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Advent 
Advent betyr noe sånt som "ven
tetid", og for oss som er den lykke
lige eier av en Amiga kan stort sett 
hele året fortone seg som en 
adventstid. Ingen er tilsynelatende 
fornøyde med det som eksisterer -
alle går og venter på ett eller annet. 

Før i tiden ventet vi på Deluxe V.ideo, Aegis Animator og Flight 
Slmulator Il. Så ventet vi på Amiga 
2000, harddisker og mere RAM. 
Mange ventet på å få sin Amiga 
500 tilbake fra reparasjon. Alle 
ventet på neste EXEC, og EXEC 
ventet på medlemskontigenter. 

Nå er Amigas "fosterstadium" 
tilbakelagt, og man skulle tro at 
folk snart begynte å roe seg litt 
ned. Men nei - fremdeles er det 
adventstid blant Amiga-eiere mel
lom bakkar og berg. Nå er det Out:" 
Run, Benchmark Modula Il og Pro
fessional Draw som ligger et sted i 
det fjerne. Jeg tror databransjen el' 
mer eller mindre unik med tanke 
på de enorme forventningene og 
den sydende utålmodigheten som 
er så altoverskyggende blant dens 
disipler. Men er ikke dette en posi
ti v ting også? Amigaen gir oss en 
mer eller mindre konstant 
"julestemning", og av og til kom-

mer, julenissen ned pipa med en 
"pakke" ... Bare innrøm det - også 
du går og venter på at ett eller 
annet program skal komme 
deisende i postkassen - og det skal 
ikke forbause meg om du ser 
ganske mørkt på romjulen, da 
postgangen er heller laber. 

Egentlig tror jeg vel at vinteren -
og spesielt julehelgen - er en data
entusiasts høydepunkt. Spesielt 
her i nord. Mørkt og kaldt er det 
ute, så det bli helst til at man bar
rikaderer seg foran maskinen og 
glemmer Theisens lunefulle 
værmeldinger. Denne lederar
tikkelen er også preget av at jeg 
prøver å være hyggelig. Selv etter 
2 harddisk-crash på grunn av 
statisk elektrisitet, defekt laser
skriver, virus på diskettene, 
bunnskrapt kasse, doven Cola og 
buldrende mage. Snart er det jul 
igjen! Og like etterpå kommer et 
herlig nytt år, så hvorfor være dep
pa? 

På vegne av EXEC's redaksjon og 
tilhørende herligheter: 

God JulI 
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eter 

til EXEC's automa
ordretelefon. Her kan du gjøre 

)j��n�!$Ø.I�t::::a:::?mig�f::ptlø.m:mnv.��: J��{:}Ji�lg(�nde: få informasjon om klubben 

j�t)#.i:nm:ø.:::��@:®.�/:a.ov(xl�Udilg er det 
:::$.*U���f::��)lm:}�m(·rammet, da store, 

programpakker med 
og diverse tilbehør 

:::}���:«::sa:t>ol)ul;ære blant "hackerene". 

noe av det heteste når det gjelder 
Hi-tech-utstyr til Amiga akkurat nå. 
Programvaren er utviklet i Danmark, 
og systemet ut på følgende: 
Amigaen telefonnettet ved 
hjelp og ved hjelp 

24" bygger 
rwtt(ø.Pitf#J�?i�:�l##.J'�� ordresys.
teijl<SiDm:::bØ�:iiet<:�g>n�k:at Amigaen 

:m�����{ :JeleJtomwntaler s$.1ijij*g\;m�i)hår lagt inn på 
og kan motta: 

innringeren ved å 
tolke pipelydene som kommer når 
man benytter tall-tastaturet på telefo
nen. I praksis vil dette f.eks. kunne 
fungere slik: 

- Du ringer opp maskinen, og får høre 

eller bestille FISH-disketter. Trykk 1 
for infonnasjon eller 2 for bestilling" 

- Du trykker "2" på telefontastaturet, 
og hører følgende: 

- "Bestilling av disketter. For å bestille 
må du være medlem. Skriv medlem
snummeret ditt" 

- Du skriver nummen�t ditt. 

- "Skriv inn nummeret på disketten du 
vil ha. For å avslutte serien trykker du 
000. 

- Du trykker 1, O og 2 på telefontas
taturet, og Amiga svarer 

- "Diskett nummer 102. Trykk neste 
diskettnummer, eller ()()() for å avslut-
te .... " 

Og slik kan det (9�ette. Amigaen 
snakker til deg ��t��)dar og men
neskelig stemw.�#9gJ�p.p..&:�!ringene du 

:;r :�n��_'1f�'�I:::; 
muligheWN��:���:�:�:�:�PM�m#.g:�l#(:��Påde 
televerket;::::::#.9.@§t:::::9.�:�:��::@W:�:::·· store 
bedrifter viSb�tm4ij�t���rMan kan 
lage store ordi��I"f eller bare 



lage en in fo rmasjonstele fon som fun
ge re r som en sla gs avanse rt " t ele-

. fonsva re r" . En v ariant av p ro grammet 
kan dessu ten ben yttes fo r å s tyre og 
kon trolle re mini-bare r på hotelle r. 
No rsk dis tribut Ør er Compute rT eam i 
O

·
slo. 

OutRun 
Det verdens berøm te ar cade-bilspillet 
Ou trun 'ventes å komme i salg fø r. 
n yttår, hev der en me darbeide r som har 
vært i k ontakt med frrmaet som skal 
lanse re det Vi kr ysse r fingrene & 
h åper det stemm er, samtidig som vi 
stole r på at p rogrammere ren gjø r en 
s kikkelig jobb . . .  

Norsk "Dator" - Magazin 
e r  et Commodore-blad med røtter i 
Sverige, n oe  navnet skulle indike re. Vi 
h ar fått fø rste numme r på bo rdet, og 
legge r spesielt me rke t il hovedopp
slaget, som e r  en "Se & Hø r"
repo rtasje fra et såkalt "Copy-P arty "  i 
Stjø rdal. Til en besøkende politibetjent 
fo rtelle r  arrangø rene n oe  sånt som at 
det n ødvendigvis ikke fo regå r  
pi ra tkopiering he r, og dessuten e r  
cra cking og piratkopie rin g positivt, 
fo rdi man raskt oppnå r høy kom
petanse, og de rmed bli r det laget bedre 
p rogramme r (av cra cke rene), og det e r  
jo bare bra . . .  ! Fors tå det den som kan! 
Vi ove rsende r en eske dispril og 
ønske r lykke til vide re med bladet 
Den svenske delen e r  en del bedre, og 
det er m ye annonse r og mange lave 
p rise r i b ladet, som e r  i tabloid- format. 
Nå r vi se r bort fra at det må svenske r 
til fø r vi det komme r (enda) et Amiga
blad i No rge, kan vi bare ønske bladet 
vel kommen og håpe at det er liv laga . 
Innholdet e r  en blanding av Amiga og 
Commodo re 64, og det fø rste num
me ret inneholde r blant annet en lang 
artikkel med fargebilde r & g reie r om 
Amiga-kuns tne ren Bjø rn Rybakken . 
Inte resse rt ?  Kontakt bladet på tele fon 
02-42 0 763. 

AmigaBok 
e r  et norsk bok fø ringsp rogram fo r 
Amiga. Det d is tribue res av Jama Da ta 
NS, og ha r en rekke n yttige funksjon
e r. Bilags registrering, ra ppo rte r  (bl. a 
moms rapport og hoved bok), egne ko n
toplane r, budsjette r, inngående bal
anse r m .m. Vi komme r til å se på p ro
grammet i et sene re numme r. Kon takt 

Jama Data på tele fon 02 -80 60 51 .  

68030-prosessoren, 
st oreb roren til Amigas 68()()()
p rosesso r, klare r nå å o pere r  på hele 
33 MHz! Det finnes a llerede 6 8030 -
løsning er til Ami ga, og vi regne r med 
at den n ye ve rsj onen bli r tatt i b ruk  
snarest! 

NEXT INC. 
Apple- Grunnlegge ren Steve Jobs ha r 
net topp lanse rt sin n ye mas kin, og va r 
viss tnok gan ske svett i den sammen
heng. Mas kinen ben ytter Mo torola
p rosesso re r  og skal visst væ re svæ rt så 
bra, i følge ryktene .  Den som har leve r 
få r se. 

CygnusEd Professional 
e r  lanse rt i statene, og ha r vakt 
be rettiget oppsikt. Fo r de som har lyst 
på en fo rsmak, sjekk Fish- diskett nr. 

ett elle r annet (som jeg ikke huske r i 
farten) der det li gge r  en demo-versjon 
av den "gamle " Cygnus 'en. Demo
ve rsjonen kan kun b rukes til å re dige re 
file r som e r  min dre enn 5 K, men det 
e r  alt som trengs fo r å bli ove rbevist 
S crollingen opp/ned e r  så rask at Vi za
W rite, Wo rdPe rfect og Kindwo rds bør 
gå stille i dø rene. 

Photon Paint 2.0 
e r  rett rundt hjø rnet, og inneholde r en 
del kraftige fo rbedringer. Vi vente r 
spen L. 

Proressional Draw 
e r  et prog ram som kan b rukes t il å 
lage illus trasjone r ved hjelp av "vek 
to re r", på samme måte som A do be  
Illus trato r på M acintosh. Fo rskje lle n  
e r  bl. a at P ro fessional Draw job ber i 
farge r, selv følgelig. Mange s ned ige 
funksjone r gjø r det enkelt å lage kom 

pliserte fig ure r  uten "trappe trinn 
s treke r" . Du kan hente in n· I FF-file r 
som kan "spo res ove r" med vekto re r, 
nesten på samme måte som sa lgssjef 
Tho rsen hos CCN har blitt i ført 
julenisse-habitt Alt kan rote res, 
s trekkes, vris og v renges i det uen
delige. Fle re MILLIO NER farge r kan 
se pare res ut på lase rskrive r elle r foto
sette r, og resultatet e r  s tort sett ba re 
avhengig av hvo r god skrive ren e r. 
Matrises krive re kan også ben yttes, og 
tegning er kan ove rføres til Pro fession
al Page v 1 .2 elle r hø ye re. Jeg ti pper 
EXEC vil bære t ydelig p reg av dette 

p rogrammet så sna rt vi fo r kloa i det (I 
denne anle dning vil jeg gjeme se nde 
en d yp og personl ig julehil sen t il 
Erlend Vidd al hos Nano -Data, so m 
impo rte re r  herligheten og s ikke rt 
skjønne r et hin L). 
P rog rammet skal ette r planen v ære i 
salg i slutten av novembe r, ihve rtfall 
ble dette sagt unde r en p rese ntasjo n i 
tyskland nå nettopp, de r EXEC h adde 
en utsendt me darbeide r på pl ass. Man

nen fra Gold Disk ramset opp a lle de 
he rlige spes ifIkasjo nene, og da EXEC 
u tsend te ba om å få se, skulle han 
bare ut og hente disketten som s nare st . 
V å r  me darbeide r g ikk på toalettet, og 
da han kom tilb ake var rommet 
kjemisk rent fo r både Gold D isk
pe rsonel l og ti lhøre re. Re dakt øre n 
se nde r ska rpe refselse r t il vår 
(fo rhenv ærende) m edar bei de r, o g  e r  
s amtidig fo rundret ove r at pe rso ne r 
med en såpass s tor rep re se nt asjo n
skonto kan ha en såpass l iten bl ære .  

Harddisk 
Amiga SOO-eiere kan snart sk affe se g 
h arddisk til e n  ove rkomme lig pris . 
Commodo re AS90 e r  e n  boks so m 
inneholde r en 2 0MB harddisk, samt e n  
SCSI-tilkobling fo r ytte rlige re 7 
enhete r (i se rie). Dessuten ka n o ppt il 2 
MB ram puttes inn. Prisen i No rge blir 
ca, 7.200,- + mv a, n oe  som må karak
te riseres som b ill ig n år  ma n se r på hva 

tilsvarende utst yr til A2000 koste r. 

Det svenske forsvaret 
s kal  i fø lge uoffisielle rykte r ha 
A miga. Om det e r  de n nye 
reklamekampanjen fo r Am iga 500 o g  
Interceptor som har vakt opps ikt vites 
ikke . 

An Apple a day ... 
Fo r hve r 1 0. Mac som sel ges, sel ges 
det 6 A MIG A-m aski ne r! I USA s pise r 
Am iga sta dig markedsa ndele r fra 

Apple, og det se r  ut som om utviklin
gen for tset ter. Inte rresa nt fe nome n ... 

Benchmark Modula Il 
e r  he r! EUe r litt klabb & babb m.h.t . 
d istibutø r o.l. e r  de n s angno msuste 
Modula-kom pila toren e nde lig he r . .. V i 
ha r ikke fåt testet den en da, me n kom
me r tilbake med fyldig omtale så s nart 
som mul ig!  

Scannere 
Sort-hvitt & fargescanne r til AMIGA 
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fra Gold Disk kommer snart. 
Scannede dokumenter kan brukes i 
Professional Page-dokumenter, og jeg 
tipper at spesielt fargeseanneren 
(mange farger) vil gjøre inntrykk. 

Nye "Custom Chips" 
Commodore har nå begynt å sende ut 
de nye chip'ene til Amiga Det har 
lenge vært klaget på at Amiga' en bare 
kan ha 512 K CHIP- RAM, dvs. at kun 
512 K av minnet kan brukes til 
grafIkk. De nye kretsene håndterer 1 
MB , noe som er en stor fordel. En sak 
som vi derimot ikke er så glade for, er 
den amatØrmessige behandlingen av 
interlace-moduset (flimringen i hi-res), 
som vi vel nesten var lovet en løsning 
på. Nå kan man koble til en 
MultiSync-monitor, og bilder med 
oppløsning 640x512 vil bli vist uten 
flimring. MEN: Skjermen kan kun ha 
4 farger, valgt fra en palett på 64. 
Slike spesifIkasjoner lukter det MS
DOS av på lang vei, og EXEC mener 
at det heller kunne vært laget en bedre 
løsning, som f.eks. å integrere en 
såkalt "Flicker-Fixer" i maskinen. 
Skjerp dere, Commodore! Amiga er 
en bra maskin, men det er helt 
nødvendig å videreutvikle maskip.en 
med et tempo som gjør at ikke alle 
andre går forbi, noe som kanskje er i 
ferd med å skje. La oss bare håpe at 
Commodore har et par bedre (hov
ed)kort oppe i ermet. .. 

AI084 
leveres nå med stereo-høyttalere, slik 
som de aller første AI081-monitorene. 
Bra! 

Diverse PC-nytt: 
Intel venter å selge sin 80486-chip i 1 .  
kvartal 1989, og  kretsen ventes å utk
lasse 386-prosessoren på samme måte 
som AT' en utklasset PC' en. En kore
aner har dessuten fått en AT til å gå 
med en hastighet som tilsvarer 100 
MHz! 

Workbench 1.3 
er hos CCN, og vil bli tilbudt Amiga
eiere ganske snart. Pris o.l. er ikke 
klarlagt enda 

C-kompilatoren 
Lattice5.0 skal komme før jul, påstår 
en medarbeider med sterke interesser 

6 

for C. Vi venter spent. 

The Director 
er kommet, og programmet ser bra ut! 
Du kan bygge opp animasjoner og 
videosekvenser ved hjelp av program
meringsspråk som ligner litt på 
BASIC. Tungvint, synes kanskje noen 
- interessant, synes vi! 

"Commodore Viking monitor" 
er en 19" short-hvitt sak fra Com
modore i USA. Skjermen har en 
oppløsning på lOO8x880, og minner 
mistenkelig om en storbror av 2024-
skjermen (15")som er annonsert 
tidligere. Pris på vikingen blir ca 
$1800. 

MovieSetter 
er et program som Gold Disk (Profes
sional Page og Professional Draw) 
snart skal komme med. På telefax' en 
vår blir vi lovet "Powerful Features" 
som f.eks: 
- Hastigheter på opp til 60 bilder pr. 
sekund 
- Opp til 32 farger samtidig 
- Lineære og elliptiske bevegelses-
baner 
- Full lyd-kontroll med stereo
panorering 
- mye mer! 

Word Perfect 5.0 
skal komme til AMIGA! Dette tar vi 
som et tegn på at Word Perfect Corpo
ration tar Amiga alvorlig, siden de 
også har konvertert WordPerfect 
Library nylig. Programmet skal være 
her i god tid før neste neste sommer
ferie. 

EXCEL 
kommer til AMIGA! Det kjente regn
earket EXCEL som nettopp har kom
met i en ny og utpreget heftig PC
versjon, skal komme til Amiga Vi vet 
hverken pris eller leveringstid, men 
håper at Maxiplan får en verdig 
konkurrent. 

Kreativ Teknikk 

har gått konkurs, og nå er spill
giganten BJ Electronics ene-importØr 
av Electronic Arts (f.eks. Dpaint 11). 
La oss håpe det går bra "Sjæfen sjøl", 
Tom Jahr ble headhuntet til Com
modore Computers Norge, der han 
skal jobbe med de "vertikale" marke-

dene. Vi tar av oss hatten for Tom, og 
lyser fred over Kreativ Teknikk's min
ne. Samtidig håper vi at de norske 
importørene, hvis det er flere igjen, får 
flere konkurrenter, slik at vi får større 
utvalg og lavere priser. Vi skammer 
oss på disses vegne, og blir grønne av 
misunnelse over hvilket utvalg av var
er "søta bror" i Sverige kan boltre seg 
i. 

Power Windows 2.5 
er like rundt hjørnet, og har 
selvfølgelig flere muligheter enn sine 
forgjengere. Et "must" for alle som 
ikke gidder å bruke tid på å sette opp 
vinduer, gadgets o.l. når de program
merer i C eller liknende. Programmet 
genererer ferdig kildekode som kan 
flettes inn i programmet ditt, og du har 
spart flere timers arbeid med millime
terpapir, kalkulator, prøving & feiling 
m.m. 

Vi deoscape 2.0 
kan nå benytte HAM-modus og over
sean i full PAL-skjerm. Du kan også 
ha hierarkiske bevegelser på samme 
måte som i Animate 3D. 

AEGIS 
I samme åndedrag kan nevnes at det 
ser ut som Aegis har stor økonomiske 
problemer. Etter å ha levd på Sonix og 
Draw+ de siste årene, ser det ut som 
om de har "glemt" å utvikle nye pro
grammer som holder mål. Dessuten 
har de ikke tatt P AL-standarden helt 
alvorlig, noe som gjør at det 
Europeiske markedet blir begrenset. 

FILM SHOW 
er et program på Super Channel der en 
AMIGA 1000 står for tekstgenererin
gen. Hver mandag kan man Se de het
este fIlmtitlene skrevet i 640x512 

punkter med multifarge-tegnsettet 
Kara Fonts. Hvilken genlock de bruk
er er ikkekjent, men kvaliteten er 
upåklagelig ... 



Jeg var litt spent da jeg fikk program
met for utprøving. Hadde Electronics 
Art klart å lage det like bra på PC som 
på Amiga? Hva skal jeg si, nesten like 
bra blir vel det nænneste. Programmet 
fungere på samme måte som på 
Amiga, men jeg ble litt forbauset da 
jeg skulle kjøre det på en IBM PS/2 
modell 80 med en 16MHz 80386 pro
cessor og VGA grafikk. Tro det eller 
ei, men Deluxe Paint er faktisk raskere 
på en standard. Amiga. SpesielIt 
merkes dette når du skal tegne med en 
stor bruker-definert "brush", den flyt
ter seg i rykk og napp på PC'en mens 
det er flytende på Amiga. Skal du teg
ne i maksimal oppløsning på en VGA 
skjerm (64Ox480, 16 farger), må du ha 
ekstra så kalt EMS hukommelse for å 
bruke tØye og strekke "brush" som er 
stØrre en ca. 1 00x 1 00 pixeler. Det 
samme gjelder hvis du vil tegne på to 
sider samtidig. Men bortsett fra dette 
så er Deluxe Paint Il for PC det beste 
tegneprogrammet du kan anskaffe deg, 
og bruker du både PC og Amiga er det 
nesten et "most" da bilde-fil fonnatet 

EXEC 

er det samme på begge maskiner. Jeg 
prøvde dette både fra Amiga til PC og 
andre veien. PC versjonen stØtter også 
VGA modusen med 32Ox200 i 256 
farger samtidig. Her er det mulig å få 
nesten sammme kvalitet på bildene 
som Amiga'ens HAM 32Ox200 i 4096 
farger. 

Totalt er Deluxe Paint Il - PC et meget 
bra tegneprogram og anbefales for alle 
PC brukere som er· ute etter et tegne
program og spesielt for Amiga/PC 
brukere da de her for første gang har 
mulighet for å overføre grafIkk mel
lom Amiga/PC. 

Det kan også nevnes at det følger med 
et konverterings program for å kon
verter til blant annet PC Paintbrush og 
en såkalt "screen grabber" for å ta 
bilder fra hvilket som helst annet pro
gram. 

-Torstein 
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Det finnes et program 

som (nesten) kan 

overføre de tusenvis av 

Commodore 64 pro

gram over til Amigaen. 

Det heter "The 64 
Emulator Il", og er 

utgitt av et kanadisk 

selskap som kaller seg 

Ready Soft Inc. 

Pakningen med 64 Emulatoren 
inneholder en Serial Interface som 
gjør det mulig å koble en 1541/1571 
diskettstasjon til Amigaen, og dermed 
bruke 5 1/4 disketter. Det følger også 
med en diskett med selve hoved pro
grammet, et program som overfører 
programmene fra en 5 1/4 diskett til en 
3 1/2 diskett, og en brukermanual på 
engelsk. 64 Emulatoren er utrolig 
brukervenlig, og manualen er inn
holdsrik og gir svar på stort sett alle 
prblemer man risikerer å stØte på. Pro
grammet er kompatibelt med de fleste 
printere, standard Amiga modem, 
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lyspenn, mus og joystick. Oppstarten 
til 64 Emulatoren er svært enkel. 
Disketten har autoboot og etter et par 
sekunders loading har man en nesten 
identisk Commodore 64 skjerm foran 
seg. Fra da av fungerer Amigaen din 

, som en Commodore 64. Man har til og 
med spesial taster som 
run/stop,restore,clr home etc. på tas
taturet Esc fungerer f.eks. som 
run/stop og Del som Restore osv. Det 
er og� en Preferences skjerm som 
man nr fram ved å trykke Ctrl & 
Help. Denne skjermen inneholder 
diverse små finesser som border 
on/off, en Monochrome mode for økt 
hastighet (når man kjører program
mer), Basic 4.0 og noen printer 
muligheter. Basicen på 64 Emulatoren 
inneholder hele 71 kommandoer, hva 
man enn skal bruke dem til? Selve 
programmet er skrevet i maskinkode 
for raskest mulig operasjoner, men det 
ser ikke ut til å hjelpe så mye. 
Når man endelig er kommet så langt at 
man skal prøve noen av de gamle 64 
klassikerene, får man sitt første virke
lige sjokk. innloadingen går smerte
fritt, men når programmet skal startes 
er det bare å lukke øynene. Jeg testet 
nesten 100 forskjellige programmer, 
og resultatet var at nesten ingen virket 
tilfredsstillende. Av de programmene 
jeg prøvde var det et bredt utvalg. Jeg 
prøvde alt fra actionspill til spill i 
adventure klassen. De spillene som 
kom best ut var de mindre avanserte 

text, adventurene. De virket nogenlun
de tilfredsstillende, men mer avanserte 
adventure spill som The Guild Of 
Thieves var slett ikke det samme som 
på en virkelig Commodore 64. De 
mest skuffende resultatene hadde jeg 
likevel med actionspillene. Av de 
nyere spillene i shoot' em up klassen 
var det ingen som fungerte. Andre 
spill som Fire Lord, Robin of the 
W ood startet, men var ganske 
"uspillelige". Selve spillet gikk ca.5 
ganger saktere enn normalt, spritene 
flikkret og alle lydeffektene, og 
musikken manglet Jeg prøvde gamle 
spill som Tau Ceti, Ronald Rat, Uridi
um og Alleykat, men heller ikke noen 
av dem virket De eneste pro
grammene med spri ter, rulletekst og 
graftkk jeg ftkk til å virke var noen 
demoer. Selv ikke de virket bra. Også 
på dem uteble musikken, spritene 
flikkret og det hele gikk svært sakte. 
Når ikke 64 Emulatoren klarer å få 
demoer som ikke er i nærheten så 
avansert som spill til å virke identisk 
med en virkelig C64, er det ikke mye 
annet som virker heller. 
Kort sagt er 64 Emulatoren en gedigen 
fiasko og en like stor skuffelse. Man 
kan også spørre seg vitsen med å pro
dusere noe som er så-dyrt og dårlig 
(ca9S0 kr), når man kan få en Com
modore 64 til ca.1500 kr. Det eneste 
rådet jeg kan gi, er at man avstår fra å 
kjØpe den. 

-Jens. 
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Basel 

BaselCB 
BaselCL 
Boston 
Garmann 
GoghB 

Bjørn Rybakken er mannen bak en samling skrifttyper med 
navnet Calefonts ll. Disse skrifttypene er "veldefinerte" og gir 
et meget godt skriftbilde i f.eks. Delexe Paint ll. Alle typene 
har selvfelgeligvis norske tegn, så det er ikke noe å utsette på 
det området heller. 

Størrelsene varierer fra knøttliten til stor. Knøttlite i denne 
sammenhengen betyr tekst som er så liten at du ikke ser bok
stavene. Disse skrifttypene er meget nyttige hvis du f.eks. skal 
lage en skisse av en annonse som skal inneholde tekst, og du 
kun skal se hvordan teksten passer inn i komposisjonen. 

NovaX 
Paris 
GoghL 
London 
NovaB 
NovaC 
NovaL 

Den største skrifttypen er 64 punkter høy. Jeg kunne kan
skje ønsket meg noen typer som var et par nwnmer større 
(til videobruk), men ok. Calefonts Il er egentlig det eneste 
alternativet på markedet for de som har bruk for skikkelige 
bokstaver, og jeg foreslår at de som har bruk for Calefonts 
Il, kjøper de i butikken fremfor å bruke en piratkopi, slik at 
Bjørn kanskje blir oppmuntret til å gjøre ferdig Calefonts 
Ill . .. 

- Øyvind 
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:V 
tlb 
'astdir 
.fd • info 
backup.pic 
backup_._� i c. info CALEFOHTS CALEFOHTS. info Cr. info 
Chess. inh 
desktop. info 
Disk. info 
dpaint. info 
Fei lesKjxPet. info 
Jens. info 
Kart4 
Kart4. info 
KarlS 
KarlS. info 
Kindlolords 

f�t: 
.h5trlir· .fd 
. i:�'ø ba�ku�,pic 
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2131 1336 216 
32182 458 1159 566 894 894 894 

282 894 894 894 
32182 458 41528 458 253112 

lr�h�;:n 
Hil iti�, • info 
isk. info 
...,tP. info 
xPans i on • info 
arX 
refs. info 
estoralion_Reporl 
hell 
hell. info 
yste ... info 

Tnsh,�an. info 
Utilities.info 

11 311 894 894 336 894 64713 
• 

485 894 1166 894 

Kan du ikke bruke Cil? Blir du 

kvalm av "MS DOS looken" som 

CLI har? Da burde du ta en 

nærmere kikk på Disk Master. 

Dette programmet er meget nyt

tig. Det kan brukes til filkopier

ing, formatering, diskettkopier

ing , komprimering av filer 

(AR C), forandre navn, se [FF 
bilder og avspille lyder. Kort 

sagt det erstatter Cli på nesten 

alle måter pluss noen finesser 

Med på kjØpet får du FACC Il, som 
øker diskhastigheten betraktelig. For å 
bruke FACC bør du ha mer en 512 Kb 
RAM, men det går an å bruke på min
ne. Skjermen er delt i to vinduer, det 

ene vinduet viser innholdet på "fra
disketten" og det andre viser "til
disketten ". Hva som skal være fra og 
hva som skal være til kan du velge 
selv. I mellom vinduene er det en 
meny med kommandoer. Flere kom
mandoer ligger på rullegardinmenyer. 
Når du setter inn en diskett kommer 

innholdet ut på skjermen, directories 
kommer øverst og filnavn nederst. For 

å se et IFF bilde velger du bare hvilket 
bilde, og deretter kan du trykke på 
ShowPic. Det samme kan du gjøre 
hvis du skal høre på IFF lyder. Lyden 
spilles etterhvert som den lades inn. 
Jeg hadde en lyd som fylte en hel 
diskett. For å prØve om den det gikk 
an å spille den på en maskin med en 

halv megabyte, plukket jeg ut RAM 
kortet i maskinen. Det var ikke noe 
problem å spille lyden. Det var best å 
spille lange lyder, for da ble det ingen 
pauser. Men når jeg prøvde å spille 
korte lyder med høy samplings
frekvens greide ikke maskinen å hente 

fra disketten like raskt som den spilte 
lyden. Du kan også forandre skjerm
fargene og skjermoppløsningen. Og 

hvis du ikke greier å få plass til all tek
sten du vil. ha på skjermen, så kan du 

velge en mindre bokstavstørrelse. En 
brukbar bruksanvisning følger med. 
Den tar for seg hver funksjon for seg. 
Disk Master anbefales hermed på det 
varmeste. 

-Håvard 
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Progresive Pherpherials & Software 
lanserte for en stund siden program
met CLlmate. Det er meget brukerven
lig og nesten uunnværlig program hvis 
man arbeider mye med Amiga OOS. 
CLlmate inneholder de mest 
nødvendige komandoene for å editere 
på disketten. Med programdisken 
følger det også med en liten bruker
manual, der hver enkel komando er 
godt forklart. 

CLlmate er både kompatibelt med 3 
1/2 og 5 1/4 diskettstasjon, printere, 
opp til 2. harddisker, 3 eksterne 
diskettstasjoner og RAM disk. Noen 
av de tingene CLlmate kan utføre er å 
kopiere filer, slette fller, rename filer, 
vise fllene i ASCII eller HEX, for
matere disketten, lage egne underdi-

rektorier , printe ut tekst, vise lengden 
på filene og vise IFF/HAM bilder. For 
å utføre disse tingene har CLlmate et 
meget enkelt trykk på icon system. 
F.eks. når man skal rename en fil 
trykker man bare på iconet RENAME, 
og deretter på den filen man vil skifte 
navn på. Dette gjør at man kan editere 
på disketten uten å bruke tastaturet i 
det hele tatt 

CLlmate er et program jeg i høyeste 
grad anbefaler, og er etter min mening 
nesten uunnværlig for arbeid i Amiga 
OOS. 

Jens 

. ..  -
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Tallbehandlingsprogrammet 
som har det meste, er litt 
tungvint å bruke, med 
vanskelig manual og mange 
muligheter oppsummerer 
MATI:l-AMATION fra 
PROGRESSIVE PERIPHER-

ALS & SOITWARE, INC. 

2 kalkulatorer - begge programmerbar 
- danner stammen i MA. Den tekniske 
har de fleste trigonometriske 
funksjonene, samt pi, 2 logaritmer, 
flere rotmuligheter, eksponensial
funksjoner, samt en 10 minners 
matrise ved siden av som gir mulighet 
for lagring av viktige verdier. 
Matriseregneren gir deg mulighet for 
behandling av tall i rekker og kolon
ner, samt å vise disse grafisk. De 
grafiske mulighetene gir deg raskt 
oversikten over store tallmengder , som 
3-dimensjonalt, 2-dimensjonalt, kake
diagram, linjediagram av rekke
kolonne eller totalverdiene samt flere 
andre. 

ENHETER 
En av; hovedmenyene heter unit 
(enheter). Her kan en omregne en 
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mengde enheter, f.eks. meter til km., 
mm., tommer, fot osv. Andre 
muligheter er omregning innen 
områder som fart, kraft, mengde, 
hastighet, lys med mer. 

STATISTIKK 
Andre hovedmenyer gir deg mulighet 
til statistisk analyse, areIberegning av 
trekanter, frrkanter, sirkler, integral
regning og derivasjon av funksjoner, 
samt mulighet for lagring av grafer, 
matriser, og andre utregninger til 
diskett eller harddisk. Et lite vindu 
følger deg hele tiden på hovedskjer -
men, og kan vise deg de 50 siste tal
lene som var i bruk. Dessuten kan du 
selv velge avrundingsnøyaktigheten, 
antall desimaler, samt type grader. 

KONKLUSJON 
MA. er ikke programmet som lærer 
deg matematikk. Den bør du kunne fra 
før. Ingen hjelpemenyer forklarer deg 
hva som skjer, eller hvorfor. Mest pos
itivt er regnehastigheten, matrisereg
neren og innstillbar nøyaktighet ved 
avrundinger. Som vanlig er manualen 
på engelsk. Verre er det at manualen 
er unødvendig tung å bruke. En modul 
er heller ikke ferdig. Ny test følger når 
programmet er helt oppdatert. Kan du 
endel matematikk og har bruk for stor 
hastighet og nøyaktighet ved utreg
ninger bør du vurdere MA. 

-Knut 
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wor 
- norsk tekstbehandling 

Fra den forhenværende 

importøren Kreativ Tek'likk, har 

vi fått et tekstbehandlin[!spro-

gram som bærer det løfterike 

navnet "KindWords". Program-

met og manualen er pd norsk, 

noe som skulle gjøre det enkelt
' 

å bruke for Ola & Kari ... men 

hvor godt er det? 

Når du setter inn programdisketten og 
starter programmet med et velplassert 
dobbelt-klikk, kommer det etter en 
stund fram et skjermbilde som minner 
mistenkelig om en krysning mellom 
Vizawrite og Textcraft Disse pro
grammene er hver for seg beryktet (av 
grunner jeg ikke skal nevne), så jeg 
aner uråd og begynner å bli redd for at 
dette kan bli utrivelig. 

øverst i vinduet ligger en "linjal" som 
lar deg bestemme marger, tabulatorer, 
linjeavstand og justering på en enkel 
og grei måte. Menyene er slik vi kjen
ner de fra andre tekstbehandlingspro
gram. Du kan velge skrifttyper, klippe 

& lime tekst, endre format m.m. Her 
er en kjapp gjennomgang: 

Fil 

Denne menyen bruker du for å hente 
inn eller lagre dokumenter, samt til å 
hente tegninger inn i teksten. Tegnin
gene kan forstørres, forminskes og 
beskjæres, men de kan ikke plasseres 
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hvor som helst på arket. Du kan nem
lig ikke ha tekst på siden av en tegn
ing, noe som blant annet går an i 
ProWrite. Det er også vanskelig å flyt
te en tegning fra ett sted til et annet.. 
du må slette den og hente den inn på 
nytt igjen. 

Rediger 
"Angre" er et valg som "tar tilbake" 
tastetrykkene siden siste musklikk. 
"Skriv på nytt" gjør det motsatte av 
angre. Litt forvirrende, synes jeg. Hvis 
du skriver noen linjer med tekst, og 
deretter sletter en linje ved en feilt

agelse, vil "angre"-funksjonen først 
sette inn linjen du har slettet. Deretter 
vil den slette teksten du har skrevet 
siden siste musklikk, inkludert den lin
jen som nettopp er satt inn. 
Resten av funksjonene på denne 
menyen, klipp, kopier, lim og slett, 
fungerer slik de skal. 

Oppsett 
bestemmer sidestØrrelse, format, 

brevhode & -fot, sidenummer og tittel

side. Her kan du blant annet lage 
marger og tabulatorer på en "gam
meldags" måte, der du skrive inn ver
diene i stedet for å flytte symbolene på 

"linjalen" direkte. 

Skrifttype 
lar deg velge skrifttyper, såklart. Her 
har du bare tre å velge i, nemlig 
Roman 8, 12 og 14. I tillegg kommer 
et symboltegnsett for å tegne rammer, 
piler etc. Her kan du også lage sub
script og superscript, dvs. heve teksten 
en halv linje opp eller ned til bruk i 
f.eks kjemiske formler. 

Stil 
velger normal skrift, eller en kombi
nasjon av uthevet, kursiv og under-
streket. 

-

Ekstra 
inneholder funksjonen "Finn og 
erstatt" , som lar deg bytte ut bok
stavkombinasjoner (ord) hel- eller hal-



Hindwo�ds - no�sk tekstbehandling 

Fra den to�henv�ende iMPo�tøren Kreativ Teknikk, h� vi f�tt et 
tekstbehandl ingsp�oSl'aM SOH bæl'el' det løttel'ike navnet ")(indWol'ds", 
P�OSl'aH"et og Manualen el' pl nOl'sk, noe SOH skulle gjøre det enkelt � 
b�uke tOl' Ola & Hari,.,Men hvol' godt er det? 

N� du settel' inn pl'ograMdisketten og st�tel' p�OSl'aHMet Med et 
velplasse�t dobbelt-klikk, kOMMe� det ettel' en stund f�aM et 
skjel'Mbilde SOM Minne� Mistenkelig OH en kl'ysning MelloM VizaWorite og 
Textc�aft, Disse p�OSl'aMMene e� hve� fol' seg bel'yktet (av grunne!' jeg 
ikke skal nevne), sl jeg anel' urld og begynnel' 1 bli �edd fol' at 
dette kan bli utrivelig, 

øve�st i vinduet l iggel' en ·'1 injal" SOM l� deg besteMMe Mal'gel', 
tabulato�e�, linjeavstand og justel'ing pl en enkel og grei M�te, 
Menyene el' slik vi kjennel' de fra andre tekstbehandlingsprograM. Du 
kan velge skl'ifttypel', klippe & liMe tekst, endre forMat M.M. He� er 
en kjapp gjennoMgang: 

-4-

vautomatisk. Stavekorrekturen bruker 

en engelsk ordliste på 90 .000 ord, så 
den kan være grei å ha for de som har 

mye internasjonal korrespondanse. Jeg 
hadde ønsket meg en norsk ordliste, 
slik at jeg hadde sluppet å ha så mye 
stavIeleif i brevene og artiklene mine. 
Men det virker som om ordlisten kun 
skal være for engelsktalende, da alle 
ledetekstene under stavefunksjonen er 
på engelsk. Riktignok kan du legge 
inn egne ord i listen, men hvem gidder 
å skrive inn morsmålet sitt? Og hva 
med alle stavefeilene som kommer til 

å bli i ordlisten ... ? 

Hjelp 
gir deg forklaring på symbolene som 
benyttes, samt oppramsing av alle 
tastetrykk du kan bruke for å gjøre 
livet lettere. 

Programmet i bruk 
Denne testen er skrevet med Kind
words, og det gikk ganske raskt å lære 
seg å bruke programmet Det har få 

feil, men er kanskje litt tregt av og til. 

Når tekst skal markeres, tar det mel
lom ett og to sekunder før det skjer 
noe på skjermen, og i begynnelsen var 
dette svært frustrerende. Dessuten 
hadde programmet en tendens til å 
"glemme" hvilket område (directory) 
på harddisken jeg sist hadde lagret 
dokumentet i. A v andre negative ting 
nevner jeg også at programmet til tider 
kan være litt "ufølsomt" over hva som 
skjer på tastaturet Det har nemlig 
hendt at bokstaver "forsvinner" når det 

begynner å gå hett for seg. Men -
ingen guruer! Ihvertfall ikke de gan
gene jeg brukte KindWords. 

Utskrift 
"SuperFont" er navnet på tegnsett som 
er defmert i programmet, og som 
overføres til skriveren som et såkalt 
"download"-tegnsett. Dette gjør at 
utskriften blir forbausende god på 
forholdsvis billige skrivere! Det følger 
med drivere for de 12 mest bruke 
typene, men du kan også benytte van-

lig utskrift uten SupcrFonts. OBS� Det 
er kunder som har funnet mangler i det 
norske SuperFonts-tegnsettet, bl.a. for 
enkelte OKI -skrivere , og slike ting m� 
rettes opp så fort som bare .. . BOrL�Clt 
fra slike forglemmelser er Supe r Fonts 
en smart løsning, som vi gjerne hadde 
sett på andre tekstbehandlingspakker 
også ! 

Konklusjon 
"Kindwords" er et enkelt & greit tekst-
behandlingsprogram som 
utgangspunktet skulle dekke de neste 
behov hos den "normale" bruker. Pro
grammet er litt tregt, og har et par 
(ikke fatale) bugs, men bortsett fra 
dette er den et godt alternativ til den 
som ikke har bruk for tyngre saker 
som Word Perfect eller Exe llcnce. 

-Øyvind 
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måten du kan bevege deg rundt om på 
siden. Når du f.eks. skal flytte en boks, 
og nærmer deg kanten av skjermen, 

ruller bildet i retningen du skal fl ytte 
boksen - ikke i rykk og napp slik som 
Professional Page - men helt glatt og 
særdeles behagelig for øyet som ser. 

balbl.b illbalblOlb liillbiillba 
ilblOlb lbill ilblOlbil lbill.ba b,bliiliil 

Publisher Plus er et Desk Top 

Publishing-program fra 

importøren lama Data. Etter å 

ha brukt Professional Page i 

over ett år nå, er jeg kilnskje 

inhabil som tester for et 

Desktop-program i denne 

klassen, derfor skill jeg ikke gå 

så alt for langt inn på detaljene. 

16 
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Arket 
Når du starter opp med programdisket
ten, blir skjermen hvit og skriften 
svart. Publisher Plus jobber i 
oppløsningen 640x256 i et vindu på 
selve Workbench-skjermen. Alle 
funksjonene ligger på rullegardin
menyer, og kan derfor være litt 
vanskelige å nå tak i av og til. Men 
hvis du lærer deg "hot-key"
kombinasjonene, skulle ting gå litt 
raskere. Når du lager en side, kan pro
grammet automatisk sette opp ferdige 
spalter for deg. Du kan deretter flytte, 
legge til eller fjerne "bokser", på sam
me måte som i andre Desktop
programmer. 

Tekst 
skrives direkte inn i boksene, men den 
skrifttypen du vil ha Skrifttype og -
stØrrelse kan endres senere. En meget 
elegant finesse i dette programmet er 

Grafikk 
hentes inn fra standard IFF-filer 
(DPaint etc.), og vises på skjermen i 
kun hvitt og sort. Det sier seg selv at 
digitaliserte bilder ikke vil kunne gjen
gis skikkelig på denne måten, men til 
enkle illustrasjoner, diagram, symbol

er o.l. er det tilstrekkelig. Du kan 
skalere grafikken trinnløst i x- og y

retningen. 

Programmet i bruk 

Når man blir vant til måten å redigere 
en side på, går arbeidet ganske raskt. 
Et lite minus er at programmet bruker 
litt for lang tid på å skalere skrifttyper 
og grafIkk, noe som blir spesielt mark
bart hvis siden inneholder mange 

bokser. Bortsett fra dette går program
met greit, og jeg fIkk ingen GURU'er. 
Utskriften kan tas på matriseskriver, 

eller på en laserskriver som under
stØtter PostScript-språket. 

Konklusjon 
Hvis man ikke har bruk for Profes
sional Page, vil Publisher Plus være et 
aktuelt alternativ for de som sysler 
med enklere D1P. Programmet er 
enkelt, og havner vel i samme gruppe 
som gode, gamle PageSetter (som de 
første to utgavene av EXEC ble laget 
på). Men - du bør ha to diskettstasjon
er og helst l MB RAM for å få bruk 

. programmet skikkelig. 

-Øyvind 



Master 

Soundtrackeren er vel en av de beste 
musikkeditoren man kan få tak i. Den 
har i den siste tiden vært oppgradert en 
rekke ganger uten at noe nevneverdig 
nytt har framkommet. Den versjonen 
av Soundtrackeren som vi har valgt å 
teste, er TNM' s Master Soundtracker 
v 1 .0 .  Grunnen til at vi valgte denne 
versjonen, er at det er den desidert 
beste oppgraderingen med mange nye 
muligheter. 

All musikken som lages med STen er 
bygget opp av mønstre ("patterns"). 
Hvert pattem har 63 linjer og 4 instru
mentstemmer. Det nye prinsippet med 
patterns gjør det mye enklere å lage 
store musikkstykker. Når man har 
laget et pattem, kan man velge om 
man vil at den skal spilles senere ute i 
stykket. Slik slipper man å kopiere 

enkelte deler om og om igjen. Det er 
vel på dette området Soundtrackeren 
skiller seg mest ut fra de gamle klas
sikerene Sonix og Deluxe Music Con
struction Set. Man kan ha opptil 15  
instrumenter i hver sang. Utvalget av 
instrumenter er enormt Jeg har i alt ca 
300 instrumenter, og det stØrst prob
lemet for meg er å velge hvilke jeg 
skal bruke. 

For dem som likevel ikke har funnet 
det rette instrumentet, er det 
muligheter for å sample egene instru
menter på STen. På denne versjonen 
av STen kan man bruke instrumenter 
på opptil 32K. På de gamle versjonene 
var det max. 9K. Ved at man kan 
bruke instrumenter opptil 32K, er det 
mulig å bruke tale i stØrre grad enn før 
i musikkstykkene sine. Det er også 

mulighet for å forandre volum, 
hastighet, og å "dra" tonene opp eller 
ned med soundtrackeren. Å forandre 
volum under sangen er meget effekt
fullt. Man kan f.eks. øke volumet på 
melodistemmen, mens man senker 
volumet på bassen. slike små finesser 
gjør musikken mye mere spennende, 
og får den til å høres litt mere pro
fesjonell ut. For dem som er redd for 
at det skal bli problemer med høye og 
lave toner, kan jeg berolige dem med 
at STen er utstyrt men to oktaver. Man 
kan med andre ord få hvinende høye 
toner og serdeles dype toner. 

Soundtrackeren er også utstyrt med en 
23 kanals spectrum analyzer og en 4 
kanal equalizer. Slike finesser er mor
somme å se på, men har ikke noen 
praktisk betydning i det hele tatt. 

Musikken som er laget på soundtrack
eren er svært egnet til å legge i egene 
programmer. Det er rutiner som er 
skrevet i maskinkode som gjør dette 
mulig. For dem som ikke har vært i 
kontakt med maskinkode, finnes det 
rutiner som gjør det mulig å spille 
musikken i Amiga DOS. 

Soundtrackeren er et som sagt et av de 
beste musikkprogrammene, og svært 
anvendelig. I den senere tid har Sound 
FX dukket opp, og det kan bli mor
somt å se hvilket program som er det 
beste. 

-Jens 
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Ferrari Formula One 
Hører du til blandt de som alltid har 
drømt om å få kjøre en rød Ferrari? I 
så fall skal du ta en titt på Ferrari For-

+-�':'f'f-:-f�.� ____ + mula One fra Electronic Arts . Der får 
du kjøre Ferraris formula I bil. Men 
det er ikke bare kjøring.Du må også 
"mekke" hjemme på Ferraris testbane i 
Fiorano. Kort sagt Du er både fører 

og mekaniker. Ferrari Formula One er altså ikke et rent "tut 
og kjør" spil1 . Electronic Arts har virkelig lagt l led mye 
arbeid på å få spillet så realistisk som mulig. 
Det er mye man må sette seg inn i før man får kjøre. Først 
kommer du til testbanen i Fiorano. Der kan du gjøre jus
teringer på bilen . Videre kan man velge racerbane. Du har 
hele 1 8  forskjellige baner over hele verden å velge mellom. 
Når du har valgt bane, kan du se flyet ditt bevege seg over 
kartet til den banen du skal til. Under spillet styrer du bilen 
med musa. Personlig synes jeg det ser mer ut som man 
henger etter bilen på rulleskøyter. Bilen forsvinner plutselig 
fra skjermen i svingene. Men dettte er vel bare en vanesak. 
For å gasse trykker du ned venstre musknapp, og for å 
bremse trykker du ned høyre. På de laveste spillenivåene 
skifter girene automatisk. På nivå 3 bruker man tastaturet 
for å skifte gir. Grafikken er ypperlig. Det er ikke et 
"sl tdeshow"-spill slik som Grid Start. Det er heller dårlig 
med lydeffekter i spilJet, det begrenser seg til motorlyden 
og noen andre. J eg må bare innrømme at jeg ikke har greid 
spillet, men jeg har hørt rykter om at slutten skal være litt 
morsom. Spillet er vanskelig og det kreves en god del av 
spilleren. Electronic Arts har gjort en god jobb med spillet, 
men det kan kanskje virke som om at de har gapt over for 
mye. Nå er det sikkert mange av dere som har spilt FF I ,  og 
har en helt annen mening en meg. Men smak og behag . . .  

-Håvard 

1 8  

Arrnageddon Man 
Året er 2032 og verden balanserer på 
stram line mellom ødeleggelse og li v. 
De siste 30 årene har det vært enorm 

-+--"������ vekst i verdens kjernefysiske arsenal . 
Det er nå 16 kjernefysiske supermak
ter, hver av dem har kapasitet til å 
starte jordens undergang - The 
Armageddon! For å hindre dette har 

de 16 supermaktene dannet en allianse - UNN(United 
Nuclear Nations). Sammen fmansierer og bygger et enormt 
nettverk av SOl-satelitter, som gjør det mulig å ha oversikt 
over verden. Nettverket styres av en enorm og avansert 
satelitt med kodenavn Olympus - og verden har valgt deg til  
å styre Olympus. 

Dette kan kanskje høres spennende og interessant ut, men 
det er det neimen ikke. Når maskinen er ferdig med å loade 
kommer et bilde av satelitten Olympus. Etterpå kommer 
kontrollrommet opp på skjermen. Foran kontrollbordet di lt 
er det et stort verdenskart. På hver side av kartet er det noen 
skjermer som viser alt fra finsk fjernsynsteater til musikk 
videoer. Spillet går ut på å holde verden mest mul ig stabi l .  
En må holde rede på hvordan mat, våpen og teknologi er 
fordelt over de forskjellige supermaktene. Hvis et land føler 
seg tilfreds har det vanskeligere for å starte krig enn hvis  
det føler seg underutviklet. Et lite pluss er at instruksjons
boken er god og . Hvis du er glad i verdenskriser vil du 
kanskje synes dette spillet er morsomt og underholdene, 
ihvertfall for en liten stund . . .  Spillet krever mus og masse
vis av tålmodighet. 

-Håvard 

The Hunt for Red 
October 

Dette er e t  spill som har vært ule på 
markedet en stund, så det er på tide al 
det endelig får sitt velfortjente review i 

4--:-�:;:r:.:.,;;���+- Exec. Spillet heter The Hunt for Red 
October (HFRO) og er en ubåt simula
tor fra Argus Press Software. Med 
spillet får du en tykk manual på engel

sk, der alle komandoene er godt forklart. Spillet er ganske 
avansert, så det lønner seg absolutt å lese manualen før man 
kaster seg ut i det. 

Historien går slik: Du har fått ordre om å teste Sovjets 
nyeste ubåt Det er en hypermoderne ubåt utstyrt med 26 
SS-N-20 Seahawk raketter, og i stand til å ødelegge 200 
byer. Den går så stille at den er nesten umulig å oppdage. 
Du stjeler ubåten for å flykte til USA, men hele den Rus-
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siske krigsflåten setter etter deg. Den Russiske krigsflåten 
har fått ordre om å stoppe deg for en enhver pris, og 
spørsmålet er: kan du klare det? 
Du styrer ubåten ved å trykke på iconer med musen. Du har 
mange muligheter når du styrer ubåten, som f.eks. ved valg 
av motor. Du kan velge om ubåten skal drives med atom 
kraft, diesel motor eller propell. Du kan skifte motor etter
som spillet utvikler seg. Skal du kjøre fort, er en kombi
nasjon mellom propell og atomdrift det raskeste, men så 
bråker det også ganske mye. Du har også flere typer sonarer 
å velge mellom, så det tar litt tid før man klarer å sette seg 
inn i alle kontrollene. Når man endelig behersker kontrol
lene nogen lunde bra, begynner spillet å bli virkelig intere
sant Man legger ut på turer, og stØter på russiske krigsskip 
som man forsøker å skyte i senk. Man lærer seg etterhvert 
angrepstaktikker som er svært effektive. Man kan snike seg 
innpå et skip med liten fart, og med en stillegående motor, 
slik at skipet ikke oppdager deg før det er for sent. Du fyrer 
av en velrettet torpedo, og ser røyksøylen stige opp mens 
skipet synker til bunns. 
HFRO er en godt gjennomført ubåt-simulator, men den er 
ikke så virkelighetsnær som man kunne ønske. Det er nok 
av dybde og nye situasjoner å utforske, så det er et spill 
man virkelig kan sette seg inn i. For de som liker avanserte 
simulatorer, kan man gjøre det mye verre enn å investere i 
The Hunt for Red Oetober. 

Jens sier: 
GrafIkk 
Lyd 
Vanskelighet 
Holdbarhet 
Generelt 

53% Mange skip, men grumsete grafikk 
61  % Middels gode lydefekter. 
78 % Vanskelig å sette seg inn i spillet. 
40% Kan bli litt kjedelig i lengden. 
55% Et middels god ubåt simulator 

Ganymed 
Ganymed er det første kamel-spillet 
jeg har sett til Amigaen. Dette er en 
dårlig etterligning av Carnels til Com-

4--�����+ modore 64. Spillet går ut på at du skal 
skyte ned såkalte Deathbots. Opp
legget er hentet rett ut fra "The Empire 
Strikes Back". Når det er loadet 
dukker en Deathbot opp på skjermen 

og maskinen begynner å spille en melodi. Da er det bare å 
trykke på joystiek-knappen. Skjermen blir svart i noen 
sekunder, og så dukker det opp et vinterlandskap. En ny 
melodi kommer og spillet starter. Første gang jeg spilte 
syntes jeg det var helt umulig å treffe Deathbotene og jeg 
ble skutt ned før jeg visste ordet av det. Men etter å ha spilt 
det et par ganger ble det enkelt. Det var bare å emne den ret
te måten å angripe på Når du har gjort deg ferdig med en 
gjeng Deathbots kommer du til en ny gjeng. Det eneste som 
forandrer seg litt er bakgrunnen og våpnene til Death
botene. Du får et nytt skip når du får tusen poeng. Spillet 
slutter når du har mistet alle skipene. Hvis du har greid å 
samle deg nok poeng kommer du på high-score listen. Et 
lite pluss er at high-scoren lagres på diskett. Men husk en 

ting: ikke ha skrivebeskyttelsen på, ellers stopper spillet. 
Ganymed er et dårlig spill, og det minner meg om et mid
dels bra Commodore 64 spill. Spillet krever joystiek, svette 
og tårer. 

The Bards Tale 1&1 1 
Da jeg fikk beskjed om å skrive litt 
om disse spillene hadde jeg planlagt å 
skrive om dem hver for seg. Men etter 

'11111T at jeg hadde spilt de noen ganger, fant 

/:: jeg ut at "game-playet" var så likt på 

begge spillene at det var like godt å 
skrive en felles anmeldelse. Det er 
morsomst å spille Bards Tale når man 

er flere spillere (det kan være opptil 8 spillere). Bards Tale 
spillene er meget morsomme og underholdene. De er har 
ypperlig graf"Ikk og musikk som passer inn i atmosfæren 
rundt spillene. 
Når spillet starter må du lage en liten "bande", som er hov
edpersonene i spillet Du kan velge personenes fysiske og 
psykiske egenskaper. For å bevege seg rundt i terrenget 
trykker du bare på bildet på skjermen, og du beveger deg. 
Denne delen er meget godt laget, når du beveger deg ser du 
at trærne og husene kommer nærmere etterhvert som du går 
fremover. Undervegs i spillet kan du treffe på mange 
forskjellige monstere som du skal sloss mot (i Bards Tale Il 
er det 1000 forskjellige monsteret). I BT I forgår spillet i 
landsbyen Skara Brae. I BT Il er det hele 6 byer (Ephesus , 
Colosse, Tangramayne, Philippi, Corinth og Thessaloniea), 
pluss en stor ødemark. I byene er det bank, kasino, butikk 
og mye mer. I tillegg emnes det kjellere og kloakker. Med 
spillene følger en meget utfyllende bok. 
Disse spillene er meget underholdene, og jeg er nokså 
sikker på at de vil distrahere deg såpass at du holder deg 
foran maskinen noen flere timer. Personlig synes jeg Bards 

Tale Il er best I senere nummer av Exec kommer det kan
skje noen hint og kart. 

-Håvard 

Knight Orc 
Knight Ore er vel en type adventure de 
fleste ikke har sett før. Knight Ore 
kommer fra Level 9, og det er deres 
første adventure på Amigaen. Med 
spillet følger det med en maual og en 
novelle på engelsk. 
Knight Ore er både spesielt i s pilles til, 
og når det gjelder grafikken. Bildene 

ser ut som digitaliserte oljemalerier, og det skaper en egen 
stemning. Det er nå likevell ikke grafikken som har foran
dret seg mes� men spillestilen. I steden for å tegne kart, og 
huske hvor hvert enkelt objekt er, kan man bruke koman
doene 'FIND' og 'GO TO' .  Man skriver f.eks. 'GO TO 
CASTLE' og så er man der, eller så nær som man kan kom
me. Dette skulle man tro gjorde spillet ekstremt enkelt, men 
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det gjør det absolutt ikke. Spillet inneholder også en hel del 
personer. Man må hele tiden prøve å få kontrollen over flest 
mulig, men fra begynnelsen er det bare 'Denzyl' man kan 
kontrolere fullt ut. Man kan f.eks. skrive 'DENZYL FIND 
SPEAR, GET SPEAR, FIND ME, GIVE SPE AR TO ME' .  
Da vil Denzyl fmne lansen (spear) og gi  den til deg. Dette 
sparer deg for mye leting, og tid, men Denzyl blir ofte over
falt og frastjålet byttet på veien tilbake. 

Knight Ore er oppdelt i tre seksjoner. Den første heter 
'Loosed Ore' og du må klare den før du kan starte på de to 
neste delene ' A Kind of Magie' og 'Hordes of the Mountain 
King' som er flettet sammen til en del. Knight Ore er vel 
også et av de få spillene som har en 'Oops' komando. Den 
er veldig nyttig hvis man har gjort en tabbe, så er det bare å 
skrive 'Oops' og så er man der man var, før man gjore 
tabben. Knight Ore har også en 'RAM SAVE' og en 'RAM 
LOAD' slik at man kan save til ram like for man skal prøve 
noe dristig. Dette sparer spillerne for en god del ekstra slit, 
der flere timers arbeid er borte pga. et uheldig trekk. 
Level 9 har absolutt gjort en god jobb men Knight Ore, og 
jeg gleder meg til å se det neste adventurespillet fra Level 9. 

Jens sier: 
GrafIkk: 
Atmosfære: 
Ordvokabular: 
Holdbarhet: 
Generelt: 

78% Spesielle, digitaliserte ' malerier' . 
69% Ikke den helt store susen, nei 
79% Mange muligheter 
70% Kan bli litt kjedelig i lengden 
72% Et godt og gjennomført spill. 

Future Tank 
er utgitt av Timewarp, og programert 
av Florian Straueh. Spillet har et hur
tig loadesystem, og det har som de 
fleste andre Amigaspill et loadebilde 
med musikk. Musikken er av Karsten 
Obarski, som nok en gang har bevist 
at han er en av de fremste når det 
gjelder å lage musikk på Amigaen. 

Det er også en 2 player option som gjør at to spillere kan 
spille satrttidig på skjermen. Det bryter ensformigheten ved 
å spille alene, mens det er utrolig spennende og underhold
ende å spille Future Tank sammen med en kamerat. Spillet 
har også en hi-score liste som lagrer hi-scorene på disket
ten. Ditt oppdrag er å redde planeten Mirar ved å ta plass i 
den siste "framtids-tanksen", og knuse fIenden som har 
okkupert planeten din. Future Tank har 8 veis flikkerfri 
scrolling, og klar fargefull arcade-lignende grafIkk. Spritene 
er veldig veldefmert, og bakgrunnsgrafIkken er godt variert 
fra level til level. Målet på hvert level er å fInne exiten, men 
det byr som regel ikke på så store anstrengelser. Når man 
har funnet den kommer man automatisk til neste level ved å 
kjøre på den. Man kan få ekstra våpen ved å skyte M'er 
som flyr omkring. En rød M gir en ekstra kule, en orange M 
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gir to ekstra kuler, og en blå M gir tre ekstra kuler. Slik kan 
man holde på til man har fått en skuddkraft på hele seks 
kuler. Det er synd at man bare kan forbedre tanksens skudd
kraft, og ikke hastighet og andre essensielle ting. Dine 
stØrste fiender på planeten Mirar er noen selvsøkende belte

drevne miner. De er hele tiden ute etter å krasje deg, slik at 

man mister et liv. Man blir også angrepet av tankser og 
båter som skyter kuler etter deg. Det stØrste problemet er 
likevel flyene som kommer uventede og skyter etter deg. Så 
det er med andre ord ikke bestandig like lett å holde seg i 
live. Et minus ved spillet er at det er litt for mye basert på 
flaks. Hvis man er heldig, kan man komme seg mange level 
frem, uten å stØte på store hindringer, mens andre ganger 
kan man bli skutt i fIller før man vet ordet av det Future 
Tank er så absolutt et spill som er verdt å investere i hvis 
man liker skytespill, men jeg skulle ønske at det var litt 

mere dybde i det. Man kan gå ganske fort lei av å bare kjøre 
rundt å skyte de samme fiendene gang på gang mens man 
leter etter exiten. Men som sagt, hvis man liker spill i fast 
blast klassen, er Future Tanks absolutt verdig et forsøk. 

Jens sier: 
GrafIkk 76% Klar fargefull arcade grafIkk. 
Lyd 83% Gode effekter og en meget god melodi 
Vanskelighet 74% Kan være i vanskeligste laget. 
Holdbarhet 50% Meget ensformig gameplay . 
Generelt 65% Et raskt spill for areadefreaker. 
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Torstein tegner og forteller 

Historien om 
Janus-harddisken 

Da vi har mottat endel forespørsler fra 
medlemmer som har problem med å 
konfigurere PC harddisk_�men med 
bridge-board for bruk på Amiga siden, 
får dere her en 'oppskrift' på hvordan 
dette kan gjøres. Vi bruker i dette
eksemplet den mest vanlige hard
disken på 20Mb, 612 spor" og 4 hoder. 
Gjør som følger: 

1 .Monter HardDisk kortet i et ledig 
PC-spor. 

2.S tart Amiga' en på vanlig måte med 
A2000+PC Workbench og putt MS
DOS diskett 1 i PC diskett-stasjonen. 
Åpne PC skuffen og start 'PC Color' . 

3 .Når du får A>, skriv FDISK. Dette 
er et program som brukes for å 
bestemme hvor mye av-harddisken d� 
vil bruke til PC-siden. Når du får 
menyen velger du 1 for å opprette en 
ny partisjon. Når programmet spør om 
du vil bruke hele harddisken, svarer du 
'N'. Da harddisken er på 612 spor, 
velger du en partisjon på 305 spor for 
å bruke halvparten til ·  PC'en. Trykk 
ESC for å få menyen igjen og aktiviser 
partisjonen med valg 2. Når du nå avs
lutter programmet med ESC vil du få 
beskjed om å trykke på en " tast for A: 
starte PC' en på nytt. Ikke gjør dette, 
men trykk Ctrl-Alt-Del, da PC'en 
ellers vil 'gå i heng' på grunn av �n 
norske tastatur rutinen som er lagt inn. 

4.Etter at PC'en er startet på nytt og 
du har A>, start programmet ADISK. 
Dette programmet brukes for å sette 
opp den andre delen av harddisken 
som Amiga'en skal bruke. Velg J fra  

menyen for å opprette en ny Amiga 
partisjon. Du vil få forslag om å bruke 
det som er ledig på disken. Bruk de 
'foreslåtte verdiene og trykk ESC for å 
returnere til DOS. Du må deretter 
restarte hele Amiga' en med Ctrl
At:niga-Amiga. 

5.Etter at Amiga'en og PC'en er ferdig 
med oppstarten, start 'PC Color' og 
fonnater PC-harddisken med følgende 
kommando: 

A>FORMAT C :  / s /v 

PC-delen av harddisken vil nå bli for
matert og MS-DOS lagt inn for opp
"Start fra harddisken. Kopier CON
FIG.SYS og AUTOEXEC.BAT til C: . 
Lag et område på C: som du kaller for 
roS. Kopier begge DOS diskettene 
inn på dette området Endre eller føy 
til følgende linje i AUTOEXEC.BAT: 

PATH C : \DOS ; C : \ ; \  

Endre følgende linje i CONFIG.SYS: 

device= j di s k . s ys 

til: 

device=c : \ do s \ j di s k . s ys 

FØY til følgende linjer i CON
FIG.SYS: 

buffe rs=2 0 

ri l e s =2 0 

PC delen av harddisken er nå ferdig 
satt opp. Over til Amiga siden. 

6.Start CLI og skriv: 

1 >  D JMount 

Trykk Cancel på eventuelle system
request og skriv (på en linje): 

1 >  DPFo rmat DRIVE JH O : 

NAME " AmigaD i s k "  

Amiga delen av disken blir nå for
matert. Når dette er ferdig må du legge 
til følgende kommandoer etter kom
mandoen 'BindDrivers ' i startup
sequence på s katalogen: 

Wa i t  3 2  
D JMount 

AddBu f fe r s  JH O : 3 0  
CD JH O : c  

As s ign C :  J H O : c  

As s ign L :  JH O : l  

As s ign S :  JH O : s  

As s ign T :  JH O : t  

As s ign DEVS : JH O : devs 

As s ig n  L I B S : JHO : l i b s  

As s ign FONT S : JH O : f ont s 

CD JH O : 

Kopier deretter hele disketten til hard
disken med følgende kommando: 

l >c opy df O : j h O : a l l  

Varm-start deretter maskinen med 
Ctrl-Am iga-Amiga . Lykke til .  

-Torstein 
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Velkommen til Exec 1s Adventure side. Dere vil 

sikkert legge merke til en del forandringer fra den 

vanlige adventure siden. Det ene er at det er en 

ny leder for siden. Mitt navn er Geir Erik Nielsen, 

og jeg er fra BrØnnøysund. Til daglig arbeider 

jeg i et lokalt Datafirma, men om kveldene og 

tildels nettene sitter jeg foran min kjære Amiga 

500 og enten spiller (da helst Adventures) eller 

programmerer. 
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Skriv til: 
Adventure Helpline 
Geir E. Nielsen 
Sira Erlends vei 21 
8900 Brønnøysund 
Tlf (086 )20658 privat 

etter kl.1700 og 
(086)21744 på jobb. 

De som har litt hukommelse husker sikkert forrige Exec 
hvor det var skrevet en enkel adventure parser. Den var 

skrevet av meg. 
Andre forandringer som kan nevnes, er at fra og med nå så 
startes det opp en Helpline av den typen som er i 
Computer+Video Garnes og Commodore User. Dette er en 
service til Exec's medlemmer, men den er nødt til å bli 
stØttet opp for at alt skal fungere. 

En ting som alle sikkert nå har lagt merke til, er at disse 
hele løsningene/kartene som har vært trykket ikke er der. 
Fra og med dette bladet er det nå slutt på disse. De 
ødelegger gleden ved å løse et adventure, og de er mest en 
slags ego tripp av den som har løst spillene. En helpline er 
mye bedre, fordi da får man ikke hele løsninger, man får 
bare hjelp til det problemet man holder på med, og 
ingenting annet 

Disse tipsene som blir sendt inn bør helst være på engelsk, 
da de fleste av spillene er på engelsk. 
Har du problemer, så ikke nøl med å ta kontakt, men skriv 
noen ord om ditt problem til min adresse. Vet jeg ikke 
svaret, så skal jeg sette ditt spørsmål i bladet, for det finnes 
helt sikkert noen der ute som vet svaret. For å kunne 
besvare mest mulig av spørsmålene, bør de som har tips til 
spill, sende disse inn slik at vi fortest mulig kan få lagt dem 
i en" database. 

Har du ellers spørsmål eller kommentarer til denne siden, så 
skriv inn, for nå starter vi med en brevside også. Det er 
denne siden som nå er fy It opp med en masse tekst. En 
såkalt egotripp av meg. 

-Geir 



The 
Hi tchhikers 
Guide to the 

Galaxy 
Har du hørt om en planet der beboerne er så teknisk 
primitive at de synes fremdeles at digitalur er noe 
fantastisk. Planeten ligger i Alpha Centauri systemet, 
og kalles jorden. 
På denne planeten lever det en lykkelig mann ved 
navn Arthur Dent. Han bor i Engeland i et lite 
steinhus på toppen av en liten haug. Denne dagen da 
det hele begynner, begynner med at Arthur står opp, 
vasker seg, og ser ut av vinduet. Da får han sjokk, 
for utenfor står en bulldozer som skal ødelegge huset 
hans for å gjøre plass til en motorvei. 
Her begynner spillet som følger boken meget nøye. 
Det er faktisk en fordel å ha lest boken først, men det 
er ingen betingelse. Det første problemet får du 
allerede med det samme du starter spillet, og det er 
hvordan du skal hindre bulldoseren i å ødelegge ditt 
hus. Etter dette følger det en serie med mere eller 
mindre små problem, inntil du kommer opp i 
verdensrommet etter å ha haiket med de som kom 
for å ødelegge jorden for å gjøre plass til en 
hypergalaktisk spacehighway der jorden ligger. 
Boken er skrevet av Douglas Adams, og den humor 
som er fremtredende i boken, er like fremtredende i 
spillet som er skrevet av Steve Meretzky og utgitt av 
Infocom. Spillet ser satirisk på engelskmenn, for 
hvem andre enn engelskmenn ville begi seg ut på 
leting etter te i et romskip.! spillet treffer du på 
mange av de vesenene som finnes i verdensrommet. 
Disse kan være meget morsomme enkelte ganger. 
F.eks. The bugblatter beast of Traal som er et så 
dumt vesen at det tror at hvis du ikke kan se vesenet, 
så kan vesenet ikke se deg. 
Spillet har den vanlige Infocom parseren som gjør at 
du kan skrive inn meget komplekse setninger, og 
selv om spillet er noen år gammelt så viser det ingen 
tegn på alderdom. Dette spillet anbefales hvis du er 
på leting etter et meget godt, underholdende og 
vanskelig spill. 

Parser 9 
Atmosfære 8 
Verdi 8 
Sammenlagt 8 

Det er morgen, og det er din siste dag som turist i 
London. V æret er fint, og du bestemmer deg for å ta 
en tur til Hyde Park. 

I parken er det mange som har benyttet det gode 
været til å ta seg en tur ut. Barnepiker triller 
småbarn, andre turister er å se på steder med 
severdigheter, og enkelte barn leker i dammene. 

Så skjer det, det som ikke skulle skje. Det blir atom
krig. Det bryter ut panikk i parken, og det virker som 
om alt skjer i sakte film . Du ser den dødbringende 
bomben henge over deg. Sakte kommer nærmere og 
nærmere .. . 

Dette er opptakten til et av de mest komplekse 
adventures fra Infocom. Det har fått navnet sitt fra 
den første atomprøvesprengningen i verden, som 
hadde kodenavnet Trinity. Det er også her du vil 
finne deg til slutt, en halv time før sprengningen. 
Klarer du å stoppe denne sprengningen, forandrer du 
hele historien. 

Som vanlig i alle Infocom-spill er pakken meget bra. 
I tillegg til den vanlige informasjonen om spillet og 
hvordan det spilles, får du en meget satirisk tegne
serie som er verd et par gjennomlesninger . Du får 
også et solur laget i stivet papp, og instruksjon på 
hvordan du skal brette en papirfugl. Selve parseren 
(ordforståelsessystemet) er av kjent Infoeom
kvalitet, og forstår det den skal forstå. Vanske
lighetsgraden på spillet er meget høy. Det som er det 
morsomme er at for å løse et problem, må man løse 
mange små problem først. For eksempel, for å få tak 
i honning må du stikke hånden inn i en bikube, men 
da blir du stukket Du stikker hånden inn en gang til. 
En stemme visker deg i øret at " .. blir du stukket en 
gang til, dør du ... ". Samtidig kommer det en illsint 
bie ut av kuben for å stikke deg. Hva gjør man med 
den? Et bra adventure for deg som liker denne typen 
spill. Anbefales på det varmeste! 

Parser 10 
Atmosfære 1 O 
Verdi 10 
Sammenlagt 10 
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Ja. Her er siden som etterhvert skal fylles opp med 
spørsmål og svar i tillegg til en egen clues section. Jeg 
vet ikke helt hva jeg skal skrive her denne gangen, så 
jeg skriver ned endel clues på Trinity, The Hitchhikers 
Guide to the Galaxy og The Pawn. 

THGITG: 

To stop the bulldozer type "Stop Bulldozer" 

In the maze you do not need what you have. 

Enjoy the poem to get the plotter. 

Trinity: 

A hole in the wall is for the key. 

Become a nannies boy to sail across the grass. 

In a bubble there is air. 

The ice is cold. 

The Pawn 

Light and point at the shadows to pass the dragon. 

The Princess is waisted time. 

The Guru is thirsty. 

White melts the snow. 

Dette var alt for denne gang, men hele helplinen ar 
avhengig av at dere sender inn tips og spørsmål, så ring 
eller skriv til helplinen, og jeg skal hjelpe. 

Geir 



Sprite Magicl 
Bruker du sprites i dine basicprogram, men kan 
ikke fordra ObjEdit? Her skal vi se på 2 rutiner 

som kan hjelpe deg. 

BRUSHTOSPRlTEBOB leser en IFF ILBM-fil og oversetter 
den til en OBJECr.SHAPE-streng. Dermed kan du tegne fig
uren din i Deluxe Paint, og lagre den som en 
brush. Etterpå kjører du BRUSHTOSPRITE
BOB, og får en sprite eller en bob. Save 
objectet, og bruk det i spill 01. Dette program

met skulle funke med alle vanlige brush, men jeg tør ikke 
garantere noe. Send inn rapport! 
Programmet er spekket med REM-setninger, som bl.a. forklar-
er OBJECT.SHAPE- strengens oppbygning og bruk av de forskjellige flags i den
ne.Oppbygningen av IFF-filer er også kort forklart. 

Det andre programmet er SCREENTOSPRITEBOB, den leser 
et område på skjermen, og lager en OBJECT.SHAPE-streng. 
Dette er IKKE et selvstendig program, men ment til å brukes 
som en rutine. Du bør bruke lavoppløsning 
(320*200) hvis du skal lage en sprite, for da 
vil spriten bli seende akkurat likedan ut som 

på skjermen. Du kan bruke denne rutinen til å lage din egen 
object-editor, som tegner på skjennen og så overfører figuren 
til sprite eller bob. 

Disse korte rutinene håper jeg kan være til nytte for deg som bruker sprites 
og bobs i dine basic program mer. 

Lykke til med programmeringen! 

Torsten Gabrielsen 

Programmene ligger i Basic-skuffen på disketten. -Red 
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hva er det? 
I dette nwnmer av Exec får du med programmet DFC som 
står for Diskette Format/Copy. Det ligger på som "source" 
og ferdig kompilert program på disketten som følger med 
bladet (i skuffen "DFC". Programmet var opprinnelig 
skrevet for Manx C 3.4, men vi har endret det slik at det nå 
kan kompileres med Lattice C 4.0. Vi har også oversatt alle 
kommentarer til norsk. Programmet kompileres på følgende 
måte: 

II 1 ••••••••• 
·

.IIIIIIII��JI!!���;..
�
kan glemme, da de l�l�l men aldrig brukt, 

I · ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · ••••••.• �I��,��� med icon for bruk fra Workbench. 
{:: er ment som en erstatning for Format og 

DiskCopy som følger med Workbench, da det er mere bruk
ervennlig og utnytter all hukommelse samt sammenslåing 
av to programmer til ett Her er det også et gOdt eksempel 
på hvordan man får eksklusiv adgang ti l en diskett-stasjon 
slik at DFO:BUSY kommer opp, og hvordan man 
leser/skriver individuelle spor/sektorer på en diskett. 



" C " Tips & Tricks 
Et, vanlig problem som flere har med Lattiee C 4.0 er når 
programmet skal startes fra workbeneh så kommer det et 
ekstra vindu opp. Dette er laget for at standard funksjonen 
printf og andre som bruker stdio skal fungere. 

Vanligvis så har man ikke bruk for stdio når programmet er 
laget for å fungere fra workbeneh. For å få bort vinduet må 
funskjonen _main kompileres på nytt. Denne følger med 
kompilatoren i kildekode fonn og ligger under katalogen 
'source' .  Kompiler den på følgende måte: 

le -dTINY -b -r -v _main.e 

Plaser _main.o i lib katalogen og link programmet dit på 
følgende måte: 

blink from lib:e.o+lib:_main.O+dittprogram.o to dittprogram 
lib lib:amiga.lib+ lib:lcs.lib 

Et annet tips for å få programmet dit mindre og mere kom
pakt er å bruke den innebygde AmigaDOS funksjonen 
printf. Dette gjøres ved å deklarere en global int variabel 
stdio og gi den verdien fra AmigaDOS funksjonen Output. 
Husk å plasere amigalib først i kommandolinjen for Blink 
da den vanlige Lattiee printf funksjonen ellers vil bli brukt. 

De fleste programmet kan også komprimeres endel ved å 

Da vi har fått endel forespørsler fra medlemmer som har 
vanskeligheter med å skrive ut tall fra assembler, 
presenterer vi her en rutine som gjør bruk av en innebygd 
rutine i AmigaDOS for fonnatering av en tekst string på 
samme måte som i C. Følgende fonnater kan benyttes: 

%18 - neste parameter er en string 
%ld - neste parameter skal skrives desimalt 
%lx - neste parameter skal skrives hexadesimalt 
%le - neste parameter er et tegn 

bruke Blink direktivene NODEBUG. SMALLCODE og 

SMALLDATA. Dette medfører at kode og data delene av 
programmet blir slåt sammen til en og all symboler blir fjer
net. 

Eksempel: 

f include <exe c / t ype s . h> 

f inc lude <prete / de s . h> 

int stdie 

veid print ( cha r * , ) ;  

veid _exit ( int ) ; 

veid ma in ( ve id) ; 

veid ma in ( )  

s tdie = Output ( ) ; 

print f ( "Dette e r  en t e s t " ) ;  

_exit ( O ) ; 

} 

Du kan også angi bredden på feltet som skal skrives på 

følgende måte: 

%81d - neste parameter skrives desimalt høyre justert 8 
plasser med blanke tegn som fylling. 

%081d - neste parameter skrives desimalt høyre justert 8 
plasser med O som fylling. 

Det samme gjelder også for hexadesimale tall. Her er 
rutinen kombinert med et lite program for å teste den.: 

T T Lprint f . a  -- print f f u n c t ion for a s sembly language 
LLEN 1 3 2  
P LEN7 0 

AbsExecBaseEQU4 
WriteEQU- 4 8  
OutputEQU- 6 0  
C l e s e L ibra ryEQU- 4 1 4  
OpenLibra ryEQU- 5 5 2  
RawDeFmtEQU- 5 2 2  

SECT ION "_text " , CODE forts. neste side 
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; - - -Ko rt program for å test print f rut inen . 

s t a rt : MOVEA . L ( AbsExecBase ) . W, A6 
LEADOSName ( PC ) , Al ;  peke r t i l  l ibrary navn 
MOVEQ# O , D O ;  ignorer ve rs j on 
JSROpenLibrary ( A 6 ) ; åpne dos � ibrary 
T S T . LD O ; Ok ? 
BNE . Sdos ok ; j a ,  fort sett 
MOVEQ# 2 0�D O ; nei ,  set retur feilkode 
RT S ;  avs lut t 

dos ok : MOVE . LD O , DOSBase ; l agre l ibrary peker 
PEATo ;  t a l l  som ska l skrives 
P EAprst ring ( P C ) ; peke r t i l  f o rmat s t r ing 
JSRp r int f ;  skriv st ring med parametere 
ADDQ . L# 8 , A7 ;  rydd ' st a ck ' en 
MOVEA . L (AbsExecBase ) . W, A6 
MOVEA . LDOSBa " e , Al ;  hent dosbase 
JSRC l o seLibrary ( A 6 ) ; steng l ibra ry 
done : MOVEQ# O , D O ;  set avs luttet ok 
RTS ;  avs lutt 

- - -print f rut ine for MC 6 8 0 0 0  a s semble r . 
, 
; Bruksmåte : 

; PUSH event ue l le pa rameter på st acken med s i ste pa ramete r  først . 
; PUSH adre s se t i l  format st ring på st acken . 
; JSR t i l  rut inen 
; F j e rn paramete rene f ra s�acken da denne rut ine ikke g j ø r  
; dette . 
, 
; Vikt ig ! do s . l ibrary må åpne s før denne rut inen bruke s . 

print f : MOVEM . LD 2 -D3 /A2 -A4 /A6 , - (A7 ) ; lagre registerene 
MOVEA . L2 8 ( A7 ) , AO ;  hent format s t ring 
LEA32 ( A7 ) , Al ;  peker t i l  pa rameter 
LEAsc-put ( PC ) , A2 ;  peke r til skrive rut inen 
LEA- 1 4 0 ( A7 ) , A7 ;  lag plass for buf f e r  
MOVEA . LA7 , A3 ;  peke r t i l  buf f e r  
MOVEA . L  ( AbsExecBa se ) . W, A6 
JSRRawDoFmt ( A 6 ) ; formater st ring 
MOVEQ# - l , D O ;  set lengde t e l l e r  
ps s i ze : T S T . B ( A3 ) + ;  nul l  st ring? 
DBEQD O , ps s i ze 
NOT . LD O ; �e i ,  konve rte r  t i l  pos it iv 
BEQ . Sps empty ;  hopp ove r hvis nul l  s t ring 
MOVE . LDO, D 3 ;  lengde pa rameter for Write 
MOVEA . LA7 , AO ;  buf fer adre s s e  for Write 
MOVE . LAO , D2 ;  t i l  D2 
MOVEA . LDOSBa se , A 6 ;  set do s l ibrary peker 
JSROutput ( A 6 ) ; hent stdout 
MOVE . LD O , D l ;  f i l  for Write 
JSRWrite ( A 6 ) ; Write st ring 
ps empt y : LEA1 4 0 ( A7 ) , A7 ;  rydd s t a ck ' en for buf f e ret 
MOVEM . L ( A7 ) + , A2 -A4 /A6 /D2 -D3 ; hent regi sterene 
RT S ;  fe rdig 

s c-put : MOVE . BD O , (A3 ) + ;  putt tegn i ut-bu f f e r  
RTS ;  returne r 

DOSBa seDC . LO 
DOSNameDC . B ' dos . l ibrary ' , O  
EVEN 
prst ring : DC . B ' Dette er t a l let 1 0  ( % ld) . Ok ? ' , l O , O 
END 



Signert Øyvind Harboe 

Jeg har ikke fått noen særlig respons på min forrige spalte, men det er jo ikke så rart, derfor har jeg tenkt å være mer seriøs 

denne gangen. "Red. trykker alt! " De spørsmålene jeg har fått tyder på at svært få vet hvordan en skal begynne å pro

gramere på Amiga, defor skal jeg forklare hvordan grunnprinsippene er når det gjelder assemblering, linking, og loadefiler. 

Et program(en såkalt binary file) består av en eller flere "sections" alias hunks. Programmet starter å kjøre i den første av 

dem. En section kan være en del av programmet der selve koden ligger "CODE", data som er nødvendig (musikk, grafikk, 
text, structurer osv.) "DATA", eller en del der minne for variabelområder, workspace etc. blir resevert "BSS", "BSS" hunks 

kommer vi ikke inn på denne gangen. 

Hvis du kommer over uttrykket "hunk"(AmigaDos reference manual"), så kan det best oversettes med "programdel-dings

boms".  "Hunks" blir etter min mening brukt i tide og utide og skaper for min del bare forvirring.Nedenfor finner du et 

eksempel som skal vise hvordan sections er bygget opp og hva de brukes til. Filene ligger også på disketten, i skuffen "Har

boe" (bruk CLI). 

1. Program, skal saves som "Main.asm" og assemblers som Main.o 

opt 1 +  
SECT ION Ma i n , CODE 

* * * * * * * * * * * * *  

* *  Xte rn a l  re fe rence s 

* * * * * * * * * * * * *  

XREF 

XREF 

Text . d  

Text . l  

* * * * * * * * * * * * *  

* *  Needed inc lude f i les 

* * * * * * * * * * * * *  

I ncdi r " In c lude : "  

Inc lude " exec / t ype s . i " 

Link modus 

"Ma i n "  Name of t h i s  sect ion , " CODE "  . . .  

; . . .  t ype o f  sect ion 

f rom Text . a sm 

f rom Text . a sm 

" Include : "  the di rectory wh ich 

conta ins t he Include f i le s  

Inc lude macros ( for inte rna l u se ) 

Inc lude " l ib ra r ie s / do s_l ib . i " 

Dos . l ibrary o f fset s 

Inc lude " exec /exe c_l ib . i " ; Exec . Library o f f se t s  

* * * * * * *  

* *  I n it a l i z ing 

* * * * * * * 

move . l  #DOSName , a l  

c l r . l  d l  

* t o  name o f  library
' 

move . l  _SysBa se , a 6  * t o  Exec . Library ( a lias _AbsExecBa s e ) 

j s r  _LVOOpenL ibrary ( a 6 )  

move . l  dO , DosBa s e  ; Ride po inte r  of dosba se 
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cmp . l  f O , dO 

beq Abo rt 

* *  Get Output and input 

mave . l DosBa s e , a 6 

j s r  _LVOOutput ( a 6 )  

move . l  dO , StdOut 

cmp . l  f O , dO 

beq Abort 

* * * * * * * *  

No , dos , exit 

* t o  Dos . Library 

* Standa rd handle r t o  write t o ,  inc ludes 

; redi rect ion ( " t e s t  >prt : " ) 

No Output 

* *  P r int text f rom " Text . asm" on s c reen 

* * * * * * * *  

mave . l StdOut , dl 

move . l  tText . d, d2 

move . l  Text . l , d3 

move . l  DosBase , a 6 

j s r  _LVOWrit e ( a 6 )  

* *  Cleanup 

S t anda rd out handle r 

* to text within " Text . a sm" 

Lenght of text 

Write the text on s c reen 

It is not nece s a rry t o  close the Dos . Libra ry s ince the space 

that it has a l located will not be f reed anyhow . 

* *  End o f  s e s s ion 

Abort 

rt s 

* * * * * * * * * *  

* *  Va riables 

* * * * * * * * * *  

DOSName dc . b  

CNOP 0 , 4 

Do sBa se ds . l  

StdOut ds . l  

END 

' dos . l ibra ry ' , O  Name of l ibra ry 

; Skip t o  next Lang wo rd 

1 * to Dos Library 

1 ; * t o  output handler 

End o f  a s sembly 

2. Programdel(section) skal saves som "Textasm" og assembleres som "Text.o-

Opt 1+ 
SECT ION Text , DATA 

* * * * * * * * *  

* *  Xte rnal De f init ions 

* * * * * * * * *  
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" Text " name o f  sect ion . 

; DATA t ype of sect ion 



XDEF 

XDEF 

Text . l  

Text . d  

Lenght o f  text , t o  be used in Ma in . a sm 

* to dat a ,  to be used in Ma in . a sm 

* * * * * * * * *  

* *  Data 

* * * * * * * * *  

Text . l  de . l  EText . d-Text . d  ; Lenght o f  text 

Text . d ' de . b  ' Th i s  i s  the text p r inted f rom t he "Ma in" seet ion . ' , 1 0 

de . b  ' This text i s  f ound in its own seet ion , name l y  " Text " . '  , 1 0 

EText . d  

CNOP 0 , 4 

END 

; Jump t o  next Longword 

Når du skal linke programmet, skriver du: 

BLink Main . o+Text . o  t o  WriteText 

Når den er ferdig får du en binary file som heter "WriteText". 

For å kjøre programmet: "WriteText" 

Et kort resyme av hva "Main.asm" gjør: 

Åpner Dos.library 
Henter standard out, som vanligvis er CLI vinudet 
Skriver ut teksten fra "Textasm" 

Tar exit av programmet. 

Text.asm: 

I denne seksjonen blir teksten definert, og labler globalt definert med "XDEF". Dvs. alle andre program- og datasections 

kan referere tillabier i "Textasm" ved hjelp av "XREF" comandoen etterpå. 

Mer om sections. 

Hvis du vil at enkelte sections skal bli loadet in i FAST eller CHIP memory istedetfor PUBLIC memory , kan dette bli gjort 

ved hjelp av at du modifiserer de to øverste bittene longwordet "LENGHT" av "DATA","CODE" eller "BSS"  sections i 

følge tabellen nedenfor: 

chip = bit 30 set 

fast = bit 3 1  set 

Dersom man ønsker det, kan også "CODE","DATA" eller "BSS" markeme bli modifisert på samme måte(bit 30,3 1). 
Å modifisere disse bittene kan være noe komplisert ettersom det ikke finnes noen ferdig option i linkeren eller assembleren 

som kan gjøre det, men det finnes flere PD programmer som gjør det Bla. mitt eget "Config" der man kan legge de sek

sjonene man vil til CHIP, FAST eller PUBLIC. Grunnen til at man ofte vil legge enkelte seksjoner i CHIP er at man da 

slipper å flytte grafikk, musikk eller enkelte intuition data inn i CHIP selv. Et eksempel. 

Du har laget et programm med et grafikkbilde som du har lagt inn i en egen seksjon av programmet, men programmet fun

gerer bare på 5 12K maskiner fordi seksjonen med grafikkbildet loades inn i PUBLIC memory. 

Dersom du skal få dette programmet til å bli kompatibelt med maksiner med ekstra minnet må du sette bit 30 i LENGHT 

longwordet, eller i "DATA" markeren. Etter du har gjort det vil programmet ditt fungere smertefritt. 

Skriv og spØr hvis du lurer på noe. Venligst legg med en frankert og addressert konvolutt til svaret. 

Min adresse er: Øyvind Harboe, Adm. Hammerich vei 5, 401 1  STAV ANGER 
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Klubbsiden�i 

Hei & Hå! 
I dette tilsynelatende magre 

nummer av EXEC ligger 

mesteparten av stoffet pd en 

diskett som følger med bladet. 

Noen av de tingene som ligger 

pd disketten er det referert til i 

bladet, men mesteparten er ting 

som er ment d fungere på egen 

hdnd. Vi håper dere liker disket

ten, og tar gjerne imot kom-

mentarer. 

TiL 
EX EC 

32 

En av grunnene til at vi sender med en 
diskett, er at vi av diverse årsaker ikke 
har fått produsert så mange nummer 
av bladet i løpet av året, som det som 
opprinnelig var planen. Så for at ikke 
dere skal føle dere for snytt har vi 
gjort et par justeringer - forrige num
mer av bladet var av dobbeltnummer
dimensjoner , og vi sendte med vår 
DOS-manual som i butikkene koster 
120 kroner (eller 1 19,50 for å være 
uøyaktig). Dermed synes jeg at vi har 
klart oss rimelig godt i år, til tross for 
at et tresifret antall medlemmer ikke 
har betalt medlemsavgiften sin. Vi har 
dessverre vært så snille at vi har sendt 
blad, disketter og DOS-manualer til 
medlemmer fitt medlemsavgiften er 
betalt, og dette har vært en tung utgift
spost for oss i høst. Nå blir vi antake
ligvis nødt til å innskjerpe dette, og 
kommer ikke til å sende ut noen ting 

Til EXEC 

Herr redaktør ! 

Kan Dere i Exec være meg behjelpelig 
med å sende en KRAFfIG kritikk til 
alle som forhandler, eller later som om 
de forhandler, Amiga (500), og tilleg
gsutstyr . . .  . !  
Kritikken rettes mot såvel hovedim
portøren Commodore,som til de 
mange stØrre eller mindre datasjapper 
rundt om i landet, som later som om 
de driver import 
Det er dessverre helst spill man finner 
på markedet, og selv om det glimter til 
i blant med riktig bra program, skrevet 
spesielt for Amiga, så er det overflod 
av billige, gamle 64-spill, som faktisk 
ofte blir enda dårligere på 5OO-en! 
Men det var ikke programvaren jeg 
egentlig hadde tenkt å ta opp i disse 
spaltene, men heller mangelen på 
tilgjengelig hardware (ramutvidelser/ 

før avgiften er betalt. Hvis alle hadde 
betalt, hadde vi hatt råd til å gi ut to 
blad til i 88, og da hadde sikkert alle 
vært enda mer fornøyd. Men man 
lærer av sine feil. .. 

Fra stakkaren som holder styr på kar
toteket kommer en bønn om at dere 
husker å melde adresseforandring! Vi 
får alltid tilbake et par blad merket 
"flyttet" etc., og da er det ikke mye vi 
kan gjøre. 

Ellers håper jeg dere liker dette num
meret, og vi skulle ønske dere fortalte 
oss mer om hva dere syns vi skulle 
gjøre / ikke gjøre. Send oss et julekort! 
Vi treffes i neste nummer .. . 

-Red. 

harddisker/ utvidelsesmuligheter 
m.m).Vi leser i svenske Dator, om 
minneutvidelser på 2 MB (til 
3990,- kr) og blir våte i øynene av 
misunnelse . . .  Og leter forgjeves 
etter lignende annonser fra norske 
importører.Og finner selvfølgelig 
ingen ting . .  
Er det ingen importør her til  lands 
som TØR ta inn hardware til 500-
en?ElIer er det noen som har gjort 
det likevel, og ikke annonser
er..Jeg bare spør . . .  

HILSEN 

UTÅLMODIG AMIGA-FAN'S 



SIDECAR 
til Amiga 1000 ønskes kjøpt 

Kontakt 
Dagens Helsekost v I John Harrang 

Fritjof Nansens gt. 7, 8600 MO 

Skal du selge eller kjøpe brukt datautstyr? 
I EXEC får du rykke inn din annonse gratis! 
Send oss annonseteksten, eller ring den inn 

på telefon 081-63040! 




