn mere RAM & 
kalle en maskin for "Mega", når det 
er svært få programmer som har 
bruk for så mye hukommelse. 
Amiga har multitasking, og trenger 
derfor mye minne for å kjøre flere 
program samtidig. 

3) Selv om Atari har litt raskere 
klokkefrekvens enn Amiga, er 
Amiga' en overlegen i hastighet på 
grunn av spesialkretsene, bl.a. 
bUtteren (grafikk-prosessor). Atari 
lanserte en blitter til sine maskiner 

(loddebolt-prosjekt), og den gikk 
blant annet så varm at enkelte måtte 
benytte is�spray under lokket for å 
få den til å fungere. 

Vi kan dssverre ikke ta imot 
leserbrev med flere argumenter for 
hvorfor Amiga er bedre enn Atari, 
da vi vil få kapasitetsproblemer. 
Jeg holdt nesten på å saksøke Atari 
da jeg et eller annet sted leste 
påstanden "Atari - like smart som 
deg". Dette er egentlig bare en 
omskrivning av "Du - like dum 
som en Atari", noe som ikke er 
spesielt smigrende. Men ... Jack 
Tramiel har nye fantastiske 
prosjekter på gang: Nå skal han 
(enda en gang) komme med en 
CD-ROM til under 500 dollar, 
denne gangen før jul. Da det er jul 
hvert år, er det ikke noen vits å 
trekke denne uttalelsen i tvil. En 
annen "add-on" er en Transputer
modul som skal bringe hastigheten 
opp i 150 millioner instruksjoner 
pr. sekund (MIPS). Hvis dette er 
sant, er det også sannsynlig at det 
snart vil finnes slike moduler til 
Amiga. Atari skal dessuten lansere 
en ren 32-bits maskin som skal 
kjøre UNIX (dette er allerede mulig 
på Amiga). Selvfølgelig bør vi 
holde øyne & Ører oppe når det 
gjelder det som skjer på den 
kanten. Det finnes mye program
vare til ST-maskinene, og akkurat 
� har Atari en fordel. Men nå 
begynner det å komme mye bra til 
Amiga, og med de nye modellene 
ute på markedet ser det ut som om 
Commodore gjør det svært så godt. 



Hawker' s side 

Hei fans! Velkommen til den nå så 
berømte Hawker' s Side. Sist ble 
det snakket lite og tullet masse, 
men nå har jeg tenkt å ta meg selv 
kraftig i nakken og prØve å bruke 
denne siden til å peke på de ting 
jeg mener ikke er helt som det skal. 
Det kan være alt fra forhandlere 
med råpriser til ulovlig kopiering 
av software. Denne gangen vil jeg 
ta for meg våre kjære venner, 
nemlig diskettene. (Denne 
artikkelen er ikke sponset av 
diskett-produsenter e.l. Den 
inneholder vår "venn" Hawker's 
erfaringer med forskjellige 
diskettmerker, hvis du er uenig: 
Skriv! -red.) 

For det er vel en kjent sak at vi 
Amiga-eiere er avhengige av 
disketter. Hvordan skulle vi ellers 
kunne ta sikkerhetskopier? Og da 
er det jo helt klart at vi må kunne 
stole på diskettene vi bruker. 
Desverre er det slik idag at 
markedet oversvømmes av Taiwan
disketter etc. som har en kvalitet 
som ikke ligner grisen! Jeg har selv 
vært borti de fleste merkene som 
finnes av 3,5" disketter, da jeg selv 
har en stor samling sikkerhets
kopier. (Den trodde du ikke på, 
hva?!?) 

Først vil jeg ta frem de merkene jeg 
har hatt best erfaring med, nemlig 
Nashua og MaxelI. Begge merkene 
er reinspikka kvalitetsprodukter 
som virkelig tåler å bli brukt. Og 
det er selvfølgelig svært positivt. 
Jeg har ca. 100 Nashua disketter 

Oss crackere imellom 

selv og har enda til gode å ha sett 
noe tegn på feil! Dette er MEGET 
sterkt. Maxell ligger ikke langt bak, 
med en minimal feilprosent Bra 
jobbet! Det eneste er selvfølgelig at 
de er litt dyre, men det er verdt det! 

Så har vi noen merker som jeg ikke 
er helt sikker på hva de er tiltenkt 
til, men en ting er sikkert: Det er 
ikke for å lagre data på dem ialle
fall! Her peker spesielt BASF seg 
ut. Det er beklagelig at et flrma 
som BASF ikke greier å sette 
sammen en liten 3,5" diskett uten å 
ruinere den totalt! Jeg har nemlig 
til gode å kjøpe en pakke BASF 
disketter 2D som ikke det har vært 
feil på. Foresten, har dere hørt at 
BASF nå skal begynne å trykke: 
100% ERROR GARANTIE ON 
ALL DISKS. De vil også 
markedsføre seg med at: Hvis du 
får en feilfri diskett, så er det bare 

å returnere den, så bytter vi den 
samme dag! Dette er selvfølgelig 
bare rykter som jeg ikke vil stå inne 
for, men hvem vet? (Ingen vet noe 
når det gjelder dem! !) 

Min lille konklusjon er altså at hvis 
du er glad i dine (sikkerhets) 
kopier, sats på Nashua eller Maxell. 
Gir du L, så er mulighetene 
mange! Når det gjelder (He )RPS 
diskettene, så passerte de ikke mine 
krav, bare så dere er klar over det! 
Dessuten finnes det en del andre 
merker, men dere kan da virkelig 
ikke forlange at jeg skal skrive om 
alle! I??! Husk nå bare på før dere 
gjør deres livs største diskettkupp: 
Dette er mine erfaringer! Hvis du 
tør å stole på meg, så er det greit. 
Hvis ikke; vink adjø til 
programmene! 

Jeg vil til slutt bare si at hvis noen 
skulle ha noe på hjertet (og hvis de 
er modige nok til å sende det inn til 
meg) så skriv ned noen ord og send 
det til redaksjonen. De vil formidle 
brevet videre. (Håper jeg da!) Husk 
bare å merk konvolutten "Hawker' s 
Side" slik at dere letter arbeidet til 
vår kjære red. (Var ikke det fint 
sagt, eh?) 

Lykke til med hackingen! 

HAWKER 
The One And Only 
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te rsen 
En lett blanding av sannhet, 'rykter og ren løgn. 

35 MIPS 
I California har det blitt laget en 
grafikk-prosessor til Amiga som 
holder en hastighet på 35 MIPS, 
dvs. 35 millioner instruksjoner pr. 
sekund! Dette er � raskt! Vi 
har dessverre ikke 'noen nærmere 
spesifIkasjoner på dette kortet, men 
vi regner med å komme tilbake med 
fyldigere opplysninger i neste 
nummer av bladet. 

Månedens sitat #1 
"Den som venter på noe godt, 
venter aldri for lenge." 

-Tom Jahr 

Cruise 
H vis din Amiga-forhandler 
plutselig er borte fra jobben en 
ukes tid, og deretter dukker opp 
igjen duggfrisk og solbrun med 
blomsterkrans og shorts, kan 
grunnen være at Commodore har 
sponset et cruise i det Karibiske 
hav. For å motivere forhandlerene 
til å selge enda flere maskiner, har 
de nemlig begynt å leke julenisse 
(redaktøren har allerede pakket 
kofferten i håp om gevinst). 

OS2 
I disse dager hvor IBM saksøker alt 
som slutter på "2", går det rykter 
om at Commodore skal lansere et 
PS2-kort til Amiga. Samtidig skal 
det komme en sidecar til Amiga 
500. 

80386 
Grunnen til at AT-kortet til Amiga 
blir noe forsinket, er at Commodore 
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har valgt å gå inn for en 80386-
løsning i stedet for 80286. Dette vil 
medføre at kortet, som opererer på 
16 MHz, vil komme opp i en ytelse 
som- ligger langt over dagens AT -
systemer. 

Månedens sitat #2 
"Den som venter på noe godt, 
venter aldri for lenge." 

-Erlend Viddal 

Disketter 
Commodore har begynt å levere 
3,5"-disketter under eget merke! 
Diskettene leveres i lO-pakninger, 
godt beskyttet av en gjennomsiktig 
plastboks. 

Karantene 
En pakke til Commodore
importØren i Spania ble stoppet i 
tollen, da deklarasjonen lød "Two 
Amiga mouse balls". Tollbetjenten 
insisterte på karantene. 

Turbo Pascal 
... for Amiga er helt fri for feil. 
Forklaringen på dette er at den ikke 
er laget enda, altså er det heller 
ikke laget noen feil. 

IBM-forhandlere 
benytter faktisk Amigas grafikk for 
å demonstrere sin nye PS/ fl modell 
80. Tegningene er laget på DeLuxe 
Paint Il, og overført til mM. 

Er du interessert 
.. .i jobb hos Commodore 
Computers Norge? Det skal lyses 
ut to stillinger; den ene jobben 

krever en person med god innsikt i 
Commodore 64 & 1 28, samt Amiga 
500, og arbeidet vil hovedsaklig 
ligge innenfor teknisk support på 
disse maskinene. For de som synes 
døgnet er alt for langt, er det også 
ledig stilling som supportsjef. Ta 
kontakt med CCN hvis du er 
interessert. 

Månedens replikkveksling 
Kunden: -Er det sant at Amiga 
1000 skal gå ut av produksjon? 
Forhandleren: -Før eller senere 
skal .alt gå ut av produksjon! 

Analfabeter 
Det er ikke måte på hvor mange 
stavefeil som finnes på 
"greetings"-introene til våre mest 
PR-kåte (pR-nymfomane!) 
crackere. Når selv enkle 
enstavelsesord blir stavet helt riv 
ruskende galt, kan man sagtens lure 
på om de fortjener å ha en Amiga. 

Klone 
På Taiwan har det allerede blitt 
produsert kopier av Amiga. I Italia 
og Japan har det blitt avslørt at 
forhandlere har tatt inn kloner av 
Amiga 500 til en langt lavere pris 
enn de orginale maskinene. 
Heldigvis er det mulig å se forskjell 
på maskinene; hvis det er hvite 
gummiknotter under maskinen, er 
sannsynligheten stor for at du har 
en ukurant maskin. 



Maskinvaretest 

Som sagt så benytter jeg en mM 
PC på jobben og kan vel si at jeg 
begynner å kunne disse PC'ene. En 
IBM XT koster ca 2()()()() kr. 
komplett, så min skepsis var stor da 
Atlantis "guttan " forkynte meg et 
XT -kort til min Amiga for ca. 
8000 kr. (Sep.-87), som vistnok 
skulle fungere like bra som en IBM 
XT. 

Nedlesset av "tunge" program
pakker, applikasjoner og utilities 
for IBM PC gikk jeg hjem, 
overbevist om at dette kunne ikke 
et XT kort håndtere på en skikkelig 
måte. XT -Kortet ble montert av 
Atlantis på stedet (Meget bra 
service), så etter endel skruing og 
fikling satte de Amigaen sammen 
og fyrte på strømmen. 

XT -kortet viser tenner 
Amiga WorkBench dukket opp på 
skjermen, alt var helt normalt, 
ingen ting spesielt med dette tenkte 
jeg, og la samtidig merke til at i 
HardDisk vinduet var det en box 
som kalte seg for PC. To klikk på 
boksen og PC-vinduet åpnet seg. 
Her lå det tydligvis noe som ikke 
stemte etter min mening : "PC 
Color" og "PC Mono" , det var da 
ikke et fargegrafikkort med på dette 
kjøpet Dette måtte prøves, to klikk 
på PC Color og spenningen steg i 
takt med Amigaens mange små 
dumpe klikk fra harddisken. 

Skjermen ble svart og nederst sto 
det "C:>". Fra nå av gikk det hele 
meget raskt Etter en del 

Bridgeboard I 
Som daglig bruker av IBM PC (jobb) og Amiga 2000 (Hobby/ 

jobb) skal jeg her prØve d gi dere en beskrivelse av hvordan 

min første opplevelse med et �T -kort pd Amigaen artet seg. 

Jeg vil ogsd utjøre en kort test av XT ;...kortets ytelse og 

virkemdte pd Amigaen. 

elementære "Dir", "MD", "CD" og 
ItCopy A:*.* C:" sank kapasiteten 
på Harddisken fra de opprinnelige 
10Mb til ca 2Mb. Jeg hadde på en 
snau time presset inn omtrent alt av 
software som er "brukanes" på 
IBM. Jeg prøvde programmene, og 
resultatet 'står i fig. 1. Nærmest litt 
fornærmet måtte jeg konstatere at 
jeg ikke fikk jamre meg over at det 
var noen programmer som ikke 
fungerte. 

Tilbake til dette med farger. Jeg 
hadde jo startet opp XT -Kortet 
med PC Color. Til å begynne med 
la jeg faktisk ikke merke til det, 
men når jeg startet Norton 
Commander, så kom jeg til å tenke 

på den mono XT' en som jeg hadde 
jobbet en tid med på jobben. Den 
hadde jo selvfølgelig ikke farger, 
men på min Amiga XT -skjerm 
viste Norton Commander meg 
innholdet på harddisken i 
FARGER! Det har seg nemlig slik 
at dersom du vil ha en mM XT til 
å vise farger så må man kjøpe et 
ekstra fargekort for dette. Jeg 
hadde jo ikke sagt noe om at jeg 
skulle ha en XT med farger, men 
dette følger vist med, enten man vil 
det eller ikke. Uten ekstra 
omkostninger. 

Siden XT -Kortet kjøres som en 
"task" under Amigaens 
operativsystem, er det Amigaen 

1 1  



Her kjøres Norton Commander på 
fargeskjerm. På denne PC-skjermen ligger 
det en ramme rundt bildet - denne kan 
fjernes ved å velge "Hide border" fra 
rullegardinmenyen. 

Word Perfect fungerer "perfeet" på XT
kortet. En meget festlig finesse er å bruke 
"Cut & Paste"-funksjonen ved hjelp av 
musen - du bare markerer et område på 
skjennen med høyre musknapp. Et 
dobbeltklikk på venstre knapp setter inn den 
markerte teksten ved markørposisjonen. 
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som kontrollerer skjermen til XT -
Kortet. XT -Kortet sender bare ut 
det som den vil vise på skjermen til 
et bestemt lagerområde i Amigaen, 
og deretter er det Amigaen som 
dumper dette videre ut på skjermen. 
Dermed er det Amigaen som 
håndterer fargene og gjør det mulig 
å vise farger. 

På en IBM PC har du normalt 16 
ulike farger å velge mellom, (som 
på en Commodore 64). Disse 
fargene er fastlåst og kan ikke 
endres. XT -Kortet til Amigaen har 
de samme 16 fargene, men her er 
disse å oppfatte som en palette, 
hvor du kan velge ut hvilke som 
helst farger fra de 4096 fargene 
som er mulig i Amigaen. Å endre 
disse fargene gjøres like enkelt som 
det gjøres i for eks. Deluxe Paint 
ll. Du bare trykker på høyre 
musknapp og drar XT -Kortets egen 
rullegardinmeny ned til du finner 
COLOR og slipper. Opp spretter en 
paletteboks med 
"Skyvepotensiometer" for RGB
tonene i den valgte farge. 

Det var en fantastisk opplevelse å 
justere fargene i Word Perfect til en 
matt Grå-brun-hvit bakgrunn med 
gråsorte bokstaver. Det var første 
gang jeg smilte lett ved bruken av 
Word Perfect. 

I tillegg til å kunne justere fargene 
har man en rekke andre valg fra 
rullegardinmenyen. Du kan "Fryse" 
et vindu, åpne et nytt vindu, du kan 
endre PC-vinduets stØrrelse, du 
kan opprette flere skjermer med 
egne vinduer, endre cursor blink 
rate, velge mellom stort og lite Pc 
vindu, velge om du vil ha PC 
vinduet med eller uten ramme. Du 
kan markere tekst i Pc vinduet med 
pilen og kopiere dette direkte inn til 
Amigaens ClipBoard. 
Når du har funnet din perfekte 
kombinasjon av farger og andre 
"settings" , så lagrer du disse, slik at 
PC' en neste gang autmatisk starter 
opp med dine valg. 



Hvis du, som du sansynligvis 
kommer til å gjøre, roter deg helt ut 
på jordet med farger og andre 
"settings" , så er redningen ganske 
nær. I rullegardinmenyen har du et 
valg som heter "ReStore Settings" . 
Denne funksjonen resetter alt til sin 
opprinnelige XT form. 

En virkelig artig og ikke minst 
nyttig mulighet er at du kan fryse et 
vindu, og åpne et nytt Denne 
muligheten ble veldig nyttig for 
meg når jeg arbeidet med Dataease 
(4. 'Gen. Database). Jeg hadde 
nettopp generert en rapport med 
utskrift på skjermen. Jeg ønsket å 
kjøre rapporten på nytt med nye 
data for å notere forskjellen. 
Normalt vil man være nødt til å 
skrive av skjermen, ta en Print 
Screen eller skrive ut hele 
rapporten på printer. Nå behøvde 
jeg bare å fryse skjermen, åpne et 
nytt vindu og kjøre rapporten på 
nytt fra dette vinduet Dermed var 
det plutselig to vinduer oppå 
hverandre med resultatene fra 
rapporten. For så å sammenlikne 
resultatet var det bare å svitsje 
mellom disse vinduene på samme 
måte som med vinduer på 
WorkBench skjermen. 

En annen ting som er verdt å notere 
seg er at XT -Kortet kjøres på en 
egen skjerm. Dvs. at du med et 
mustrykk kan hoppe mellom Amiga 
Workbench skjermen og PC 
skjermen. Du kan starte opp 
applikasjoner i Amigaen samtidig 
som du kjører XT -kortet. Du kan 
for eks. ta utskrifter fra Amigaen 
samtidig som XT -Kortet jobber 
med en kraftig Databasesøk. (Jeg 
begynner etterhvert å innse at ordet 
"samtidig" er det mest brukte ord 
når man vil fortelle litt om en 
Amiga.) 

Harddisk. 
Dersom du har en harddisk på 
Amigaen og gjeme vil la Pc' en 
benytte noe av dens kapasitet, så er 
dette fullt mulig. Under 

fig,2 

formattering av harddisken 
oppretter du to forskjellige såkalte 
partisjoner. Den ene bestemmer du 
skal tillhøre Amigaens 
Operativsystem og den andre XT -
Kortets Operativsystem. Du kan 
selv bestemme hvor stor kapasitet 
det skal være på den enkelte 
partisjon, men den totale kapasitet 
blir selfølgelig delt mellom . 
partisjonene. Jeg har en harddisk på 
20 Mb og fant det naturlig å dele 
disken inn i ·10 Mb på Amigaen og 
10 Mb på XT-Kortet 

Hurtighet 
Hvor raskt jobber så dette XT -
Kortet på Amigaen? Jeg startet opp 
Norton Utilities Integrator, og 
bladde meg raskt nedover i menyen 
til jeg fant SI (System Information), 
skrev C:, for å få en disk test også, 
og trykket retum. Harddisken 
tikker lett, og etter en stund viser 
testen ... se fig. 2. 
Som du ser så er kortet bare et XT -
kort, men med noe bedre resultat på 
DI og PI enn en vanlig IBM XT. 

Konklusjon. 
For deg som tidligere har jobbet 
med en IBM XT vil det være en ren 
nytelse og oppleve de samme mM 
programmene på sin egen Amiga, 
på en egen skjerm, i et eget vindu 
og som en egen "task". I den 
perioden jeg har hatt XT -Kortet til 
testing er det kun en ting som har 
irritert meg litt med XT -Kortet. 
Det er skjermoppdateringen som er 
litt rykkete i forhold til en vanlig 
XT. Dette burde det gjøres noe 
med. Men hvis man sammenlikner 
med skjermoppdateringen til 
Copam (en lavpris IBM klone),. 
hvor du får en "PolterGeist" skjerm 
når den oppdateres, så er tross alt 
dette mye bedre. 

-Einar Bordewich 
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Transformer . . .  ? 

Et hjertesukk 
Først finner jeg det hensiktsmessig 
å fortelle litt om meg selv, eller 
rettere sagt om min bakgrunn som 
datafreak. Som så mange andre har 
jeg vandret fra Commodore 64 -
via 128 - til Amiga 500. Som 
nødvendig tilbehør har jeg ekstern 
diskettstasjon og 512K ekstra ram. 
Et lite hjertesukk i forbindelse med 
ram-utvidelsen; dessverre er det en 
del program som nekter å fungere 
med ekstra ram under panseret! 
Dette vil forhåpentligvis bli bedre 
med nyere program, men foreløpig 
blir man enkelte ganger stilt 
ovenfor valget: skal ram' en ut og 
programmet inn, eller skal man 
glemme spill som f.eks. Boulder 
Dash, som dessverre ikke går med 
ram-utvidelse. For meg har valget 
foreløpig vært lett, -de vrange 
programmene får vente en stund, 
det er bedre å ha "noe å kjøre 
med". Grunnen til dette 
sidespranget skal jeg komme 
tilbake til om en stund, det har 
nemlig også litt med å få installert 
MS-DOS å gjøre. 

IBM 
For de som overhodet ikke har 
peiling på at man kan kjøre IBM
kompatible programmer på Amiga 
Geg tror det finnes en hel del), så 
skal jeg ta dette skritt for skritt. Det 
er programmet "lRANSFORMER" 
som bereder grunnen slik at 
Amiga' en kan lese MS-DOS. Og 
selvfølgelig er det her nøkkelen til 
det hele ligger. Jeg vet at det finnes 
en del dårlige transformere rundt 
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Hadde det ikke vært fordi jeg tror at noen kan dra nytte av mine 
beskjedne erfaringer ndr det gjelder å,lIkjøre" MS-DOS og IBM
kompatible program på Amiga 500, hadde jeg neppe våget meg 
frampå med denne lille. orienteringen. Men selv om jeg er relativt 
fersk i datasammenheng harjeg muligens litt å bidra med likevel! 
Egentlig har jeg inntrykk av at det foreløpig er ganske få som har 
hatt noen glede av å ''forvandle'' Amiga' en til en MS-DOS
maskin. Ihvertfall har jeg erfart at til og med hovedimportøren 
har liten erfaring med den siden av maskinen, og faktisk har blitt 
noe overrasket over å høre hvor "IBM-kompatibel" maskinen 
egentlig er .. for det er akkurat det jeg skal til å fortelle om. 

omkring, og dette er vel en av 
grunnene til at få har orket å kikke 
på MS-DOS-mulighetene. Min 
transformer virker imidlertid 
utmerket, og nettopp derfor har det 
vært relativt problemfritt å arbeide 
med denne Amiga-delen. 
Dessverre nytter det ikke å bruke 
transformeren sammen med ram
utvidelse. Med da den må lastes inn 
fra arbeidsbenken, er det en smal 
sak å benytte seg av NoFastMem 
for å fjerne hindringen. Det samme 
kan man dessverre ikke med en 
mengde, spill o.l. hvor NoFastMem 
ikke har noen virkning i det hele 
tatt Transformeren gjør virkelig litt 
av en jobb med maskinen. Til og 
med power-lyset kutter den i det 
maskinen "hopper over" til MS
DOS. Dette har sammenheng med 
"selvstarteren" på Amiga-disken, 
som jo starter å lese med en gang 
en ny diskett settes inn. Dette går 
selvfølgelig ikke i MS-DOS, så 
derfor den noe dramatiske effekten. 

Systemet 
Ja, så er det inn med 
systemdisketten, og også her tror 
jeg mange har hatt problemer. Jeg 
har både versjon 2.11 og 3.20, og 
begge virker upåklagelig. Men vær 
klar over at operativsystemet MS
DOS fra Microsoft, også kalt PC
DOS for IBM PC - i dag er 
standard operativsystem for over 50 
ulike datamaskiner, og 
maskinprodusenten har i mange 
tilfeller "klusset" med systemet for 
å tilpasse det sine egne maskiner. 
Således har jeg systemet som er 

tilpasset Commodore PC. Jeg 
hadde en tid et system beregnet på 
Toshiba-maskiner, men det 
fungerte ikke knirkefritt. 

Programmen� 
Foreløpig har jeg brukt IBM
versjonene av WordPerfect, 
dBaseIII, PC-Tools, og en del 
mindre krevende programmer på 
min Amiga. Med WP har jeg utført 
fletting av brev ladresser fra to filer, 
og andre arbeidskTevende 
oppgaver. Med dBase har jeg 
virkelig boltret meg, og med 
utgangspunkt i en vektig lærebok 
har jeg utprøvd en rekke av 
programmets enorme muligheter. 
Og alt fungerer nesten perfekt. (Jeg 
skal komme tilbake til hovrfor dette 
nesten). PC-Tools er et verktøy for 
MS-DOS som utfører en rekke 
diskrutiner o.l. Etter det jeg kan 
forstå er det relativt avansert, og så 
lenge dette og de andre 
programmene fungerer bra, har jeg 
vel belegg i min påstand om at 
Amiga i virkeligheten er 
overraskende mM-kompatibel! Ja, 
endog ABAT AST fungerer bra og 
legger inn norske tegn når jeg har 
behov for det 

Hastighet 
Jeg brukte ordet nesten nettopp, og, 
med dette mente jeg at det også er 
skjær i sjøen. Da jeg ikke har nOe å 
sammenligne med, er det vanskelig 
å avgjøre om hastigheten er den 
samme som om de var kjØrt på en 
"ordentlig" PC, men jeg har en 
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A N N  O N S E 

32 -bits Mo to ro la 68020 prosessor for Amiga: 14 MHz klokke -
68881 80-bits matematikkprosessor (20 MHz opsjon) - 32 bits 
RAM - 50% raskere en V AX 111780 - 40 ganger raskere enn 
IBM AT - Finnes for både Amiga 500, 1000 og 2000 - Fullt 
kompatibel med AmigaDOS. 

v4.0 
Ny versjon av den offisielle C-kompilatorenfor Amiga: Raskere 
enn Manx v3AO - Raskere kompilering & linking - Full support 
av alle Amigas ROM-rutiner - Parametere passeres i registere -
16 eller 32 -bits heltall - Brukes av ATLANTIS 
Informasjonssystemer til programvareutvikling. 

Polaroid Palette 
Nå kan du lage fotografier av Amigas grafikk: Kobles til 
"composite video" -utgangen og seriellporten - Meget god 
programvarefølger med - Kan benytte alle oppløsninger, 
overscan og full PAL-skjerm - Kan ta positiv og negativ 35mm 
film, samt Polaroidfilm - Norsk bruksanvisning. 

ATLANTIS Informasjonssystemer ble tildelt 
Amiga-prisen 1987 på grunn av hØY 
kompetanse og god support. 

ATLANTIS Informasjonssystemer 
Sjøgata 10 - 8000 BODØ - Telefon (08 1)  28228 / 28 190 
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Utrolig! Endelig er den her, mer en ett dr forsinket. Vi ble 

lovet en forbedret utgave av 64-versjonen, men det virker 

ikke som om vdr anmelder er helt overbevist enda. 
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VizaWrite Desktop har egen 
workbench og startes enklest opp 
derfra. Det er også mulig å starte 
VizaWrite fra CLI, da er det mulig 
å bruke Interlaced skjerm. Dette er 
ikke å anbefale hvis man ikke har 
en Long-Persistance Monitor, pga 
flimring. Viza Write bruker egen 
skjerm. Dette gjør at Viza Write lett 
kan kjøres sammen med andre 
program (multitasking). Det også 
mulig å ha opp til 9 dokumenter 
åpne samtidig i hvert sitt vindu. 
Når Viza Write startes settes det av 
en del av hukommelsen som 
programmet bruker til å lagre 
dokumentene. Dette området 
brukes av alle dokumenter, derfor 
må du utvide dette området dersom 
du vil ha flere store dokumenter 
åpne samtidig. Hvordan dette 
gjøres står forklart i manualen klart 
og tydelig. VizaWrite bruker norsk 
tegnsett. Dette gjelder selvsagt alle 
fonter. 

Tekstvinduet 
Tekst vinduet har øverst en såkalt 
linjal. Denne linjalen viser bredden 
på arket i tommer. Merk at den ikke 
viser hvor mange bokstaver som 
går på en linje, fordi det avhenger 
av hvilken font og hvilke bokstaver 
som brukes. Det er også 7 ikoner 
som brukes for å justere 
linjeavstand og for å justere teksten 
i forhold til margene. Margene og 
TAB inrykkene settes ved å flytte 
merkene under linjalen. Margene 
kan settes bredere en vinduet. 
Skroll barene under og i siden av 
vinduet brukes til å flytte seg rundt 

e 
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i dokumentet. Desverre er 
teksteditoren svært treg. Selv 
BASIC editoren er raskere å skrolle 
teksten. Dette er sværet irriterende 
i lengden, særlig hvis du trenger å 
flytte deg rundt i dokumentet ofte. 

GrarIkk og Fonter i Viza Write ? 
Bilder fra forskjellige 
tegneprogram som Deluxe Paint, 
Graphieraft etc, kan inkluderes i et 
·dokument, derfor navnet VizaWrite 
Desktop. Bildene kan bare ha to 
farger. Hvis et Deluxe Paint bilde 
har mer en to farger vil alle farger 
utenom bakgrunnen bli lik. Derfor 
bør alle bilder som du har tenkt å 
bruke i et dokument være tegnet 
ned bare to farger. Størrelesen på 
hele bilder vil også bli forandret 
når de lastes inn i VizaWrite. Bare 
brusher fra Deluxe Paint beholder 
sin størrelse. Etter at bildene er 
hentet inn, kan du juster størrelse 
på bildet og du kan flytte det runt i 
dokumentet, men desverre er ikke 
dette særlig lurt, iallefall ikke i 
denne versjonen (1.01). Prøver du 
å justere stØrrelse eller å flytte en 
tegning, er det nesten garantert at 
Guruen kommer uten å banke først. 
En annen ting med bilder er at hvis 
du vil ha tekst ved siden av 
tegningene må teksten legges inn 
som en del av tegningen. Det gjør 
at teksten i tegningen blir skrevet 
ut som grafikk uansett hvilken 
printer du bruker. Uthevet, Kursiv, 
Subscript, Superscript og 
underlinjering av tekst vises også i 
tekstvinduet. Har du tenkt å bruke 
flere font typer er ikke dette noe 
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problem. VizaWrite viser også det 
på skjermen. Men jeg klarte å få 
guru når jeg markerte et område på 
et par skjerm sider for skifte av 
font. 

Andre Muligheter 
For de som er interessert i mulighet 
for å bruke Mail Merging er det 
fullt mulig. Viza Write kan f.eks. 
hente navn og adresser fra en 
superbase fil og legge det inn i et 
brev ved utskrift En vanlig ASen 
tekst fil eller et annet VizaWrite 
dokument kan også brukes ved 
Mail Merging. VizaWrite har også 
noe som kalles GLOSSARY. Her 
kan du legge inn brev, bilder eller 
små tekster som du bruker ofte. Når 
du så trenger dem igjen kan du 
enkelt ved hjelp av noen få 
tastetrykk legge dem inn hvor som 
helst i et dokument 

Utskrift 
Det er flere måter å skrive ut et 
dokument på i VizaWrite. Velger 
du høy kvalitet vil printeren skrive 
dokumentet i sin helhet som 
grafikk. Da vil alle fonter komme 
fram. Hvis du ikke er interessert i å 
bruke forskjellige fonter kan du 
velge standard utskrift. Da vil 
skriveren skrive teksten med sin 
egen font og bare bildene som 
grafikk. Dette er en finesse som 
gjør at det går ganske fort å skrive 
ut et dokument. På denne måten er 
det også mulig å skrive med NLQ 
hvis skriveren har mulighet for det 
Den siste måten er draft. I draft 
mode vil skriveren skrive 

dokumentet på raskeste måte. Det 
blir ikke så fine bokstaver men det 
går fort. Kvaliteten på utskriften 
avhenger av hvilken printer du 
bruker. 

Bruksanvisning 
Bruksanvisningen til VizaWrite er 
meget bra. Den er foreløpig bare på 
engelsk med det er en norsk 
versjon underveis. Bruks
anvisningen er svært enkel å bruke, 
og i innholdsfortegnelsen emner du 
lett det du leter etter. F .eks. hvis du 
vil vite hvordan du skal skrive ut 
dokumentet du har laget, er det 
bare å slå opp på Printing 
Documents. Der står alt du trenger 
å vite på en enkel og lett forståelig 
måte. Jeg får bare håpe at den 
norske bruksanvisningen blir like 
bra. 

Konklusjon 
Viza Write Desktop har potensial til 
å bli en brukbar tekstbehandler. For 
de som ikke har for store krav til 
innlegging av bilder er det sikkert 
bra nok. For de seriøse brukere av 
Desktop Publishing er det fortsatt 
for dårlig. Jeg burde kansje nevne 
at denne testen ikke ble skrevet i 
VizaWrite men i Notepad, i frykt 
for å miste hele greia i et krasj. Jeg 
har sett program som håndterer 
tekst og bilder mange ganger 
raskere en VizaWrite gjør. Derfor 
er det fullt mulig å forandre 
teksteditoren til å bli mye raskere. 
For de som har tenkt å kjøpe 
programmet; Send inn registrerings 
kortet og du vil få den norske 

En meget praJctisk jinesse i WizaWrite er 
muligheten til å legge inn ord eller setninger 
som brukes ofte, slik at du enkelt kan hente 
fram disse ckr det er nødvendig. 

versjonen så snart den er 
tilgje�gelig. Forhåpentligvis vil du 
også få tilsendt oppgraderinger der 
de alvorlige feilene er rettet 
Foreløpig må jeg nok kalle desktop 
siden av Viza Write for Desktop 
Guru. 

-ørjan 

STOPP PRESSEN! 
Etter at denne testen ble 
skrevet, har har det kommet 
en ny versjon (1 .03), som er 
både raskere og mye mer 
stabil enn vi .Oi , som ble 
benyttet i testen. Etter å ha 
vært i kontakt med 
leverandøren, Kreativ 
Teknikk, og brukere av 
programmet, ser det ut til at vi 
blir (heldigvis!) nødt til å 
fjerne "Desktop Guru"
stempeletfra program
pakken. Norsk manual vil 
være tilgjengelig i 
begynnelsen av desember. 

-red. 
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I Want My MTV . . .  

Videoscape 3D 

Universet 
Videoscape 3D er en 3-dimen
sjona! modellerings- og anima
sjonspakke fra det amerikanske 
firmaet AEGIS. Du kan bygge opp 
3-dimensjonale modeller, sette opp 
belysningsretning, legge in IFF
filer som forgrunn og/eller 
bakgrunn, og definere bevegelser 
for de forskjellige objektene. 
Kameraet kan kontrolleres på 
samme måte som et objekt, i tillegg 
kan 'objektivets' brennvidde settes 
til en vilkårlig verdi, eller forandres 
underveis. Til slutt kan du generere 
en .ANIM-fil, som kan spilles i 
'sann tid'. Alt dette finner sted i et 
'univers' der du selv fungerer som 
Skaper. Bare fantasien og 
minnekapasiteten setter grensene. 
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Videoscape 3D. Bare navnet har i lengre tid flltt grajikk-

entusiastene til ti grøsse. Nil er programpakken her, og 

resultatet er absolutt verd et par sider i EXEC. 

Skapelsesprosessen 
kan være ganske smertefull i 
Videoscape 3D. For å definere 
enkle figurer kan du benytte 
programmene EGG og OCT. Easy 
Geometry Generator lar deg 
definere kuler, halvkuler, 
sjakkbrett, sylindere, mm. Med 
Object Composition Tool kan du 
sette sammen disse enkle 
elementene til avanserte figurer, 
men du bør være i stand til å tenke 
3-dimensjonalt hvis du ikke skal få 
overraskelser når objektet er ferdig. 
Et godt råd: bruk papir og blyant 
først! (En kjenning karakteriserte 
dette som 'EDB til fots'). Du kan 
også la være å bruke OCT & EGG, 
og definere objektene fullt ferdige 
på papiret før du bruker ED til å 
skrive inn objektdefinisjonen. 

People Get Movin' 
Bevegelser defmeres i ED (eller en 
annen tekstbehandler), og benytter 
"Tweens" på nesten samme måte 
som i AEGIS Animator. Hver 
bevegelse kan bygges opp over et 
bestemt antall "key frames", der 
bevegelsen mellom hver 'key 
frame' bestemmes av programmet. 
Du bestemmer kun posisjonene, og 
antall bilder mellom hver posisjon. 
Bevegelsene for kamera og 
objekter følger samme regler, og de 
krever at du setter opp koordinater -
og bevegelsesretninger på papiret 
først. Manualen som følger med er 
litt i tynneste laget, jeg kunne godt 
ha tenkt meg en "Advanced User's 
Reference Guide", eller noe 
liknende. Imidlertid kan du hente 
mye lærdom ut fra eksemplene som 
følger med. 

Resultatet 
For å se den ferdige animasjonen 
har du to alternative måter å lagre 
resultatet. Den billigste er å 
generere en .ANIM-fil, som senere 
kan spilles av med kommandoene 
Play Anim eller Show Anim. En slik 
animasjonsfil er ganske lurt laget, 
programmet lagrer ikke bildene i 
animasjonen - kunforskjellen 
mellom bildene. På den måten er 
det utrolig hvor lange animasjoner . 
du kan få plass til på en diskett! 
Lengden avhenger av hvor stor 
forskjellen mellom bildene er, samt 
hvilken oppløsning du bruker. 

For profesjonelle 
For de som har et litt større budsjett 



å rutte med, er det mulig å koble 
Amiga opp mot en videospiller med 
enkeltbildemulighet. Disse er 
ganske dyre, en av SONY
modellene koster ca 700.000,-. 
Men da kan du generere scener på 
opp til 30.000 bilder, med 30.000 
polygoner i høyoppløsning, og få 
vist resultatet med 24 bilder i 
sekundet. Jeg har sett eksempler på 
dette i den amerikanske 
reklamevideoen "OnIy Amiga 
Makes It Posible", og resultatet er 
utrolig bra! 

Spesielle finesser 
Videoscape 3D genererer bildene i 
oversean, dvs. at du ikke får en 
'svart kant' ytterst på skjermen; 
bildet forsvinner helt ut på sidene. 
Når PAL-versjonen kommer om 
kort tid, vil det samme være tilfelle 
med nedre billedkant. Du kan 
definere forgrunns- og 
bakgrunns bilder ved å hente inn 
DPaint-tegninger; på denne måten 
kan du f.eks simulere utsynet fra en 
cockpit (tegnet i DPaint) i et fly 
som flyr over et landskap definert i 
VideoScape 3D. Fordi det kun er 
forskjellen mellom bildene som blir 
lagret, har det ikke noe å si hvor 
detaljert tegningene er. 

Svakheter 
Hvis jeg skal trekke fram negative 
ting med Videoscape 3D, må det 
være at det er litt for vanskelig å 
definere egne figurer. Jeg kunne 
ønsket meg en 3-dimensjonal 
objekt-editor a la Sculpt-3D. Et 
annet problem er at programmet 

ofte tolker avstanden mellom objekt 
og kamera feil, slik at enkelte 
objekter blir tegnet foran andre 
objekter, som de egentlig skulle 
vært bak. 

Konklusjon 
Jeg må innrømme at jeg ble mektig 
imponert over mulighetene 
programmet gir. Mitt største 
prosjekt til nå er en liten 
etterlikning av Dire Straits' video 
"Money For Nothing",  som er laget 
på en meget dyr Bosch-computer. 
Foreløpig lagrer jeg den på 
harddisken i 320x200 punkter, og 
med 330 bilder tar den ca. 3 
megabytes. Det fulle potensialet får 
man ikke brukt før resultatet tas 
opp på videofilm bilde for bilde, 
evt. kombinert med GenLock. Men 
likevel er det fantastisk morsomt å 
bruke programmet, det får min 
Amiga til å gjøre ting jeg ikke 
trodde var mulig. Til slutt; for å 
generere .ANIM-filer trenger du 
minst 1 MB RAM . . . .  

-Øyvind 

Du har 30.000polygoner til rådighet i 
VUkoscape 3D. Her er noen av dem brukt til 
å lage et F 15 jagerfly. 

Etferdig defmert alfabet ligger også inne. De 
norske tegnene kan du enkelt lage selv! 
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Her kommer månedenes første spill 
som er Two On Two, finnes det 
noen sports idioter der ute? Jeg har 
aldri likt basket helt til jeg prøvde 
dette spillet og det sier ikke så rent 
lite. La oss nå se hva Dynamix har 
klart å mixe sammen denne gangen. 

Spillet startes ved autobooting, nå 
tildags har jeg ikke sett et spill uten 
loadeskjerm så hvorfor skulle dette 
være uten? Som loadeskjerm er det 
en basketball,meget bra bilde av 
ballen er det og. Det er ikke noen 
slags form for lyd sammen med 
loadeskjermen, senere ut i 
programmet kommer det ikke en 
fullt så god melodi, melodien 
minner meg mere om musikken på 
64'n (FY! l) .  Bortsett fra lyden er 
presentasjonen over de som har 

20 

Game Over 
Hei og velkommen igjen til månedens Game Over. Denne 

gang skal vi prØve 3 spill, disse blir: Two On Two, Space 

Battle og Space Port. Beklager at det oppstod noen stavleleij 

(mener han stavefeil? -red.) iforrige nummer, send 

klager til redaktøren. Vi er �nda så nyoppstartet at vi ikke 

har fått noen forslag fra dere, men ikke nøl med ti skrive! 

vært med på produksjonen stilig 
oppsatt, dette blir vist på en 
avisside med tekst og snapshots fra 
en aktuell basket kamp, mens 
rulleteksten scrolles over , 
Headlines ' . 

Når jeg trykket på den røde 
knappen på joysticken ble jeg sendt 
over i en trenings garderobe, denne 
er meget pent detaljert med stoler, 
små oppslag, søppeldunk og en 
tavle. På tavlen velger du hvordan 
du vil spille, du får spørsmål etter 
hvert. Det første jeg ble spurt om 
var om jeg ønsket 1 eller 2 spillere, 
siden jeg var alene trykket jeg 1 
spiller. Neste meny dukker opp og 
her stod det om jeg ønsket League 
eller Exhibition game, noe som 
ikke sier meg så mye, jeg velger 
League. Spørsmålene ender ikke 
med dette, Get team: som menes 
med at jeg kan ta et lag som er 
ferdig laget og New team: her kan 
jeg lage mitt eget team, jeg velger 
Get team. Så får du se en liste over 
lagene som du skal spille mot, 
listen inneholder resultater fra 
kamper som er vunnet og tapt.Med 
det inntrykk jeg har fått av spillet 
hittil, var det med en tanke 
skuffelse jeg trykket på den lille 
røde. 

Diskettstasjonen begynner å 
surre . .. . . .  Måå . . .  For en stemning, 
en skulle nesten tro at jeg har fått 
Ullevål stadion inn på rommet. 
Publikums brøl, plystring, uuuuing 
og musikk som går i bakrunnen 
(Virkelig musikk), det var her at 

-Geir 

skuffelsen gikk over i historien. 
Publikummet bruser enda høyere 
når det scores. Utrolig detaljerik 
bane med tribuner fulle av 
mennesker, trenere og vakter. Blant 
publikum står en stor tavle med 
klokke, poenger, time out' s og 
omgangs teller. Animasjonene på 
de små spillerne er fantastiske, de 
tar 'Sky hooks' ,'Back hands' og 
dunker som de ikke skulle gjort 
annet. 

Her fmnes også en 'Praktice 
mode' som du og en kamerat kan 
spille sammen eller du kan spille 
alene, spiller du med en kamerat, 
vil spillet virke som One On One 
som du sikkert har hørt om. I 
praktice moden er tribunene tomme 
dvs. det sitter et par vaktmestere 
som følger med deg, bak kurven 
står det en mann og henger over en 
sopelime. Med andre ord meget 
detaljerikt og forseggjort. Absolutt 
det beste basket spillet som jeg har 
sett hittil. Grafikken er ikke noe å 
utsette på i det hele tatt (mener 
jeg). Spillet er beregnet for en eller 
to spillere, joysticks kreves også. 
Spillet anbefales uten tvil til den 
som IKKE liker sport,(Hva sier du, 
red?). 
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Space 
Battle 

Har du hørt om Asteroids?, spillet 
som ble lansert av Atari (UGH! !)  
og som var så populært på 
arcademaskinene før i tiden. Vel 
her har du sjansen til å utfordre 
spillet til det ytterste i din egen 
stue. Spillet starter også her med en 
loadeskjerm, dessuten er ikke bare 
en skjerm, men TO! .  Den første er 
med produsentens logo (Diamo�d 
Software), som sakte blir dradd 
bort mot skjermens horisontale 
midtI?unkt, men dette skjer spilles 
det en heftIg digitalisert melodi. 
Bildet viskes ut og maskinen loader 
inn highscore listen (high scoren 
din blir savet). Så kommer tittel 
siden opp med muligheter for valg 
av forskjellige spille variasjoner. 

Space 
Port 
SpacePort er det tredje og siste 
spillet som blir testet denne 
gangen. Mange som har hatt 64 vil 
nok nikke gjenkjennende når de ser 
det. Space Port er en forbedret 
version av Fort Apokalypse som 
gikk sin seiersgang på hit listene 
for noen år siden. 

Programmet er laget av ReLine 
Software og når sant skal sies har 
de ikke spart på konfekten. Det 
hele startes med autoboot, noe som 
de fleste begynner å bli kjent med. 
Loadeskjermen er dekorert med 
software fIrmaets egen logo med en 
melodi som består av samplede 

Du kan spille Solo, Team, 
Competition eller super special test 
mode som bringer deg til level 27, 
noe som ikke er for nybegynnere. 
Det er også et vindu som viser deg 
alle fiender og hvor mange poeng 
som oppnås når de blir truffet I 
solo er det bare du som spiller 
mens i Team og Competition kan 
du spille mot eller på samme lag 
med en venn. For hver spillestil er 
det en egen high score liste, som 
blir savet etter hvert som 
poengsummen økes. 

Det hele utspilles i verdensrommet 
sammen med asteroider og 
underlige romskip, disse skal du 
pulverisere. Når du skyter på 
astreroidene blir de mindre, men til 
gjenngjeld blir de flere og 
vanskeligere å få skutt. Jo mindre 
en asteroide er jo mer poeng er det 
å få. Ikke nok med at det kryr av 
steiner, det dukket opp noen 

. UFOer som konstant fulgte etter 
meg helt til jeg klarte å skyte dem 
eller de kolliderte i asteroidene. 
Om man skulle dukke opp i 
virkelige problemer er det bare å 
dra i joysticken, og du forsvinner 
for så å dukke opp en annen plass 

instrumenter. Du blir møtt av en 
hovedskjerm med masse små fine 
[messer og meget (meget) bra 
musikk. Mulighetene for spille 
variasjoner er heller små. Det er to 
spille måter, Normal eller Training. 
Siden dette er et helikopter spill er 
det gravitasjon med i bildet, du kan 
velge mellom S trong eller Weak, 
helikoptrets hastighet kan forandres 
til fast eller slow. 

Oppgaven din her er å hente så 
mange menn som mulig, for så å fly 
inn til sentru� av planeten (?) og 
knuse hovedbasen. Du starter oppe 
på overflaten og allerede her møter 
du ditt første problem. En vulkan 
som har utbrudd, spruter glødene 
steiner, disse må du passere i en 
kjapp håndvending. Nedturen 
begynner og du må skyte deg vei 
ned gjennom skorpen, her finner du 
din første mann som skal reddes. 
Mannen står på en liten plattform, 
der skal du lande for å unngå å 
starte helt fra begynnelsen når du 
misser. Det er fantastisk lett å 

på skjermen. 

Med to spillere (competition mode) 
blir det en del vanskeligere, med to 
skip på skjermen må du passe på å 
ikke skyte eller støte sammen med 
motspilleren, (PS ! du får 1 ()()() 
poeng for å skyte ned 
motspilleren). I team mode er det 
samme prinsipp som i competition, 
bare at du og motspilleren oppnår 
lik poengsum uansett hvem som 
skyter mest. Super special test 
mode er en 'litt' vanskeligere level, 
alikevel er det ikke så dumt å prøve 
seg på dette nivå først, for så å gå 
tilbake solo eller hva man ønsker. 
Spille grunnlaget er enkel og 
monoton, man har lett for å gå snart 
lei av spillet. Dette spillet er ikke 
helt etter min smak, det er nok noe 
du selv må vurdere. GrafIkk og lyd 
er det ikke noe å klage på. 

kollidere, når du begynner å fly 
starter helikoptret helt rolig men så 
skyter det fart. Dette gjør at det blir 
enormt vanskelig å fly gjennom 
hulene, så fortvil ikke om du aldri 
klarer å fulføre spillet. Det er en 
mulighet til, sett 'MODE' til 
'TRAINING' og du kan misse helt 
til du er fri for drivstoff. Tanken 
bak spillet er ikke så dum, men det 
hadde nok ikke gjort noe om det 
hadde vært litt lettere å spille. Det 
må nok bli noen svette og 
pinefullefulle timer før en kan se 
slutten av programmet. Grafikken 
og lyden er meget bra, men det er 
litt for vanskelig (for meg), Jeg har 
allerede formattert disketten. Spillet 
krever 1 joystick og masse mot. 
Good luck ! 

2 1  



Transformer 
fortsatt fra side 14 

"ordentlig" PC, men jeg har en 
stygg mistanke om at det nok går 
noe tregere. Etter mitt skjønn ikke 
så mye at det gjør noe, men det 
merkes nok. 

Tastaturet 
Stort sett virker tastaturet etter 
forvandlingen som et PC-tastatur, 
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Sjøgata 10  
8000 BODØ 

ONNUMMER: 

(081 ) 28228 
(081 ) 29190 

men enkelte tastekombinasjoner 
som skal gi kommandoer til 
systemet ser ut til å streike. Dette 
gjelder særlig for nummertastaturet 
på høyresiden: "ScroIl Lock", 
"Num Lock" og "PrtSc" fungerer 
ikke, heller ikke "Enter"-tasten. 
Men da men har tilsvarende 
funksjoner med f.eks. Ctrl + andre 
taster, går dette også helt fint. 
F.eks. virker alle 
tastekombinasjonene i WP, og for 
de som kjenner dette programmets 
enorme antall kommando- og 
hjelpetaster, må man si at 
kompatibilitets-påstanden holder 
bra ennå. 

Konklusjon 
Konklusjonen jeg kan trekke til nå 
er at Amiga er mer IBM
kompatibel enn mange tror, ja 
endog Commodore's konsulenter 
har vist interesse, og blitt 
overrasket over at det går så bra 
som det gjør. Og sannsynligvis 
kommer det nye "transformere" som 
gjør en � bedre jobb en denne. 
Ja, da begynner virkelig "verdens 
beste hjemmedatamaskin" å bli 
interessant! Sett i gang og prøv ... . 

-Johnny Antonsen 



Først skal jeg fortelle hvordan du kan oppdage om 
disketten din er infisert. Jeg vet ikke om denne 
framgangsmåten dekker alle fonner for virus, men 
foreløpig tror jeg den er ganske sikker: 

For å sjekke om en diskett er infisert, gjør du 
følgende: Når du har startet opp med en infisert 
diskett, ta en restart på maskinen 
(Ctrl+Amiga+Amiga), og hold ned den venstre 
musknappen i 5 sekunder. Hvis skjennen da blinker 
grønt, er disketten smittet! 

For enkelt å helbrede en smittet diskett, kan du benytte 
DOS-kommandoen INSTALL. Hvis du har den 
defekte disketten i df1 : ,  skriver du 

INSTALL DFl :  

Hvis du kun har en diskettstasjon, kan du se i DOS
kurset hvordan du overfører kommandoene til RAM
disk. Deretter setter du pasienten i dfO: og skriver: 

INSTALL DFO: 

Denne kommandoen legger inn en "nonnal" oppstart
blokk på disketten. Smittede disketter har nemlig en 
modifisert oppstartblokk som overfører 
virus-programmet til maskinen. 

Vi vil dessuten snart få et doktor-program vi vil 
distribuere til medlemmene. Ta kontakt med 
redaksjonen hvis du er interessert. 

-red. 

A I D s 
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Når høsten og kulden setter inn 

for fullt kan enhver liten 

datafreak føle seg deprimert. 

Da er kanskje tiden inne for å 

delta i et aldri så lite eventyr 

med mystiske steder og 

personer. Den milde brisen 

fra viften bak computeren 

holder deg varm, og du føler at 

livet igjen er verdt å leve. 
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Amiga Adventure 

Denne gangen har jeg tenkt å 
skrive om Infocom Adventure. 
Ethvert selskap som skriver 
adventurespill med bare tekst, og 
som likevel klarer å holde seg i 
toppen av listene, fortjener en 
omtale. 

Adventure er kanskje ikke den rette 
terminologien på Infocom. Den er 
mer lik en drøm du aldri har hatt 
før, hvor din innlevelsesevne og 
fantasi setter grensen. 
Karakteristisk for Infocom er at det 
kun er tekst og ingen bilder. 
Ordforståelsen er imponerende med 
et vokabular på ca.2000 ord. Og 
dersom den ikke forstår hva du 
skriver, gir den ikke intrykk av å 
være dum ("l don 't understand 
DUM" -red.), den prøver bare å få 
deg til å skrive det på en annen 
måte. Beskrivelser av personer og 
steder kan ofte gå over flere sider, 
og hvem har vel ikke ristet av latter 
når den kommer med sine utrolige 
morsomme kommentarer. Infocom 
Adventure er vanskelig, men ikke 
gi opp av den grunn. 

Infocom har skrevet en rekke 
adventures, som f.eks 
Enchanter ,Seastalker, Hitchickers 
Guide To The Galaxy, Starcross, 
Deadline og 2ork. Mitt første møte 
med adventure var Zork-trilogien. 
Den inneholder tre spill; 20rk I,ll 
og Ill, hvor det ene overlapper det 
andre som i en lang histore. Min 
oppgave blir å hjelpe dere gjennom 
den første delen, 20rk I. Men før vi 
begynner vårt eventyr er det en del 

ting du bør vite. Når du spiller 
Infocom bør du være ved dine fulle 
fem, kanskje seks; undersøk og 
eksprimenter alt du kommer over. 
Det kan koste deg dyrt, men det 
kan også redde livet ditt 

Her kommer en del tips som kan 
være nyttige: Jeg vil heretter skrive 
tipsene på en måte som gjør at du 
også må bruke ditt eget hode, og 
ikke bare kan kjøre direkte 
"avskrift" . Lykke til! 

20rk I starter i et forholdsvis lite 
område, ved en liten tØmmerhytte. 
Du kan godt ta en spasertur rundt i 
terrenget, for det kan bli ditt siste 
møte med dagslyset.Når du går inn 
i hytten vil du finne alle tingene du 
trenger for å starte. Hva i all verden 
er en 'Grue'? Ikke spØr meg, spØr 
programmet. Veien å gå er ned, så 
bank matten og kom deg avgårde. 

Lyser alt? Gjør deg blodig, det er 
enklere enn du tror og gir deg 
tilgang til nesten alt i det 
underjordiske riket. Ikke glem å 
undersøke grottene, og du må 
gjeme drikke av overfloden av de 
mange beskrivelsene, men vær 
forberedt på å bli frastjålet alt du 
har fått tak i av en smart tyv. Hvis 
du prøver å drepe han, bør du gjøre 
det til rett tid og rett sted og helst 
med litt ekstra poeng i bakhånd. 

La oss fortsette til vi ramler ned og 
befinner oss foran 'The Doors of 
Hell' .  Hva med litt 
djevelutdrivelse? Litt ringing, lys 



og en bønn og ... Klarte du den? Da 
skulle vi være tilbake i hytten med 
endel verdigjenstander, men ingen 
plasser å oppbevare de. Tenk på et 
septer, og prøv om du kan huske 
hvordan vannets kretsløp fungerer. 

Forbannet også? Ikke helt enkelt, 
men bare finn den riktige knappen 
og husk at veien til suksess ligger 
der, bare du 'vrir' hjernen din litt. 
Nå er det kanskje på tide å bli litt 
våt eller litt sølete på beina. Ønsker 
du å få tak i flere skatter, prøv å vri 
litt på speilene (deg selv også 
kanskje?) . . . .  

Har du noe som kan blåses opp, . 
kanskje du får deg en aldri så liten 
luftetur. Nå er det kanskje blitt litt 
vanskelig, hva? Har du kommet 
deg ned til bunnen av minen? Tenk 
tilbake på toppen av sjakten (shaft) 
og la det lyse litt ned på 
gjenstanden, og du skulle nå klare 
resten med en'turn' til. 

Nå må vi dessverre returnere til 
Labyrinten. Det er ikke sikkert du 
får med deg alle skattene du har 
funnet. Men gjem dem eller ta dem 
på deg før du drar dit. Ikke glem at 
veien til suksess er å tegne opp 
ruten du går og alle rommene du 
har vært i. 

Har du møtt på 'A relie from Greek 
Mythology'? Prøv å studere boken 
nøye, løsningen kan ligge der. Nå 
kommer selve oppgjøret, det 
kommer til å bli anderledes enn 
noen slåsskamp du har kjempet før. 

Spenningen stiger til bristepunktet, 
og beskrivelsene er utrolig gode. 
Men det er ikke sikkert at du vinner 
selv om du har scoret nok poeng. 
Når du har slått din ' Areh foe' kan 
du samle opp alle skattene du 
mistet og legge dem i kisten. 

Å ja, trekker 'The Canary' deg 
opp? Få din egen tilbake, på den 
riktige plassen naturligvis. Enda ett 
problem ? Prøv å forlate dammen 
slik du fant den, og dersom du 
kommer deg dit fort nok, skulle 
tingene roe seg ned etterhvert. Bare 
den siste døren å lukke, og litt 
snusking skulle være nok til se 
veien tiL .. Zork Il (The Wizard of 
Frobozz), som jeg kanskje vil 
hjelpe dere litt med i neste nummer. 

Husk at ingen er allvitende. 
pers om denne spalten skal bli det 
dere ønsker, må jeg få inn tips og 
hints dere har funnet ut. Skriv 
gjeme om ting dere vil ha med i 
denne spalten og om problemer 
dere har, så skal vi nok sikkert 
klare å løse dem sammen .. . 

Ps . .  Vet dere hva guruen i The 
Pawn (Jøss, jeg trodde det bare var 
Viza Write som hadde GURU! -

red.) venter på? Når du treffer han 
for første gang får du en bolle 
(Bowl). Og hva er det mest 
nødvendige et menneske trenger? 
Gå opp til isslottet og fyll bollen 
med noe. Deretter returnerer du til 
guruen, og da .. . .  Enkelt ikke 
sant? . .  

-Roger 
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Her lar vi importøren..? 

, slippe til med 

opplysninger om hva de 

driver med og hvilke 

produkter de leverer. 

Denne gangen er det 

Kreativ Teknikk som 

forteller om seg selv. 
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Programvare fra 
Kreativ Teknikk gjør 

amiga til Amiga. 

A.S Kreativ Teknikk har arbeidet med Amiga siden hennes 
europeiske fødsel i november 1985. Siden den tid har hun vært en 
del av vårt arbeid. Det ser idag ut til at vår satsing på Amiga var 
en investering i fremtiden. Amiga har vist at hun er levedyktig, 
nye banebryrende programmer dukker stadig opp. 

Kreativ Tekriikk' s  Amiga programmer spenner over følgende 
kategorier: Tekstbehandling, database, regneark, videopresenta
sjon/grafikk, data assistert konstruksjon, audio, trykkinglside
setting, underholdning, kommunikasjon, samt programmering. Vi 
leverer også en del periferiutstyr som digitaliseringsutstyr samt 
skrive! - og modemkabler. 

Blant våre leverandører finnes programvareprodusentene som har 
gjort Amiga til hva hun er i dag - Electronic Arts, Aegis 
Development, New Tek og Precision Software-o Disse produ
sentene flytter stadig grensene for hva Amiga kan prestere, og er 
med på å styrke hennes posisjan som den kreative datamaskinen. 

En meget hyggelig utvikling er at amerikanske leverandører 
begynner å få opp øynene for det europeiske markedet og 
anpasser sine programmer etter europeiske behov. Vi nevner blant 
annet PAL (full skjerm) versjoner av følgende programmer, 
Deluxe Paint Il, Deluxe Music, Deluxe Video 1 .2, Videoscape 
3D, og Video Titler (kommer). 

En viktig del av vårt arbeide er å kartlegge sluttbrukerenes behov 
og bruksområder. Kreativ Teknikk er derfor direkte involvert i 
mange pilotprosjekter med sluttbrukeren eller institusjoner som 
utforsker Amiga. 

Vi i Kreativ Teknikk arbeider kontinuerlig med å evaluere og 
tilrettelegge nye produkter og nye bruksområder. 



Programmering 
på Amiga 

I dette nummeret består pro
grammeringssidene av Amiga
DOS, Systemanalyse & Design, og 
et Basic-program. I AmigaDOS 
begynner vi nå å ta for oss hver 
enkelt kommando i alfabetisk 
rekkefølge, og hvis dere bare 
følger med lenge nok, ender vi opp 
med en komplett norsk Oos
manual. I systemutviklingen går 
tingene videre, denne gangen ser vi 
litt nærmere på hvilken pro
gramvare det kan lønne seg å 
skrive, og hvorfor. Basic-spalten 
denne gang består av et program 
fra et av våre nye redaksjonsmed
lemmer, Øystein Rønning. Det 
viser bl.a. bruken av egne skjermer, 
vinduer og rullegardinmenyer i 
AmigaBASIC. Kurset blir dess
verre forsinket til neste nummer. 

For de som er interessert i C
programmering har vi en gledelig 
nyhet: I neste nummer begynner vi 
med C-kurset! Vi har merket oss 
en relativt stor interesse for dette 
språket, bl.a. fordi det regnes som 
det 'originale' språket for Amiga. 
Vi har også vært i kontakt med 
Lattice i USA, slik at vi kan skaffe 
den nye versjonen (4.0) av Lattice 
C. Den er meget bra. Vi har 
dessuten fått inn et par C
entusiaster i redaksjonen, slik at vi 
kan heve standarden på både kurset 
og eksemplene. Samtidig vil vi 
kjøre en Jel spesialartikler og -
utlistinger som vil ta for seg de mer 
avanserte sidene av 'C' .  For de 
som vil lære seg å programmere i et 
'skikkelig' språk: følg med! 

Nil begynner kveldene il bli sil 

lange at man egentlig ikke har 

noe valg lengre. N ilr du har 

blitt lei DeLuxe Paint og 

Starglider, og alt begynner å bli 

kjedelig, er redningen nærmere 

enn du tror: begynn med 

programmering! Her i EXEC 

håper vi å kunne gi impulser 

og ideer til medlemmene, 

samtidig som vi prØver å gi 

de uinn vidde litt kurs i hvordan 

de kan programmere Amiga' en 

sin. Hvis du har egne program 

som du kunne tenke deg å 

bidra med, send dem til oss! 

Vi skal forsøke å premiere 

bidragene. 
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AmigaDOS 
D E L  I l  

Forklaring av komma ndoene er gjort på følgende måte: 

<navn> betyr at du skal sette inn et navn på en fil. Hakeparantesene skal ikke være med. 

[] betyr at det som står mellom disse parantesene ikke er nødvendig for å utføre kommandoen. 

I betyr "eller" , du kan velge en av opsjonene på hver side av streken. 

<navn> * betyr et eller flere navn, adskilt av mellomrom (SPACE). 

For å benytte AmigaDOS med kun en diskettstasjon, kan du kopiere alle kommandoene over på 
RAM -disk (i maskinens hukommelse) med følgende kommandoer: 

COPY C: RAM: 
ASSIGN C: RAM: 

Når du deretter setter inn en annen diskett, må du skrive CD DFO: 
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Format: ASSIGN [[<navn>]<dir>] [LIST] 

Funksjon: Å tilordne en logisk enhet til en diskett eller et directory. 

Beskrivelse: 
AmigaOOS opererer med såkalte ' logiske enheter' , eksempler på disse er 
C: (kommandoer), FONTS: (skrifttyper) o.l. Ved oppstart blir disse 
logiske enhetene tilordnet oppstartdisketten (Workbench), men det er fullt 
mulig å benytte andre disketter eller enheter. Deter f.eks denne 
kommandoen vi benytter til å få AmigaDOS til å lete etter kommandoene 
på RAM-disk. 

Hvis du kun skriver ASSIGN, kommer det ut en liste over hvilke disketter 
de forskjellige enhetene er tilordnet. 

Med <navn> menes navnet på den logiske enheten som skal tilordnes. 

<dir> er det stedet den logiske enheten skal tilordnes til. 

Eksempler: 
For å benytte skrifttypene som ligger på en diskett med navnet 
"MYFONTS ", må du benytte følgende kommando: 

ASSIGN FONTS: MYFONTS: 



Format: BREAK <tasle> [ALL][C] [D] [E] [F] 

Funksjon: Kan brukes for å stoppe et program. 

Beskrivelse: 
BREAK-kommandoen lar deg sette et 'flagg' i et spesielt program, slik at 
det (kanskje) stopper. Funksjonen er den samme som om du aktiviserte 
programmets vindu, og trykte Ctrl-C. 

<tasle> er nummeret til det programmet du skal sette flagget i, du kan få 
fram dette ved å bruke STATUS-kommandoen. 

ALL,C,D,E,F er de forskjellige flaggene du kan sette. Hvis du skriver 
ALL, blir alle flaggene satl 

Dette er en kommando du sjelden eller aldri vil få bruk for, så du trenger 
egentlig ikke å lære deg den. 

Eksempler: 

For å sette CTRL-D flagget i task (program) nummer 4 

BREAK 7 C  

For å sette alle flaggene i task nr. 1 

BREAK 1 ALL 

Format: CD [<dir>] 

Funksjon: Lar deg bestemme hvilket directory på disketten du skal jobbe i. 

Beskrivelse: 
Hvis du skriver CD uten noen parametre bak, viser AmigaDOS hvilket 
directory du er i. CD med diskett- eller diskettstasjonnavn bak flytter deg 
over på den aktuelle diskett. For å gå inn i et underdireetory på disketten, 
skriver du CD og navnet på underdirectoryet. Du kan gå flere steg av 
gangen ved å skrive flere directorynavn, adskilt med '/

,
. Husk at diskettnavn 

alltid må avsluttes med kolon! For å gå ett steg tilbake, kan du skrive CD l. 

Eksempler: 

Gå over til diskettstasjon df1 : 

CD dfl : 

For å gå inn i et subdirectory kalt ' Anbud' på disketten 'Tekstfiler' :  

CD Anbud:TekstfJler 
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de si(� n guide 

UTVIKLING ER 
MENINGSFYLT STRATEGI 

Første steg innen System Analyse 
og Design (SAD) er å utvikle en 
meningsfylt strategi for et prosjekt. 
Prosjektet kan ,-,ære en aktivitet 
innenfor en hobby eller en liten 
forretning. I begge tilfeller, så kan 
det kjøres alene, eller sammen med 
andre. Uansett hvordan prosjektet 
er organisert, så er strategisk 
planlegging viktig. På grunn av 
viktight. ten, så vil strategisk 
planlegg i.ng være temaet i de tre 
neste delene av denne artikkelen. 

HV A ER STRATEGISK 
PLANLEGGING? 

Strategisk planlegging refererer til 
det forarbeid som må til for å, fra 
nåværende situasjon, fullføre et 
prosjekts langsiktige mål. For å 
lykkes med dette må en vite: 

* de langsiktige mål 
* den nåværende situasjon 
* hvordan en planlegger 

En kan ha mange strategiske 
planer, men flere av disse kan føre 
til katastrofe. Hovedårsaken til 
dette er at strategien ikke er 
meningsfylt. Med andre ord, 
planene tilfredstilier hverken 
partene i prosjektet, eller 
samfunnets, virkelige behov. Å 
utvikle en meningsfylt strategi kan 
av mange årsaker være vanskelig. 
En av de viktigste er at mål og 
midler blandes. 

og 

PENGER ER IKKE ET MAL, 
MEN ET MIDDEL! 

Et vanlig mål en setter seg er å 
tjene så og så mange kroner per år. 
Problemet her er at en blander de 
midler en har til rådighet for å nå 
målet,med slutten, eller målet i seg 
selv. Penger er mi41er, ikke et mål. 
Men for å forstå formålet med å 
tjene disse pengene, må en grave 
litt dypere. For noen personer kan 
penger være noe en kun trenger for 
å tilfredsstille de grunnleggende 
matrielle behov, som for eksempel 
mat og husleie. Stort sett alle typer 
arbeid vil gi deg det en trenger til 
dette. Men, utvikling av data
systemer vil sjelden hjelpe en som 
er i desperat pengemangel. Dette 
fordi en blir så opptatt med å få tak 
i penger, eller med å utsette 
betalingen av regninger som hoper 
seg opp, at en hverken har tid eller 
energi nok til å få konsentrert seg 
om utviklingen av et 
markedsprodukt. 

For andre er det prestisje som er 
målet bak å tjene penger. Å eie en 
stilig bil, for eksempel. I slike 
tilfeller er det ønskelig å undersøke 
hvorfor prestisje er så viktig. Er det 
fordi en føler seg usikker at en 
trenger en bil som stØtte? Det kan 
være vanskelig og besvare et slikt 
spørsmål. Uansett, så er de som har 
et behov for prestisje sjelden særlig 
lykkelig om de arbeider med 
system analyse eller 
programmering. Siden de vanligvis 
er avhengig av personlig kontakt, 



er slike personer bedre egnet som 
effektive selgere. 

Et tredje mål for å tjene penger kan 
være at en ønsker å heve 
levestandaren. At en kan reise 
rundt i verden, gå på konserter, 
drive med dykking, eller få holde 
på med en AMIGA. For slike 
personer kan arbeid med data
systemer være både en utfordring, 
og lønnsomt, så fremt det data
systemet de arbeider med er til 
nytte for samfunnet Det er her man 
kan se at litt svette og slit kan 
resultere i nyttige, ja, selv 
underholdende produkter. 

Normalt er det ikke kun � grunn 
for at en ønsker å tjene penger. Vi 
trenger alle mat, alle liker å bli satt 
pris på, vi ønsker alle et bedre liv. 
Men, da er det disse tingene som er 
målet, mens pengene kun er et 
middel en trenger for å nå det. 

For hobby-brukeren og den lille 
forretningsmannen er det viktig å 
innse at det ikke nødvendigvis vil 
bli en stor fortjeneste. Hva vil skje 
om ingen er interessert i produktet 
som du har brukt måneder, ja, 
kanskje år på å utvikle. Vil du være 
i stand til å møte et slikt nederlag. 
Vil du bli tvunget til å flytte fra hus 
og bil for å betale din gjeld? Med 
andre ord, er arbeidet med data
systemer verd risikoen. For mange 
vil det enten være lav risiko, eller 
de eier ikke frykt for hva som kan 
skje, mens for andre vil risikoen 
være for høy. Disse sistnevnte bør 
nok finne seg et litt mindre 
risikofylt yrke enn system
utvikling (hva med fisking?). 

PENGER TIL PROSJEKTET 

Til et prosjekt trenges det penger, 
og her er det igjen viktig å skille 
mellom penger som et mål, og 
penger som et middel. Det første en 
bør gjøre i et prosjekt er å forsikre 
seg om at det er nok penger satt av 
til maskinvaren, programvaren, og 
alle de andre utgifter som måtte 
dukke opp. For et hobby-prosjekt 
er det vanligvis ikke nok penger for 
å drive med system-utviklingen på 
heltid, spesielt om en mangler 
tidligere trening og erfaring 
innenfor dette feltet. Da må en ha 
en annen jobb, og heller arbeide 
med program-utviklingen på 
fritiden. 

Senere, når en har opparbeidet seg 
systemanalyse- og 
prognunmerings-kunnskaper, kan 
inntekten komme fra salg av 
prognunvare. Men, dette krever 
også en strategi. Det tar tid og 
utvikle programvare, ofte måneder, 
år, ja, kanskje enda lengre. I lØpet 
av så lang tid forandrer motene seg. 
Det som var en populær 
prognuntype for et år siden, har 
blitt byttet ut med noe helt annet. 
Så, hvis en ønsker en sikker inntekt 
fra systemutviklingen er det viktig 
at prosjektet tilfredstiller virkelige 
behov, ikke bare forbigående 
moter. Det er to måter å gjøre dette 
på. 

Første måten er å utvikle 
skreddersydd programvare for 
spesielle kunder på kontraktbasis. 
Fordelene med dette er at en er 
sikret inntekter for sine 
anstrengelser. Ulempene er at slike 
kunder blir vanskeligere og 
vanskeligere å fmne. Det fmnes 
nemlig så mye hylle-programvare 
som tilfredsstiller kundens behov. 
Heldigvis for Amiga-eieren, er 
Amiga 2000 beregnet på et annet 
marked enn "vanlige" PC-er, så det 
er fortsatt mangel på tilgjengelig 
programvare. 

Den andre måten er å utvikle 
hylle-programvare for et stØrre 
kundespekter . Her er valget av hva 
man skal produsere ekstremt viktig. 
Det er bokstavelig talt tusenvis av 
personer som utvikler data-spill. 
Veldig få av disse er orginal og 
kun enkelte vil i det hele tatt nå ut 
på markedet. Det trenges både tid 
og kunnskaper for å lage et data
spill. Men, istedet for å se etter "et 
produkt som vil gi en rask og stor 
inntekt, så kan det lønne seg å se 
etter en nisje i markedet som vil gi 
en mer jevn inntekt. 

Utviklingen av en meningsfylt 
strategi kan ta tid, og det er bedre 
at en bruker flere måneder på å 
utvikle en strategi, enn at en 
skynder seg til å produsere noe som 
ikke har noen framtid. Selvsagt 
trenger ikke strategisk planlegging 
å være en fulltids beskjeftigelse for 
en hobby-bruker. Det er noe som 
kan gjøres mens en lærer seg andre 
SAD og programmerings 
teknikker.! neste utgave av EXEC 
vil vi se på en strategisk 
planleggings-modell. 
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Graphics by . . .  
Nå har du sjansen til å bli berømt! En av våre medarbeidere holder på å 
lage et skikkelig space-spill, og han trenger din hjelp for 4 _�li ferdig! 
Det han trenger er: 

Bakgrunnsbilder som skal scrolle forbi, 8 farger. Dette kan være 
månelandskap, byer, verdensrom, romskip, kort sagt: Hva som helst! 
Den totale størrelsen på landskapene skal være 48Oxl000 punkter 

Romskip som kan få plass innenfor en frrkant på 32x24 punkter, 7 
farger. De skal være tegnet i 16 bevegelsesretninger, slipp fantasien 
løs! 

Forslag og spørsmål kan sendes til: 
Øyvind Harboe, 
Admiral Hammerisch vei 6 
4000 STAV ANGER 
Telefon (04) 52 43 05 

SKRIVE GJØR VI ALLE 

Derfor er en skikkelig tekstbehandling noe av det første du vil kjøpe til  Amiga. 
Du valgte sannsynligvis Amiga fordi du ønsket noe ekstra. 
Tekstbehandlingen ProWrite Fra NANO-DATA als gir deg noe ekstra. 
Noen av egenskapene er: 

* Full bruk av rullegardinmenyer og mus. 
* Bruk av flere fonter og skrifttyper. 
* Farger på tekst og grafikk. 
* Jobb med opptil 8 dokumenter på en gang. 
* Ta inn grafIkk fra andre Amiga programmer. 
* Alt vises på skjermen nøyaktig som det kommer ut på printeren. 

Kort sagt, en tekstbehandling som benytter Amiga fullt ut. Se selv hvilke muligheter du får på 
ProWrite, be om en demonstrasjon hos din forhandler. Bare for moro skyld kan du se på andre 
tekstbehandlere - og se dem blekne ved sammenlikning. 

32 

NANO-DATA als har mange interessante programmer. 
Flere av dem har vært omtalt i EXEC. Vi kan nevne PageSetter, 

Flow og Faery Tale. Spennende programmer som 
Dynamic Word, Analyze og Professional Page er snart 

leveringsklare . 

Kontakt din forhandler eller oss: 

NANO-DATA als 
Postboks 830 Hjellen 
3701 SKIEN 
Tlf (03) 52 76 32 



Finn Fargene 
Dette er et basic-program som lar deg blande forskjellige farger, 

og du kan lese ut verdiene som skal brukes i PALETTE -

setningene. Programmet er kom:mentert med REM -setninger, så 

det skulle ikke være så stort problem å finne ut hva som foregår. 

' F i nn-Fargene . 
' E t  P�osraH SOH f i nne� tal l ve�di ene fo� hve� 
' farge SOM skal b�ukes i PALETTE-se t n i nge� i Bas i c  p�osraMMe� . 
' ØYSTEIN RØNNING 3B/9-87 
, -------------------- -------------------------------------------------------
DIM � ( 31 ) , g ( 3 1 ) , b l ( 31 )  

, 
G i  hve� farge 3 var i ab l e� ( � , g, b l ) 

, - - ------- - - - ----------- - - - - ------ - - - - --- - - --� - - - -- - - -- - - - --- - - ----- -- --- - - -, 
32 farge�s skje�H + SMaI' tResf�esh v i ndu . 

seRIEN 1 , 328 , 25 6 , 5 , 1  
WINDOW 2 , ·Fi nn Fargene ® Øys te i n  Rønn i ng 1987· , ( 8 , 1 ) -( 311 , 242) , 2B , 1  

. WINDOW OUTPUT 2 
, -------------------------------- - ------------------------------ - -----------
�s=31 : gs=31 : b l s=31 ' sp�edn i ngsvar i ab l e� (sri) 
GOSUB Sp�edn i ng 

, 
hopp t i l sp�edn i ngs-sub�ut i ne 

, - - ------------- - ---- - ------------------ - - - - ---------------------- ----------, 
Fas te farge� (Henye� , �aMMe o . s . v . ) 

� ( B ) =8 : g ( B ) =8 : b l ( B ) =B : PALETTE 8 , � ( Ø ) ,g( Ø ) , b l ( Ø )  ' SVART - Skje�H 
� ( 1 ) = . 6 : g( 1 ) = . 6 : b l ( 1 ) = . 6 : PALETTE 1 , � ( 1 ) ,g( 1 ) , b l ( 1 ) ' GRA - Vi ndu 
� ( 2 ) = . 7 : g( 2 ) =B : b l ( 2 ) =Ø : PALETTE 2 , � ( 2 ) ,g( 2 ) , b l ( 2 ) ' RØD  - Teks tl 
� ( 3 ) = . 3 : g( 3 ) = 1 : b l ( 3 ) = . 3 : PALETTE 3 , � ( 3 ) , g( 3 ) , b l ( 3 )  ' GRØNN - Tekst2 
� ( 3Ø ) = . 8 :g( 3 Ø ) = . 1 : b l ( 3Ø ) = . 1 :PALETTE 3 Ø , � ( 3Ø ) , g( 3Ø ) , b l ( 38 )  ' RØD  - Heny baksr . 
� ( 31 ) = . 9 :g( 31 ) = . 9 : b l ( 31 ) =Ø : PALETTE 31 , � ( 31 ) , g( 31) , b l ( 31 )  'GUL2- Heny fo�gr . , -------- - - - - - - - - - --------- ----------------------------------- --- -----------

Henyel' : 
HENU 1 , 8 , 1 , · 
HENU 1 , 1 , 1 , ·  
HENU 1 , 2 , 1 , · 
HENU 1 , 3 , 1 , ·  
HENU 1 , 4 , 1 , ·  
HENU 1 , 5 , 8 , · 

HENY 
Sp�edn i ng RØD 
Sp�edn i ng GRØNN • 

Spl'edn i ng BLA • 

�p�edn i ng GRA 

HENU 1 , 6 , 1 , ·  V i s  al l e  ve�di e�· 
HENU 1 , 7 , 8 , ·  • 

HENU 1 , 8 , 1 , ·  InforMasjon 
HENU 1 , 9 , 1 , ·  Avs l ut te 

FOR Hen=2 TO 4 
HENU Hen , B , B , · · : NEXT Hen 

HENU ON 
'Av Med �es ten av Menyene 

, -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ------- - ---------------------------- ----------
eOLOR 1 , B 
LINE ( 1 ,' 1 ) - ( 39 , 6 2 ) " b 

Hoved : 
x=41 

FOR v=8 TO 1 5  
eOLOR v , 8 : LINE ( x, 1 ) - ( x+15, 3 Ø ) " bf 
x=x+17 

NEXT v 
x=41 

FOR v=16 TO 31 
eOLOR v , 8 : LINE ( x, 32 ) - ( x+15 , 62 ) " bf 
x=x+17 

NEXT v 

RGB teks t :  
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COLOR 3 , 1  
LOCATE 11 , 2  : PRINT -RØD 
LOCATE 13, 2 :PRINT -� 
LOCATE 15, 2  :PRINT -BLA 

RGBboksf:r : 
x=6 : �=77 :COLOR 1 , 1 
LINE ( 1 , 72 ) - ( 311 , 142) " b 
FOR t=l TO 4 

LINE ( x, � ) -( x+311, �+12 ) " b 
�=�+16 

NEXT t 

InputBoksf:r : 

( . )  Vf:rdi : -
( ) Ve:rdi : 

( ) Ve:rdi : -

LINE (71, 77 ) - ( 95 , 89 ) " b :LINE ( 95 , 77 ) - ( 119, 89) " b 
LINE ( 71 , 93) -( 95 , 115 ) " b :LINE ( 95, 93) - ( 119, 185 ) " b 
LINE ( 7 1 , 189)- (  95,  12l ) " b : LINE < 95 ,189) - ( 119 , 121) " b 

q= . 12 : v=16 'Øk/senk Hed . 82 : v=valgt s ta:r t Ca:rge 

L i nje:r : 
t=8 
FOR l i =1 TO 31 

COLOR l i , 8  
LINE( 1 , 143+ t ) - ( 311 , 143+3+ t ) " bC 
t= t+3 

NEXT l i  
' _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GOSUB F i nnpos : GOSUB F i l lbox 

COLOR 31, 1 
SjeJck : 

IF HOUSE ( 8 ) ( }8 THEN GOSUB F i nnpos 
a= HOUSE ( l )  
b =  HOUSE ( 2 )  
H:HEN U ( 8 )  
IF H( )l TREN SjeJck 
valg::HENU ( l )  
ON valg GOSUB Rod , Gronn , B l aa , Graa, N i x, Skr i vAl l e , N i x, InCo , Avs l u t t  

GOTO Sjekk 
, -- - - - - - - - - - - - - ----- - --- - - - - - - ------------------- - - - ----- - - ---- - ------------
F i nnpos : 

IF a>41 AND a( 311 AND b}l AND b ( 61 IHEN GOSUB Fargevalg : IF v=8 THEN RETURN 
IF a}71 AND a ( 95 AND b )77 AND b(89  THEN J\ ( u ) =J\ ( v ) -q 

, RØJ) -
IF a}95 AND a ( 119 AND b >77 AND b( 89 THEN :r ( u ) =J\ ( v ) +q RØJ) + 
IF a)71 AND a ( 95 AND b )93 AND b( 185 THEN g( v ) =g( v ) -q I GRØNN -
IF a>95 AND a < 119 AND b >93 AND b( 185 THEN g( v ) =g ( v ) +q 

, 
GRØNN + 

IF a)71 AND a ( 95 AND b )189 AND b( 121 THEN b l ( u ) =b l ( u ) -q I BLA 
IF a>95 AND a < 119 AND b >189 AND b( 121 THEN b l ( u ) =b l ( u ) +q 

, 
BLA + 

IF :r ( u ) } . 99 THEN :r ( u ) =l 
IF :r ( u ) ( . 81 T HEN :r ( u ) =8 
IF g( v ) } . 99 THEN g( v ) =l 
IF g ( u ) ( . 81 THEN g( u ) = 8  
IF b l ( u ) } . 99 THEN b l ( v ) = l  
IF b l ( u ) ( . 81 THEN b l ( u ) =B 
LOCATE 11, 25 : PRINT USING " •• ••• " ; (:r ( u »  
LOCATE 1 3 , 25 : PRINT USING • •• .•• " ; (g( u »  
LOCATE 15 , 25 : PRINT USING • •• ••• · ; (b l ( u » 
PALETTE u , :r ( u ) , g( u ) , b l ( u )  

RETURN 

'Fo:rHat te:r t  utsk:r i f t  , 
au ue:rdi ene 

' _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

F argeualg : 
u=POINT ( a, b )  

F i l lbox : 
IF u=B THEN RETURN 
COLOR u , 8 
L INE ( 2 , 2 ) - ( 38 , 61) " bf 
GOSUB Valgt 

RETURN 

' U  = ualgt farge 

,
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - ----- - ------- - ------ - - - ------- - - - - -- - ----------- - ----- - -

Valgt : 
COLOR 3 1 , 8 : LOCATE 17 , 2 :PRINT·VALGT FARGE : u ; u  

RETURN ,
- - - - --- - - - - - - - ------ - ---- - ----------- - - - --- - - -- - - - - - ------- ------- - --------

Rod :  
:rs=31 : gs=93 : b l s=93 : GOSUB Sp:redn i ng 

RE TURN 

G:ronn : 



�s=93 : gs=31 : b l s=93 : GOSUB Sp�edn i ng 
RETURN 

B l aa :  
�s=71 : gs=71 : b l s=31 : GOSUB Sp�edn i ng 

RETURN 

GJ.aa : 
�s=31 : gs=31 : b l s=31 : GOSUB Sp�edn i ng 

RE TURN 
, -- - - - - - -�----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N i x :  
RETURN , - - - - - - - - ------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Skr i vAl l e : ' Skr i v  ut al l e  Cargeve�di e� pl egen skje�M 

W INDOW 4 , , ( 8 , 8 ) -( 311 , 242 ) , 8 , 1  
WINDOW OUTPUT 4 
y=8 : y2=248 : te l =1 

FOR t=31 TO 1 STEP-1 
COLOR 1 , 8 :LOCATE t , 6 : PRINT USING· •• · ; t ; 
PRINT· RØD=· ; : PRINT USING·I , " .'· ; � ( t ) ; 
PRINT· GR0NN=· ; : PRINT USING·' , . II· ;g( t ) ; 
PRINT· BLA=· ; : PRINT USING-' , I .,· ; b l ( t ) ;  
COLOR tel , 8 : L INE ( 2, y ) - ( 32 , y+6) " bC ' box 
COLOR 2 , 8 : LINE ( 8 , y2+7) - ( 311, y2+7)  ' l i nje 
y=y+8 : y2=y2-8 : te l = te l +1 

NEXT t 
LINE ( 59 , 8 ) - ( 59 , 246) 
LINE ( 139, 8 ) - ( 139, 24 6 )  
LINE ( 235� 8 ) - ( 235 , 246 ) 

Vknapp : 
IF HOUSE ( 8 ) =8 THEN Vknapp 
WINDOW CLOSE 4 
WINDOW OUTPUT 2 

RETURN 
, -- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Info : 

WINDOW 3 , ·  INFORHASJON· , ( 28 , 68 ) - ( 291, 182) , 8 , 1  
WINDOW OUTPUT 3 
COLOR 3 , 8  
PRINT 
PRINT • Du har sikke� t e�� e t  deg �Ønn • 

PRINT • ove� at de t e� sl vanskel ig I 
PRINT • C i nne de �e t te tal l ve�di �n� SOM • 

PRINT • skal l egges i PALETTE-se tni nge� • 

PRINT 
PRINT • He� e� p�ograMHe t SOM l øse� 
PRINT • de t te p�ob l �H� t . 
PRINT • (Fo�hSpen t l igv i s , " I ) 

Fo� t sBox : 
Cx=65 : Cy=85 : Cxx=195 : Cyy=113 
COLOR 1 , 8 : LINE ( Cx, fy) - ( fxx, Cyy) " b 
COLOR 2 , 8 : LINE ( fx+1 , Cy+1 ) - ( Cxx-l , fyy-1 ) " bC 
LOCATE 13 , 11 : COLOR 3 1 , 2 : PRINT - JEG FORSTAR ! -

WsjeJ(]( : 
IF HOUSE ( 8 ) =8 THEN Wsjekk 

a=HOUSE ( l )  
b=HOUSE ( 2 )  

IF a>Cx AND a( Cxx AND b>fy AND b( Cyy THEN W c l ose 
GOTO Wsj�kk 
W c l ose : 

WINDOW CLOSE 3 
WINDOW OUTPUT 2 

RETURN 
' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - � - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Avs l ut t : 

HENU RESET : SCREEN CLOSE l :WINDOW CLOSE 2 : END 
RETURN , - --- - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - --- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sp�edn i ng :  
FOR v=4 TO 29 

� ( v ) =v/�s 
g( v ) =v/gs 
b l ( v ) =vlb l s  
PALETTE v , � ( v ) ,g( v ) , b l ( v ) 

NEXT v 
RETURN , - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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EXEC Nr. Il 

Ja, så er vi ute med andre utgaven 
av EXEC, da. Forhåpentligvis med 
en god del forbedringer, her tenker 
jeg spesielt på layout og kvalitet 
Vi har fått en del forespørsler om 
hV9rfor vi ikke trykker i farger, 
men, prøv å spørre på et trykkeri 
hva det vil koste" å få dette gjort, så 
kanskje dere forstår. Dette er noe 
en kan begynne å vurdere om en 
kommer opp i et opplag på over 
10.000 blader. Derfor: stå på med 
vervingen av nye medlemmer. Det 
er disse (og dere) som skal sikre 
klubbens eksistens i fremtiden. 

Det var meningen at A 1LANTIS 
skulle bli en nasjonal bruker-klubb 
for AMIGA, men det viser seg at 
klubben vil bli internasjonal. 
Sverige og Danmark kommer 
nemlig inn i bildet. Vi har via 
Commodore NB i Sverige og 
Commodore NS i Danmark sendt 
ut 10 innmeldingskort til hver 
forhandler i disse landene (totalt 
9;()OO kort). Det har i Skandinavia 
blitt solgt mer enn 15.000 
AMIGA-er til nå, så vi håper på 
god respons, særlig fra Sverige, 
som står for ca. halvparten av 
maskinene. 

Et annet sted i bladet er det satt 
opp en liste over forhandlere som 
har registrert seg i klubben. Denne 
listen vil komme i hvert blad 
fremover. Om du ikke fmner din 
forhandler her, så bør du ta kontakt 
med han, og sette litt press på han, 
slik at han registrerer seg. En slik 
forhandler-registrering koster bare 

kr. 195,- per år, og innebærer at 
forhandleren får tilsendt de 10 
bladene som kommer ut, samt at 
han får muligheten til å annonsere i 
bladet Registreringen skjer på 
spesielle kort som alle 
forhandlerene har mottatt. Klarer 
.du å overtale din forhandler? 
PRØV!! 

Hvordan går det forresten med 
vervingen av nye medlemmer? Alle 
bør gjøre en liten anstrengelse for å 
skaffe flere. En behøver jo ikke å 
eie en AMIGA for å bli medlem, 
det er nok at interessen er til stede. 
Så ta kontakt med dine kamerater 
og forklar dem fordelene med 
klubben. Ta for eksempel tilbudet 
på Sidecar til AMIGA 1000 (som 
du finner et annet sted i bladet). 
Hvilke andre klubber får slike 
tilbud til sine medlemmer? Et større 
antall medlemmer vil også gi seg 
utslag i bedre stoff i bladet, flere 
konkurranser med større og flere 
premier, ferskere nyheter (direkte 
fra produsentene), etc., etc. Vi er 
avhengig av din hjelp. Lykke til! 

-Tord 

NB! Husk at vi har fått ny adresse: 

A1LANTIS 
Sjøgata 10 
8000 BODØ 
Tlf. (081) 28228 / 28 190 



Jeg kom visst i skade for Il 

bruke hele min lederartikkel 

denne gangen pil Il kommentere 

data-AIDS, såjeg sniker meg 

inn her pil klubbsidene også. 

Jeg vilfortelle litt om hva . 

som har skjedd i redaksjonen 

siden sist. 

De mest skarpsynte av dere legger 
kanskje merke til en radikal 
forbedring av lay-outen. "A-ha! 
De har begynt å bruke Professional 
Page ! ': roper alle i kor. "Fei1! "  
roper redaktØren, v i  bruker 
fremdeles PageSetter versjon 1 .0, 
det er helt utrolig hvor mye som 
går an å presse ut av det 
programmet. Bare man kommer 
over det første "Jøss-så-mange
fine-effekter" -stadiet, og heller 
konsentrerer seg litt mer om selve 
komposisjonen av sidene, begynner 
ting å skje. RedaktØren fungerer 
som hobby-typograf, og de av dere 
som leser Amiga World vil kanskje 
legge merke til en del 
likhetspunkter. Men vi skal bli 
bedre! Neste nummer blir satt på 
Professional Page, og da vil dere 
virkelig begynne å fatte hvor 
kraftig Amiga er når det gjelder 
Desk Top Publishing. Til de av 
dere som går med en liten typograf 
i magen: Prøv Professional Page, 
og typografen vil fødes ved 
keisersnitt! 

Om redaksjonen: 
Roger Langseth, for tiden på tur i 
"The Great Underground Empire" , 
fortsetter å sende redaksjonen 
adventure-tips fra det store utland. 
Hvis dere har tenkt å sende inn 
adventure-tips til han, send dem til 
redaksjonen, så skal vi prøve å få 
telegrafert tipsene videre til hvor 
enn han måtte befinne seg. 

Geir "QuickShot" Frantzen har 
utrolig nok klart å levere inn en 

Redaktøren 
kommenterer . . .  
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skriftlig omtale av noen spill denne 
gangen også, til tross for krampe i 
høyre tommel. Hvis dere har 
kommentarer angående 'Game 
Over' , eller gode råd mot verkende 
tomler, send dem til oss! 

Vi har fått inn et par nye 
medarbeidere i vår eksklusive 
redaksjon. Sjefs-guruen himself vil 
i framtiden bli Torstein Pettersen, 
en person som blant annet har 
overført et par av redaktørens 
SlideShow til IBM PS/2, og 
debugget orginalutgaven av 
Modula-2, som viste seg å være 
full av bugs. I neste nummer braker 
vi løs med århundredets 
programmeringskurs i 'C' på 
Amiga. Opplegget blir at vi starter 
kurset helt fra grunnen av, med 3-
linjers programmet "Hello World" . 
Samtidig vil vi trykke 
spesialartikler og utlistinger for de 
som allerede kan 'C', men som 
øn-sker å vite litt mer om hvordan 
den virker på Amiga. V i tror dette 
kurset vil bli � bra, så følg 
med helt fra starten av. Det er solgt 
3 'C' -kompilatorer i Norge til nå, 
så jeg går ut fra at alle har den 
allerede . . . . .  · 

Et nytt navn i spaltene denne 
gangen er ørjan Eriksen, som 
allerede har fått tilnavnet "The 
BULCher" (slakteren). Denne gangen 
var det Viza Write som fikk smake 
pisken, og jeg tør ikke tenke på hva 
han har tenkt ut som offer i neste 
nummer av bladet. Pass dere, 
programvareprodusenter; ørjan kan 

få en stein til å få GURU! Han vil 
også være ansvarlig for 
medlemskartoteket, og har 
redaktØrens fulle tillit når det 
gjelder behandling av 
konfidensielle opplysninger. Men 
husk å betale medlemsavgiften i 
tide, ellers .. . ! 

Basic-utlistingen denne gangen er 
besørget av øystein Rønning. Han 
vil antageligvis dukke opp senere 
også, hvis ikke dere klarer å sende 
inn noe som er minst like bra 
(spøk?). Kan hende klarer jeg å 
overtale han til å assistere meg med 
Basic-kurset, stikkord: fete 
programeksempler. 

I neste nummer kommer vi med 
med mer informasjon om 
telefondatabasen. Vi har allerede 
bestemt oss for hvilket modem vi 
skal ha (vi vil kjøre helt opp til 
2400 baud), og vi skal prøve å få i 
stand et brukbart tilbud på modem 
til medlemmene. Gi oss tips om 
billige modem hvis dere vet om noe 
som ligger under Televerk-priser. 

Til slutt: har du hørt denne? 

"We made the Amiga, they .. . it up! 
The Amiga, bom a Champion! "  

Vi treffes i neste nummer, som 
kommer i begynnelsen av januar. 

-red. 
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input.device 

Takk og lov, endelig en norsk 
Amiga klubb. En klubb som attpåtil 
går aktivt ut for å verve 
medlemmer. Etter forgjeves å ha 
prøvd å bli medlem i to svenske 
klubber, og å vente på at . 
Amigaklubben i Fredrikstad skulle 
bli stiftet, synes jeg det er storveis 
å få en slik hyggelig konvolutt fra 
dere. Jeg håper dere kan gi meg 

- bedre service .en den lokale 
forhandleren som nærmest ser ut til 
å være boikottet av Commodore 
Norge. Men nå .over til 
spørsmålene. 
Helt fra jeg fIkk Amigaen har det 
vært meningen at jeg skulle lære 
meg å programmere i C. Men jeg er 
usikker på hva jeg behøver. Etter 
det jeg har forstått er Lattice C 
best, men hva koster den? Hvilke 
bøker må jeg ha og hva koster de? 
Trenger jeg assembler eller andre 
rutiner/nytteprogrammer? Kort sagt 
hva trenger jeg for å begynne å 
programmere i C på en skikkelig 
måte? Hva vil det koste og kan 
dere skaffe det? 

Siden dere skal starte en 
telefondatabase er jeg interessert i 
et modem, men det er noe jeg 
foreløpig har null peiling på. Her er 
jeg interesert i pris og eventuell 
nødvendig program vare. Er det 
mulig å få kjøpt modem brukt? Kan 
en nytte modem med baud rate på 
31250?? Det eneste jeg foreløpig 
har som kan brukes i 
komunikasjonssamenheng er ARC 
som jeg bruker til backup av 
viktige dokumenter. 
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Brev fra 
medlemmene 

Jeg lurer også på om jeg kan bytte 
inn Amiga 1000 i en 2000, i så fall 
vil jeg vite hvor dyrt det blir. 
Kanhende jeg er treg i oppfattelsen, 
men er Amiga 2000 ffiM
kompatibel (XT/An ved levering, 
eller må en kjøpe kort i dyre 
dommer? Jeg ei- også interessert i 
ekstrautstyr til Amiga 1000/2000, 
også eventuelt brukt om slikt 
fmnes. (Spesielt mer RAM til min 
Amiga 1000 selv om det 
sansynligvis ikke akkurat er noe en 
kan kjø;:>e brukt.) 

Et lite problem til med det samme 
jeg skriver. Jeg kjØpte en Okimate 
20 og jeg oppdaget fort at det ble 
hvite striper på grafikkutskrifter. 
Jeg har etterhvert prøvd endel råd 
som å forandre settingene på 
diverse "switches", forandre på "the 
settings" i "Preferences" og å bruke 
traktorpapir, men alt har foreløpig 
vært nytteløst. Dette har ført til at 
jeg , til min store fortvilelse, ikke 
kan bruke mulighetene til Desktop 
Publishing som Prowrite gir meg. 
Dessuten virker ikke BOLD når jeg 
bruker NLQ for å skrive ut fra 
Prowrite og Super- og Subscript 
har en lei tendens til å legge inn 
ekstralinjer i en ellers feilfri 
Prowrite-utskrift. (Prowrite 1 . 1 1 .  
er det kommet ny versjon? Skulle 
ikke jeg da få varsel fra 
fabrikanten? Jeg sen te jo 
registreringskortet! ) . 

Flere problemer, flere problemer. 
Workbench 1 .2 kom med norsk 
tegnsett, WOW fine greier, jeg 

legger det inn i startup-sequence 
og alt virker helt flott. Men så var 
det å få en fornuftig utskrift. 
Katastrofe, ø og ø virker ikke. 
Men etter mye eksprimentering fant 
jeg til slutt ut at utskriften ble 
korrekt når jeg erstatter ø med <alt 
+ 4> og ø med <shift alt + y>. Hva 
skyldes dette? Alle Amigaeiere her 
jeg bor har de samme problemene 
med Okien. 

Til sist. Hvordan formidler dere 
Public Domain-programmene dere 
har listet opp, før dere får 
databasen i orden? Dette ble en 
masse spørsmål, håper dere kan 
svare på noen av dem. På forhånd 
takk! 

Oppstemt hilsen fra 
Lars Slett jord 

Om C-programmering: Lattice har 
nå lansert versjon 4 .0, som ser ut til 
å være meget bra,foreløpig vet jeg 
ikke hva den endelige prisen blir; 
ta kontakt! Dessverre har 
kompilatorsalget gått tregt 
foreløpig, men jeg håper vi kan få 
opp interessen når kurset starter i 
neste nummer. Ellers trenger 
du (helst) 2 diskettstasjoner, samt 
pågangsmot og dokumentasjon. 
Developers Doc. Kit fra 
Commodore koster totalt ca. 
1 .300,- og inneholder all 
nødvendig info om Amiga & de 
ferdige rutinene i maskinen. 
Dessuten bør du ha en lærebok i 



"C", det finnes flere forskjellige 
(også norske), prisen ligger på 200 
- 300 kroner. Hvis du er interessert 
i eksempler: FISH-diskettene 
inneholder mye bra! 
Når det gjelder modem vil vi 
benytte en modell som kan bruke 
både 300, 1200 og 2400 baud, så 
det er stort sett det samme hvilket 
modem du bruker. 
Telefonregningen kan bli ganske 
stor hvis du kjører på 300 baud, så 
hvis du ikke har lyst til å sponse 
millionsluket i Televerket: bruk 
1200 baud! Vi har spioner ute for å 
få tak i billige saker, såfølg med! 
31250 baud er litt i raskeste laget 
for televerkets linjer, og jeg tør 
nesten ikke tenke på hva et slikt 
modem ville koste . . .  
Selvfølgelig er det fullt tillatt å 
skaffe seg en A2000 på bekostning 
av sin trofaste A1000, menjeg tror 
det sikreste er å prØve å selge 
maskinen privat. AMIGA 2000 er 
ikte IBM -kompatibel i 
utgangspunktet, du må ha et XT
kort i tillegg; se test i dette nr. 
Prisen på RAM-utvideler til A1000 
er på full fart nedover. Hvis du 
fØlger med i tyske blader (f.eks. 
68000' er), kan du finne mye 
interessant der. Vi har bestilt kort 
som utvider A1000 til 4 megabytes 
internt, omtale i neste nr! 
Når det gjelder OKI, sender vi 
spørsmålet videre til våre lesere: 
Har dere noen tips? Selv har vi 
ingen OKIMATE 20-skrivere vi 
kan eksperimentere med. FISH
diskettene: Vi har alle, og kopierer 
gjerne opp pro grammer (hele 
disketter) til de som ønsker det. 
Kun kr. 27,- pr diskett! 

-red. 

AMIGA osv ..• 

Det var en gang en seriøs 
datamaskin som het Amiga, som 
skulle ut i PC-verdenen og gjøre 
noen seriøse folk fete. Nok et 
eventyr - tilbake til framtiden. De 
seriøse folkene det er referert til er 
forhandlernettet til Commodore 
Computers Norge (CCN). CCN 
plasserte AMIGA i PC-klonenes 
verden og trengte derfor seriøse 
firmaer med seriøse selgere. 
Forhandlernettet ble derfor 
veletablert med en solid sokkel av 
IBM-kompatible PC'er. Det som 
egentlig skjedde var at disse seriøse 
fIrmaene tok opp et "skuff'
argentur på Amiga som førte til at 

det aldri kom i gang noe aktivt 
salg. En hendelse i en seriøs 
forretning: Far skal inn for å handle 
Desk Top Publishing (DTP) og en 
datamaskin til programmet. 
Lillegutt blir plassert foran en 
Amiga og en kopi av Swooper. Far 
og en seriøs selger forsvinner inn 
på et kontor. Etter 10 minutter 
kommer de ut, og far har kjøpt en 
mM AT og et DTP-system (pris 
ca. 150.000,-). De to voksne tar 
hverandre i hendene og ser glade 
ut. Lillegutt blir lei seg fordi han 
ikke får spille mer, men lyser opp 
da far sier at han har kjØpt en 
datamaskin, slik at han kan få spille 
mer. Den seriøse selgeren sier at 
det ikke går an å spille på den nye 
maskinen. Lillegutt blir lei s�g og 
synes far har kjøpt en dum 
datamaskin. Den seriøse selgeren 
og far ler til hverandre. 

De som i dag har en Amiga har selv 
sørget for å få tak i en. Siden 
Amiga ikke er lagervare hos 
forhandlerene, må man gjeme vente 
et par uker før neste bil kommer fra 
CCN. Hvis man er riktig heldig blir 
den etterlengtede maskinen sendt 
med første bil. Med mindre man får 
hjelp fra en seriøs selger, kan man 
til og med få tak i noen programmer 
og annet tillegssutstyr sammen med 
maskinen. 

Amiga er i dag en av de store 
"hjemmecomputerene" eller man får 
si det med et norsk ord: 
SPILLEMASKIN. Det er vil litt 

. bakvendt å lansere en "PC", og 
deretter selge den som 
spillemaskin, eller hva synes 
markedsavdelingen i CCN? 
Kanskje det hadde vært en i ide å 
flytte komma to hakk til høyre 
under markedsføringsposten på 
neste års budsjett. 

CCN burde ta seg et kurs i hvordan 
man lanserer seriøse produkter 
gjennom seriøse fIrmaer. CCN kan 
være glad de ennå har så 
lettselgelige produkter, og at de har 
så mange flinke "ambassadører" 
rundt om i de tusen hjem. 

Det virket som om en skribent (Det 
var jeg! -red.) hadde veldig lite 
godt å si om IBM. Det er litt galt av 
Atlantis å være så stygg mot sine 
konkurrenter; IBM kan jo faktisk 
kjøre ett program samtidig, og det 
kan den gjøre meget godt! Om noen 

år vil det kanskje også være mulig 
å kjøre enda flere programmer 
samtidig på en IBM. Husk også at 
mM har funnet opp et nytt 
diskettformat, nemlig 3,5" .  Kanskje 
hadde det vært en i ide for andre å 
gå over til dette fonnatet også. Hvis 
du ennå ikke har sett de nyeste 
mM-maskinene, bør du strnks 
oppsøke din nænneste mM
forhandler. Der får du se et farge
og graftkkshow du kommer til å 
huske lenge (Prøv å holde deg 
våken). 

-Erik Folkestad 

Hvordan får en access til parallell
porten fra BASIC, C og MC? Jeg 
har prøvd fra B ASIC,  men får 
ingen forandring av status på data 
0-7 uansett hvor m ye jeg prøver å 
få satt bittene til logisk " 1 ". Når jeg 
prøver å lese fra samme adresse 
legger den seg på en bestemt verdi 
uansett. Jeg fikk ett annet resultat 
en gang jeg h adde printeren 
tilkoblet og slo den på, men det 
gjentok seg ikke ved flere av/på 
switchinger. Jeg har satt kontroll 
registeret i 8520-b for å skrive til 
porten, så det er ikke der feilen 
ligger. Jeg vet at operativ-systemet 
driver og herjer uavbrutt, og mener 
selv det er det som lager problemer, 
men hvordan gjøres dette i praksis? 
(porten er tenkt brukt til styring av 
div. eksterne enheter) . (Adressene 
jeg har brukt: BFDOOO & BFD200 
(hvorfor er det så m ange adresser 
mellom hvert register?» 

Roger Storvik 

Når du skal benytte maskinregistere 
på Amiga, må du for all del ikke 
prØve å POKE direkte i minnet. 
Det kan være mange andre 
programmer som benytter de 
samme registerene , så brutal 
innblanding fra din side kan få 
katastrofale fØlger! Du må benytte 
EXEC -rutinner for å reservere 
registerelporter, og deretter 
kommunisere med dem ved hjelp av 
(eks. DoIO() eller SendIO(). Dette 
blir litt for langt og innviklet for å 
tafor seg i denne spalten, såjeg 
skal prØve å få i stand en 
spesialartikkel snart. PS: Det ligger 
en del fine eksempler på bl.a. 
FISH-diskett nr. 5. 

-red. 
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Upper Ten - som skulle bli 
Norges svar på BillBoards 
veletablerte lister, blir meget 
tom denne gangen og \'å. Vi 
hadde kontaktet importørene i 
god tid på forhånd, men da 
tidsfristen var utløpt, hadde vi 
kun fått inn listene fra en av 
dem, nemlig NANO-DA TA 
als. Vi takker dem for 
interessen, men da disse tallene 
ville gi et helt skjevt bilde av 
hva som selges a v  programvare 
i dag, velger vi å stå over denne 
gangen. 

o 

ARETS 
GURU 

40 

er 
Selvfølgelig finnes det mange gode 
unnskyldninger for ikke å sende 
oss tallene, det mest aktuelle er vel 
"vi har ikke tid" .  Jeg må virkelig 
lure på hva det egentlig er vi holder 
på med i denne bransjen. Her sitter 
den ene importøren etter den andre 
og skryter av raske, fleksible og 
slagkraftige programpakker som 
kan brukes til nesten hva som helst. 
Men ingen av dem (ett unntak! )  
klarer å spa opp e n  oversikt over 
hva de selger! Kanskje sannheten 
er at det ikke selges programvare, 
men at alle bare kopierer? V i tror 
ikke det er så i lle, men muligheten 
er absolutt til stede. 

Og her t. r vinneren i vår fantastiske 
konkurranse! Vel, på grunn av 
valget ble tidsfristene i forrige 
nummer litt i knappeste laget, så 
det ble heller skralt med svar. Eller 
var oppgaven for vanskelig? 

V i velger å gå videre med 
konkurransen, og gjentar for ordens 
skyld oppgaven: 

Få maskinen til å kræsje med 
GURU 07000004.00002FOO 

Programmet skal gi nøyaktig 
samme melding hver gang det 
kræsjer. Den som kommer nærmest, 
har vunnet. 

Det er ikke tillatt å bare kalle 
DisplayAlertO for å få fram 
GURU' en.  Meldingen skal være 
ekte. 

Hvilket som helst 
programmeringsspråk kan benyttes, 
men hvis programmet 
kompilcres/assem bIeres, skal juryen 
også ha kildekoden . 

en 
Vi kan ikke fortsette på denne 
måten, for det spørs hvor lenge jeg 
klarer å sitte å dikte opp lesbare(?) 
ting å skrive her. V i  skal gi dem en 
sjanse til - i neste nummer. Hvis 
ikke . . . .  har dere noen gode forslag 
til hva vi skal gjøre? ! 

H vis flere deltagere kommer likt, 
blir det loddtrekning om hvem som 
får premien, men alle vinnerene vil 
bli offentliggjort i bladet. 

Premien er en antikvarisk 
lekkerbisken: Kickstart og 
Workbench v 1 .0 i glass og ramme. 
Dette er årets prestisjeoppgjør, så 
husk at enhver hacker med respekt 
for seg selv bør klare å løse denne 
oppgaven ! 

Ferdig program med forklaring og 
evt. kildekode sendes før 1 .  
desember til: 

ATLANTIS 
Sjøgata 1 0  
8000 BODØ 

Nok en gang: 
lykke til ! 



Shell er et program som bl.a. 

ligger på: AmigaLibDisk 13, 

og det kommer stadig nye 

versjoner av programmet. 

Det er et meget nyttig 

program, som faktisk gjør det 

mulig å bruke DOS-

kommandoer på en Amiga med 

bare 1 diskettstasjon. Her 

er en liten gjennomgang av 

siste versjon. 

Fisherman ' s 
Friend 

Det første du merker når du starter opp Shell er at mange av 
kommandoene ligger i maskinen - du trenger ikke ha Workbench
disketten klar hele tiden. Dessuten kan du bruke piltastene for å gå fram 
og tilbake i kommandolinjen. Hvis du bruker piltastene opp/ned, kan du 
gå tilbake å se/benytte kommandoene du har benyttet før, meget smart! 
Her er en kort forklaring på noen av kommandoene: 

setname argl arg2 .. . .  sett en variabel 
unset name l name2 . . .  slett variabler 
aliasname "command;command . . .  " - gi en kommando et nytt navn. 
unalias namel name2 . . .  slett nytt navn på en kommando. 
history vise benyttede kommandoer 

Shell er redningen for de som ikke har mer enn en diskettstasjon. Du har 
dessuten en rekke lure fmesser som gjør CLI mye enklere å bruke. Roger 
Say: Legg inn Shell på Workbench-disketten din! 

Vi har tenkt å lage en egen samling av PD-programmer. Hvis du har et 
program som du vil ha spredd over hele verden, send det til oss! Vi tar 
imot alle typer program, men vi krever følgende av dere: 

Programmet må være skikkelig dokumentert. Det må følge med en 
LES.MEG·fil som inneholder nødvendige opplysninger om programmet 
og opphavsmannen. 

H vis du vil oppfordre personer som liker programmet å sende penger til 
deg (shareware-prinsippet), er dette helt OK. Statistisk sett er det svært få 
som giddere å fylle ut en bankgiro til programmereren, men det går 
ihvertfall an å håpe. Men jo bedre programmet er, desto større er 
sjansene! 

Program du sender inn må være egenproduserte, og må dessuten være 
skriftlig dokumentert som "Public Domain", slik at ikke vi kommer i saksa 
for å ha spredd kommersiell programvare ad tvilsomme kanaler. 

Så hva venter dere på? Send inn basic-program, sinnssyke demoer, 
nyttige programmeringseksempler, kort sagt alt dere tror andre kan ha 
interesse av! Vi kan ikke honorere innsendte PD-program, men vi vil 
hjelpe til med å distribuere programmene ved hjelp av bladet og 
telefondatabasen. Lykke til! 

-Roger 
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Fish 
Index 
I hvert nummer av bladet lister vi ut innholdet på 10 
'FISH' -disketter denne gangen er det 1 1-20 som skal 
i ilden. 

Hvis du vil ha en komplett liste (engelsk), og 
bestillingsskjema, send oss kr. 10 i frimerker. Vi 
kopierer for deg, og tar kun betalt for diskettene. NB !  
V i  kopierer kun hele disketter, ikke enkelt� 
programmer, og antall disketter må være delelig på 10. 
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Dpsllde 
Nytteprogram 
Et slideshow program som viser dine tegninger fra 
f.eks Dpaint2. Meget nyttig og bra. 

AmlgsUbDls�12 

StarTerm 
Kommunikasjon 
Et meget bra terminalprogram for dere som har 
modem. En rekke funksjoner inkludert. 

SetAlternate 
Ny tte prog ram 
Lar deg lage ieons med bevegelse i. Når du trykker 
på iconet kommer det andre frem. Fin sak. 

Images 
Tegninger 
Mange fine tegninger laget i Dpaint og endel 
digitaliserte. Noen av dem er på (over) kanten . . . .  

Icon Exec 
Nytteprogram 
Lar deg kjøre programmer i 'C' via workbeneh ved 
å trykke på ' Ieons' du selv kan tegne. 

Id4 
Ny tte prog ram 
Et lite program som lister ut det du måtte ha på 
disketten. En del grafikk inkludert. 

Arrow3d 
Grafikkdemo 
Viser en roterende pil , laget i 'wire frarne'. 

Argoterm 
Maskinkode 
En i rekken av terminal program. Men denne versj. 
passer bra til de som liker maskinkodeprogramering 
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Amlga3d 
Grafikkdemo 
Viser et roterende Amiga tegn i stort sett alle 
retninger. Fin liten sak. 
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Basicprogrammer 
Demo 
En rekke basieprogrammer som sikkert er gode. Bare 
så synd at du rna ha AbasiG for å kjøre dem. 
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Termcap 
Maskin kode 
En implementasjon i unix av en 'Termcap library'. 

Shell 
Nytteprogram 
Et meget bra program for deg som oppholder deg 
mye i CLI . En rekke smarte og korte kommandoer. 

Pdterm 
Kommunikasjon 
En enkelt terminal program som emulerer ANSI eller 
DEC VT_1 00 i 80*2S linjer. Ver. 1 .21 . 

GI 
Nytteprogram 
Konverterer en Dpaint 'brush' til kildekode i C. 
Benyttes for å lage en billedstruktur. 

Gfxmem 
Demo 
En oppgradert versjon av Gfxmem på Fish 1 .  

Filezap 
Nytteprogram 
En oppgradert versjon av Filezap på Fish 10 .  
E t  fint  og  meget nyttig program. 

DImensions 
Grafikkdemo 
Viser deg hvordan du kan se både tre og fire 
dimensjoner på skjermen. Går litt tregt. 

Dex 
Maskinkode 
Et program som kan trekke ut lesbar tekst fra 
kildefiler, beregnet til dokumentasjon. 

Beep 
Demo 
Genererer et 'Beep' på samme måte som IBM ved at 
du trykker CTRL + G. 

Amlga3d 
Grafikkdemo 
Se Fish nr. 1 2  for omtale. Denne versjonen 
inneholder fullstending kildekode. 
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Polyfractals 
Demo 
Et fraktalprogram skrevet i AbasiC. 

Polydraw 
Grafikkdemo 
Et tegneprogram som krever AbasiC for å kjøres. 

OklDataDump 
Printerprogram 
Driver for Okidata MI92 og workbeneh 'screen dump' 
program. 



Monopoly 
Underholdning 
Et meget fint monopolspill skrevet i AbasiC. 
Kan kun kjøres med den første utgaven av basic. 

Fish 
Grafikkdemo 
Viser en sprite av fisk som kommer svømmende i 
overkanten av skjermen. 

Dazzle 
Grafikkdemo 
En symetrisk demo som faktisk hypnotiserer deg 
dersom du ser på den for lenge. Meget bra I l !  

Clock 
Nytteprogram 
En fin og andvendbar liten digital klokke som ikke 
er i veien hele tiden. Uvlig liten sak. 

Blobs 
Grafikkdemo 
En enkelt demo med baller flyvende rundt på 
skjermen i forskjellige farger. 
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Amiga Developer's IFF disk 
Nytteprogram 
Disketten inneholder en del rutiner som benytter 
Amigas I FF-format til bl .a. Jyd og grafikk. 
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HAM Demo 
Grafikkdemo 
Disketten inneholder en demo av mange meget fine 
HAM (Hold And Modify) bilder. Må autobootes. 
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Xlisp1 .6 
Nytteprogram 
Noe for dere som er interessert i å studere 
hva som skjer inni en levende 'Usp interpreter'. 

Scrlmper 
Nytteprogram 
Utskrift av skjerm til skriver. 

Piglatln 
Nytteprogram 
Lei av å skrive 'Say' kommandoer ? Da skulle dette 
programmet være noe for deg. 

Multidim 
Grafikkdemo 
Lar deg rotere en 2 til 6 dimensjonal kube ved 
bruk av joystick i port 2. (Redaktørens favoritt!) 

MC6801 0 
Nytteprogram 
Fullstendig informasjon om oppgradering til 6801 0 
prosessoren. Inneholder de nødvendige programmer. 

Browser 
Nytteprogram 
Lar deg bruke musen for å liste deg gjennom alle 
de directories du måtte ha på disken. 

Amigadisplay 
Kommunikasjon 
Enda et terminalprogram som inneholder en del 
interessante rutiner og kommandoer. 
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Lockmon 
Ny tte prog ram 
Har du problemer med forsvunne filer ? Kanskje 

denne lille sakeri'kan hjelpe deg. 

Keymap 
Testprogram 
Et program du kan bruke til å teste 'keymaps', 
dvs. tabeller som beskriver tastaturets tegn. 

JayMlnerSlides 
Grafikkdemo 
Jay Miner viser dere ved hjelp av Hi-res bilder 
hvordan Amigas mest sentrale kretser fungerer. 

Blackjack 
Underholdning 
Et linjeorientert Blackjack (21 ) spill. Ingen 
grafikk. 
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Ted 
Demo 
En demo.versjon av 'Ixed' . 

Speechterm 
Kommunikasjon 
Et program som taler den teksten du mottar via 
modem. 

Setmouse2 
Ny tte prog ram 
Programmet lar deg bruke begge 'Joystick' portene 
slik at du ikke behøver å ha musen stående i port1 

DIsksalv 
Nytteprogram 
Har du slettet et program eller fil ved et uhell, 
da er dette noe for deg. Meget nyttig I l !  

Hd 
Nytteprogram 
Kjører ut hva det skal være i hexadesimal orden. 

Multitasking 
Demo med doc 
En demo av Multitasking på Exec nivå. Inneholder 
dokumentasjon. 

Porthandler 
Demo 
Rutine som viser bruken av en såkalt 'handler' i 
Amiga'en. 

AmigatoAtarl 
Nytteprogram 
Nå kan du bruke din Amiga som en kryss-kompilator 
for Atari . Virker ikke, og takk for det! 

Hash 
Demo 
Viser deg bruken av Hash-tabeller ved sortering 
av disk-directory. 

Mandelbrots 
Demo 
En del bilder og eksempler som er sendt inn av 
ivrige Mandelbrot brukere. 

Pack 
Nytteprogram 
Program som fjerner unødvendige mellomrom i din 
'c' fi l, og du får dermed mer plass på disketten. 

Random 
Demo 
Random nummer generator skrevet i maskinkode. Kan 
også benyttes i 'c' programmer. Utrolig rask. !  
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Do You Speak 

NORSK 
ARBEIDSBOK 

FOR AMIGA 
ATLANTIS har fått tak i 
første opplag av en norsk 

arbeidsbok for Amiga, som vi 
selger til medlemmene for 

Kr. 1 25 ,-

? 
• 

Boken er i A4-fonnat, 
stiftet i ryggen og med 
myk penn. Den 
inneholder illustrasjoner 
i sort/hvitt. Utgitt av 
Ceta Forlag. 
Innehold: * En oversikt 
over Amigaen * Hjertet 
i Amigaen * 
Tilleggsprosessoren 
Copper * Lekeplasser 
og småbilder * Blitteren 
* Maskinvaren for 
lydgjengivelse * 
Kommunikasjon med 
omverdenen * Kjernen 
og Exec * Intuisjon * 
Skrivebordet og 
Intuisjonsteknikker * 
Skrivebordsmenyer og 
preferanser * 
AmigaDOS og 
Kommandolinje� 
tilkoblingen * Skuffer 
og kataloger * Bak 
skrivebordet - INFO
filer * Konfigurering av 
brukerprogram
disketter * Valg av 
brukerprogrammer * 
Programmer i 
AmigaBASIC 



Commodore Computers Norge har et fantastisk tilbud til medlemmene i 
ATLANTIS Amiga Brukerklubb! 

, 

Til Amiga 1000 finnes det en tilleggsenhet som heter SIDECAR, som �ør at 
du kan kjøre IBM-program på maskinen din. Enheten inneholder en komplett 
IBM PC med 3 utvidelsesspor og 1 5,25" diskettstasjon, og den ben�ter 
Amigas skjerm og tastatur. Du kan dessuten sette inn en harddisk i Sidecar, 
som kan ben�tes av Amiga! 

Vi har nå et begrenset antall som klubbmedlemmene kan få kjøpt for kun 

5.500, - inkl. mva. 

Bestillinger må skje �ennom klubben, ring tlf. (081) 28228 / 28190 
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Det fi n n es. t ing e n  datamaski n 
aldri kan bl i  prog rammert ti l .  '= n  

av d e  beste egenskapene vi 
menneske r har, e r  fantasie n .  

Evne n  ti l å skape nye t ing .  
Kombinere former og farger på 

en s l ik måte at det vekker 
beu ndri n g  og i nte resse. Ti l dette 

kreves en m e n neske lig hjerne ,  
med fantasi , ku n nskap og 

fø le lse r. 

• 

Jl 
=-

• 

Jl 
=- it v 

Men det fi n nes datamaski n e r  
s o m  kan hjelpe deg å b l i  mere 
kreativ. Fo rbed re d in  evne t i l å 
skape nye t i ng .  Gjø re se lve 
skape lsesprosesse n e nkle re og 
morsommere .  Du trenger i kke 
konse ntre re deg om uviktig e  
detalje r o g  kjedel ig rut i nearbeid,  
men bruke r hel ler  d ine evner  på 
det du ege ntl ig skal gjø re : være 
kreativ. 

Commodore AMIGA 

datamaskinen for d in  høyre hjernehalvdel 

ATLANTIS Am iga Brukerklu bb 
S j ø g a t a  1 0  - 8 0 0 0  B O D Ø  - T l f .  ( 0 8 1 ) 2 8 2 2 8  / 2 8 1 9 0 
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