


Din Amiga Partner 

Genlock for AMIGA 
500/1000/2000 

miniGEN 

En genlock synkroni
serer ett eksternt video 
signal opp mot amiga's. 
Video bildet slår igjenn
om i farve null. M.a.o. 
Amiga bildet blir over
lagret ett video bilde. 
F.eks. tekste en video 
film. 

Endelig har vi en prisgunstig genlock for alle Amiga modellene. 

KUN 2496,- Inkl. MVA. (2080,- eksl.) 

Teknisk data: 
FBAS (composite video) INN på phono. 
FBAS (composite video) UT på phono. 
Miks valg: 3 posisjoner Amiga, Video Blandet. 
Båndbredde 5.5 mhz 
\lideo-signal PAL/CCIR 50 hz Vertikal, 15625 Hz Horisontal 
Tilkoples på Amiga RGB port. 
Egen synk (ingen tilført video) også muJig. 
Lengde 160mm, Bredde 55mm,Høyde 39mm. (som A520 modulator) 
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DET GAR ALLTID ET TOG 

Jeg har mange ganger lurt på hvor mange dager inn i framtiden 
Commodores utviklingsavdeling tenker. Jeg har kommet til at det 
ikke kan være mange ukene det er snakk om, for den siste tiden 
har vi fått en del bevis på at enkelte produkter har vært halvferdi
ge da de kom på markedet, og de som kjøpte disse varene har 
pådratt seg mange bekymringer og ekstrautgifter fordi de var litt 
tidlig ute. Jeg har ihvertfall to eksempler på ting jeg vil karakteris
ere som "lettvinte" løsninger fra Commodore: 

Det ene er rotet med A og B-modellene av Amiga 2000. Det virker 
som om Commodore i Tyskland hadde det så travelt med å få 
lansert Amiga 2000 at de ikke kunne vente til den endelige versjo
nen av hovedkortet og custom-kretsene var ferdige. Amerikanerene 
hadde litt mere is i magen, og kunne et par måneder senere levere 
ferdige maskiner. I Tyskland ble de relativt ustabile og lite omgjen
gelige A-modellene produsert alt for lenge, så nå sitter tusenvis av 
Amiga 2000-eiere rundt omkring i verden, og blir nødt til å koste 
på seg et nytt hovedkort for å opgardert maskinen til 1MB CHIP
RAM. Utvikling? Selvfølgelig er det bra at B-modellen er kommet, 
men etter min mening kunne den kommet lenge før. 

Et annet blindspor er harddiskkontrolleren 2090 for Amiga 2000. 
Denne var det meningen skulle kunne oppgraderes til Autoboot, 
dvs. at maskinen skulle kunne startes direkte fra harddisken. 
Fremdeles har jeg ikke sett noe til denne oppgraderingen, men 
skal visstnok bestå av et lite kort (2 cm høyt) som opptar et helt 
Amiga-spor. Andre produsenter har kort der du kun trenger å sette 
inn Autoboot-EPROM i et par sokler. Med litt mer hjernevirk
somhet fra utviklerenes side kunne vi unngått dette ... 

Nå skal jeg selvølgelig ikke slakte Commodores utvikling helt. 
Mesteparten er bra - og det virker som de har lært av sine feil 
(håper jeg). For tiden da Amiga var noe helt unikt, og solgte på 
grunn av det, er dessverre over. Ikke for å banne i kirken, men 
mange ting på OS/2 og Presentation Manager er faktisk bedre enn 

Amiga. Det er blant annet derfor viktig å bruke mer penger til 
utvikling enn noen gang før, slik at vi nok en gang kan dis
tansere oss fra "bermen". En annen sak er jo at OS/2 og tilbehør 
krever at du har mange megabyte RAM og mange megabyte 

harddisk-kapasitet for i det hele å få startet opp. Amiga klarer seg 
med et par hundre K RAM og 1 diskettstasjon. Prisen -man behøver 
å betale blir deretter. 

Men for de som har lyst til å medlidende kunne se en Mac Il eller 
PS/2-eier inn i øynene, får vi sette vår lit til at Commodore ikke 
gjør noen tabber med det som en gang vil bli Amiga 3000. I så fall 
vil det bli deres siste tabbe, for jeg tror toget er i ferd med å gå. Og 
i databransjen stemmer dessverre ikke uttrykket ':Det går alltid et 
tog". --

-red. 



Sampling via diskettstasjonen! 
En ekstra finesse i den såkalte "Fat Agnus"-kretsen som finnes i 

Amiga 2000!B og Amiga 500, gjør at du ved en enkel forandring i 
det såkalte "dos.library" kan få til sampling via lese/skrivehodet i 

den interne diskettstasjonen (dro:). 

Hodet i diskettstasjonener av typen Matsushita og::idKiiri8ijM� 
lig også til en viss grad følsomme for lavtrelk:ve�nUfh<iSlQ"(�r 
i den hørbare delen av spekteret. Ved å dirigere fn't',,\rn'lO()(.'1 
diskettstasjonene over til parallell.device, kan du ':::ljMtRl�e{::::�:I' ved hjelp av et hvilket som helst sampler-program som" 

par'�ll{�llportfm (vi har benyttet Audiomaster Il i våre tester). 

�'I"'�'�;9.:�.tt::,�
-programmet, som lager en såkalt "patch" i 

pl'djgr�lJnrnet må kjøres først, og når du deretter 
vea:':nJelp av CTRL-AMIGA-AMIGA, kan du 

.e.k:S",:��U<1llomlastler Il og begynne samplingen (husk 
':::�:::::�::::l\ieig;Ø'�maneill�(f:�onfig.M.��Qnsm��p.y���. OBS' må koble fra 

dos.library for sampling 

TO 17 
E : PRINT CHR$(CODE); 

REM *********** MASKINKODE *********** 

DATA 68,117,32,101,114,32,98,108 
DATA 105,116,116,32,108,117,114,116,33 

DATA-setningene inneholder endringene i dos.library. Disse 
legges rett inn i RAM, og deretter forandres varmstartvektoren. 
For de av dere som har peiling på maskinkode, skulle det ikke 

være så veldig vanskelig å modifisere programmet til å kunne sam
ple i stereo ved hjelp av to diskettstasjoner. 
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Nyheter fra DevCon 
EXEC's utsendte medarbeider på utviklerkonferansen i USA har snappet opp en 
del nyheter som kan være verd å nevne. Vi håper at vi ikke har brutt for mange 
taushetsplikter eller skrivet ting vi burde. De fleste nyhetene gjelder Amiga 
2000. 

2090B 
For de som har den "gamle" harddiskkontrolleren 2090 (ikke 2090A) for Amiga 
2000, lanserer Commodore snart et kort som gjør at også disse kontrollerene får 
"autoboot", dvs. at du ikke trenger Workbench-diskett - maskinen starter fra 
harddisk. Kortet er en knøttliten sak som tar opp et helt Amiga-spor, og har 
allerede fåt tilnavnet "Slot-waister". 

2091 
En meget interessant nyskapning. Harddiskkontroller å la 2090, men denne 
varianten har kun SCSI-kontroller. 2090 hadde også et såkalt ST-S06-interface, 
men. dette er kuttet ut her. Til gjengjeld er det plass for 2MB RAM på kortet, 
samt en 3,5" harddisk I Lanseringsdato eller pris er ikke kjent. 

2232 
Enda et nytt "tall" fra Commodore. Dette er et seriell-kort med 7 seriell-porter. 
Dette kortet er i hovedsak tenkt brukt sammen med A2320 (68020-kortet) og 
UNIX, for tilkobling av terminaler. Portene er av 9-pins typen (av plasshensyn), 
og med på kjØpet følger bl.a. en ny "serial.device" driver og Preferences. 

Grafikk 
HØyoppløsningskortet basert på Texas Instruments' grafikkchip TI34010 ble vist 
igjen, men kan ikke brukes sammen med Workbench og avdre program (enda). 
Du må benytte en egen skjerm i tillegg til Amiga-skjermen, noe som gjør 
systemet tungvint og lite aktuelt. Men for all del, billedkvaliteten og 
spesifikasjonene er "fete" nok: 256 farger (8 bitplan) fra en palett på 16,8 
millioner, pluss to bitplan til såkalte "overlays". Oppløsningen er hele 1024x768 
punkter, og det er visst meningen at kortet også skal fungere med overscan. 
EXEC har inntrykk av at dette kortet foreløpig er lavt prioritert i forhold til andre 
prosjekter, så det er umulig å si når det kommer i butikkene. 
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With a little Luck ... 
Forhenværende bit-ftkler hos Commodore, Dale Luck, har "hoppet av", og startet 
sitt eget [mna. Under navnet "GfxBase" (for Amiga-programmerere betyr dette 
"Graphics Base"),  utvikler han snadder for Amiga, og har allerede kommet med 
en pakke som lar deg bruke din Amiga 500/1000/2000 som intelligent terminal i 
Ethernet-nettverk. Programmet heter "X1 1 release 3", og skal visstnok være en 
kraftig versjon av XWindows. Kommunikasjon mot DEC, V AX og SUN går 
som en lek, og hastigheten er det heller ikke noe å utsette på: 

Blits Text X-stones 
Amiga 2500 14. 162 26. 125 13.653 
SUN 260 16.577 13.437 13.343 
HP 9000-220 10.995 10.000 6.424 
Amiga 2000 9.3 10 10.000 6.295 

Prisene er følgende: 
XlI: $395, XII med optisk mus: $475, XlI med optisk mus og Ethernet-kort: 
$1299. I tillegg krever systemet 5MB av harddisken din samt 1 MB RAM. Mer 
informasjon? Ta kontakt med 

GfxBase 
1881 Ellwell Drive 
Mi/pitas 
CA 95035 . USA 
Telefon: 408 262 1469 

Laserdisk 
Interaktiv video et i skuddet, og mange holder på med utvikling på dette 
området. Allerede finnes det ferdige systemer (blant annet fra Ariadne software i 
England. På utviklerkonferansen gikke det rykter om et nytt system (arbeidstittel: 
Amiga Vision), som skal gjøre blant annet bruk av laserdisk o.l. mye enklere. Vi 
håper ryktene er sanne! 

Mini-scanner med mini-pris 
SHARP's fantastiske 50.000-
kroners fargescanner er utenfor' 
rekkevidde for oss dødelige - inntil 
nå. Det skal visstnok komme en 
mini-versjon i A6-fonnat, som 
(uten programvare og interface) 
kommer på 7.900,- eks. mva. For 
de som ikke er infonnert, er scan
neren god for en oppløsning på 
300 punkter pr. tomme og 16.8 
millioner farger. Så er det bare å 
håpe at prisen på ASDG's' fan
tastiske programvare og interface 
ikke ødelegger hele moroa! OBS! 
Bildet til høyre er faktisk et HAM
bilde (4096 farger) på 640x800 
punkter, scannet inn på "store
broren".  Med utskrift på fotosetter 
ville resultatet blitt mer rettferdig, 
men kval i ten er absolutt bra! 
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"Musikknytt 
"M" er et relativt ferskt musikkprogram for Amiga. Du kan skrive inn sekvenser 
ved hjelp av en meget stilig grafisk editor, eller spille notene på en MIDI
synthesizer tilkoblet Amigaen. Det spesielle med M er at du deretter kan få pro
grammet til å lage variasjoner over de forskjellige sekvensene du har spilt, ved 
hjelp av forskjellige parametre. Etter en rask test er vi dessuten overrasket over 

, det meget informative og brukervennlige bruker-interfacet. 

Er du interessert i mer infonnasjon? Kontakt 
Intelligent Music 
116 North Lake Ave. 
Albany, NY 12206 
USA 
Telefon (518) 434411 0  

Amiga-fly 
Hos Widerøe i Bodø brukes Amiga til å lage bilder for å vise innflyvning, av
gang, nødprosedyrer etc. for Twin-Otter-pilotene. Bildene er ray-tracede 3-
dimensjonale modeller som er etterbehandlet og skrevet ut på laserskriver. 
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THE INSIDER 
. av Tom Jahr· August 1988 

Amiga makes transponeres opp eller ned, soOlskal utvikle.WP 5.0 til 

better music ... "rift kan kopieres eller Amiga. (Det sies at WP 5.0 
fjernes, styrken og lengden vil benytte objektOrienterte 
på et anslag kan justeres. En skrifttyper på Amiga -

Norsk Musikk Instrument i sequencer gjør for musikk herlig ... ) 
Oslo er den norske im- hva tekstbehandling har 
portØren av Dr. T's Music gjort for tekst A.D.S.P.E. 
Software. Det Amerikanske 
fmnaet Dr. T er verdens Norsk Musikk på sin side er Amiga Developers Support 

største produsent .av . Norges stØrste importØr av Program Europe er navnet 

musikk-programmer. Sats- musiklc-instrument�r. Deres på et meget stort tiltak 

ing på Amiga har vist seg å produktsjef på synthesizere, iverksatt av Commodore. 

være meget lønnsomt for Jan Erik Andersen, har opp- Europeiske utviklere av 

Dr. T' s. I dag fmnes det arbeidet seg meget stor . programvare til Amiga vil 

over 20 programmer til kompetanse både på Amiga 'via ADSPE få tilgang til 

Amiga (mye av ny- og Dr. T's programvare. Jan teknisk dokumentasjon, 

utviklingen hos Dr. T; s Erik er selv en stor entusiast tidsskriftene�igaMail � 
utføres i dag på Amiga). . når det gjeler Amiga. Deres AmigaMail Market, priori-

Dr. T's progriunmer er laget butikk i Bergensgate 26 i tert support, BBS-kontakt 

for musiker� av alle kate- Oslo har Norges mest med CommodOres 

gorier og basert på MIDI avanserte MIDI demo-rom, utviklere, rabatter på 

(ikke Amigaens interne ly- alle musikk-interesserte utviklerkonferanser (den 

de�'). MIDI er en sam- Amiga-brukere burde av- neste skal holdes i Paris 

menkoblingsstandard som legge butikken et besøk. februar 1990), rabatter på 

gjør det mulig for elektron-
Commodores produkter, 

iske instrumenter og/eller Norsk Musikk og Com- beta-test-programmer og
' til� 

tilbehør å arbeide �men. modore Computers vil i gang til FISH-disketter, for 

På det enkleste nivå kan tiden fremover samarbeide å n�vrie noe. Norske pro-

man viaMIDI spille på et . om' å etablere Amiga som gramutviklere som ønsker å 

instrument, mens et annet det ledende musiker- vite mer om ADSPE opp-

instrument tilkloblet MIDI dataverktøy i Norge. fordres til å skrive til Tom 

spiller nøyaktig de samme 
Jahr og fortelle litt om hva 

notene. MIDI begrenser seg Telefonnummeret til Jan dere utvikler. 

ikke til å sende infonnasjon Erik hos Norsk Musikk er 
om noter som spilles, men 02-235680. Commodore Computers 

definerer også nøyaktig 
Norge a.s;P.b 109 Økern, 

hvordan de skal spilles., 
0509 Oslo 5, ved Tom Jahr. 

Med Dr. T's KCS (Key- WP 5.0 til 
board Controlled Se- Et tilsvarende tiltak er 

quencer) program fungerer Amiga? iv�r�.�tt:i USt\ og Canada. 

Amigaen omtrent som en Gode nyheter til alle som at 
USA og tan�dit har i dag 

flerspors båndopptager som WordPerfect Corp. ikke 
nærmere 1000 registrerte 

tar imot og registrerer '. kommer til å fonsette sin 
programvareutviklere. Eu-

MIDI-signaler. Fordelen er utvikling av programvare 
ropeiske 'utviklere får også 

at musikken enkelt kan for Amiga. WordPerfect har 
tilgang til de amerikanske 

redigeres. Noter kan rettes, ombestemt seg. og har i dag 
utviklerkonferansene. 

musikkstykker kan 3 Amiga-programmerere 

- l .  

'Kom petan se-
senter for 

.. A�iga Desktop 
" PubUshing 

Menneske & Media er 
navnet på et Oslo-basert fu-
ma som i -fremtiden vil·bli 
en nøkkelbedrift innen pro-

' fesjonell Desktop Publish-
. ing produksjon på Amiga. 
Menneske & Media har 
meget stor faglig kom-
petanse på DTP og kan 
allerede i dag hjelpe Amiga 
DTP brukere med pro-
fesjonell typesats. M&M 
har en meget kraftig Amiga 
2000 med Flicker-Fixer og 
68020-prosessor, tilkoblet 
en Linotype 300P }aserset-
ter. Linotype 300P har en 
oPpløsning på opptil 2470 
DPI. M&M utvikler i disse 
dager 2 DTP-kurs basert på 
Amiga til forhandlere og 
sluttbrukere. Det ene er et 
kurs i bruk av Professional 
Page og Professional Draw. 
Det andre er et kurs i layout 
og typografi. 
I fremtiden vil M&M også 
kunne utføre scanner-
tjenester samt motta PPage-
dokumenter via modem. 

Telefonnummeret til M&M 
er 02-732090, kontaktper-
son er Bjørn Kristian 
østberg. 
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EXEC's � . . ; 
' , . " ", 

STORE 
HARI)DISK-
TEST 
Her er en sammenligning mellom de 
vanligste lagringsmediene til din 
Amiga. din. Vi· har hovedsakelig sett 
på· hastigheten, og da på følgende tre 
måter: 

Loading av program 
UtIisting av innhold (DIR C:) 
Formattering 

Her presenterer vi de forskjellige test
deltagerene: 

RAM: 
RAM-disken på Workbench'en. Dette 
er en

" 
lagringsenhet som får maskinens 

�ukommelse til å fungere på stort sett 
samme måte som en diskett. men med 
en viktig forskjell: Den er bestandig 
100%" full. Det kommer av at den 
forandrer størrelse etter hvor mye som 
ligger i den, altså tar den· (i motsetning 
til RAM-diskene på IBM-kompatible 
maskiner) ikke større plass enn det 
som er helt nødvendig. Du vil ikke få 
"Volume RAM DISK is full"
feilmeldingen før all hukommelsen i 
maskinen er oppbrukt Innholdet i 
RAM forsvinner hvis du slår av mask
inen eller "varmstarter" den ved hjelp 

. av ClLR-AMIGA-AMIGA. 

RAD: 
Dette er også en "juksediskett" som 
bruker maskinens hukommelse som 
lager. Men RAD er litt mer holdbar 
enn RAM, fordi innholdet ikke 
forsvinner ved varmstart. Hvis du har 
Kickstart 1.3 kan du også "boote" 

8 

(starte opp) fra RAD. RAD har en fast 
stØrrelse, og i fden DEVS:MOUNT
LIST ligger informasjon om hvor 
mange spor og sylindere den skal ha. 
Hvis du har mer enn en megabyte 
RAM. kan du sette opp RAD til å et
terligne en vanlig 880K diskettstasjon, 
og du kan da bruke DISKCOPY for å 
kopiere en slik diskett til eller fra 
RAD. Slik ser en 880K RAD-disk ut i 
DEVS: MOUNTIJST: 

RAD: 

# 

Device = ramdrive.device 

Unit = O 
Flags = O 

Surfaces = 2 
BlocksPerTrack = 11 
Reserved = 2 
Interleave = O 
LowCyl = O ; HighCyl 79 
Buffers = 5 
BufMemType = 1 

DFO� 
En 3,5" diskettstasjon, i dette tilfellet 
har vi brukt den interne diskettstasjo
nen i en Amiga 2000, uten buffer eller 
andre "lurerier". 

JANUS-harddisk 
Dette er navnet på PC-harddisker som 
benyttes på Amiga via en Sidecar eller 
et XT/AT-kort. I testen bruker vi en 
20 MB Western Digital Filecard 20 fra 
Hans H. Schieve, og et vanlig XT -kort 
i en Amiga 2000. Harddisken er delt i 
10MB PC 110MB Amiga-under MS-

DOS versjon 3.3. Se en beskrivelse av 
JANUS.;harddisker i nummer 4/88. 
Med JanUs 2.0 er det mulig å benytte 
FFS på 1ANUS-harddiskene, men som 
det vil gå ,fram av testen er 
hastighetsØkningen i dette tilfellet 
minimal. 

Dette er Commodores egen harddisk
kontroller , som kan bruke to hoved
typer harddisk. Du kan koble på 2 stk. 
ST -506-disker, denne typen er den 
mest vanlige på IBM-kompatible 
maskiner, og harddiskene kan du som 
regel få til en ganske rimelig penge. 
Du kan dessuten koble på 7 stk. SCSI 
(uttales "SCUSSY") enheter. Disse 
harddiskene er generelt sett raskere og 
dyrere en ST -506-diskene, men 
prisene har begynt å nærme seg 
hverandre. Vi har testet to forskjellige 
harddisker på denne kontrolleren. Den 
ene er den 20 MB ST-506-disken som 
følger med i harddisk-kitet som Com
modore Computers Norge leverer 
\1.300 + mva). Den andre er importert 
fra USA, og er den beryktede QUAN
TUM PRODRIVE 80 S, en lynmsk 80 
MB SCSI-harddisk med en aksesstid 
på 19 millisekunder. Ved jelp av 64K 
hukommelse på harddisken, oppnås en 
effektiv aksesstid på 11 millisekunder, 
noe som er ekstremt raskt! Den sist
nevnte disken har vi også testet sam
men med Commodores 68020-kort. 

RESULTATENE 
På neste side er det tre diagram som 
viser hastigheten for de forskjellige 
kandidatene, og målingene går ut på 
følgende: 

l Hvor mange sekunder tar det å 
laste inn Deluxe Paint III (til 
menyskjermen) fra Workbench 

2 Hvor mange sekunder tar det å 
liste ut innholdet av et standard 
C-directory på Workbench 1.3 

3 Hvor raskt går formatteringen, 
. regnet i blokker pr. sekund. 

Alle testene er utført på en Amiga 
2000B med 3 MB RAM. Det er ikke 
brukt store buffere (ADDBUFFERS) 
eller liknende som kan forstyrre resul
tatene. 
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Test nr. I 
Loading av 
Deluxe Paint 
Ill. Tiden er 
målt i sekun
der. 

IUM: '. UD: . DfO: 
J��S 

.... JM«JS.HD". <. 20lIO � 0fS 
2090 m/2OMB ffS • 2090 rn/8CItIe �� 
209O ......... rn 
2090 ......... �.� •• 20lIO �". 68020 

Test nr. 2 
Utlisting av et 
standard v1 .3 
C-directory . 
Tiden er målt 
i sekunder. 

Test nr. 2 
Fonnattering -
shastighet, 
målt i antall 
blokker pr. 
sekund . 

. KONKLUSJONER 
Som man ser er det store forskjeller 
ute og går, så for de som er ute etter 
hastighet, er QUANTUM PRODRIVE 
80S det beste alternativet. Men den 
koster kanske mye - ca 8-9000 norske 
kroner fra USA. I tillegg må man ha 
en kontroller, som koster minst 3000 
kroner. Regnet i kroner pr. megabyte 
blir det kanskje ikke så ille, så hvis 
man har bruk for 80 megabyte er 
prisen akeptabel. 
Commodores standard 2090-pakke er 
treg i forhold til QUANTUM, og 
koster også alt for mye. 8-9000 kroner 
inklusive kontroller gjør megabyte
prisen drøy, spesielt hvis man sam
menlikner den med den nesten iden
tiske A590 for Amiga 500. Denne 
koster i Norge veledende 7.200 inklu
sive mva, men selges flere steder for 
langt under dette. Hvorfor betaler vi så 
mye for A2090, når A590 både har ek
stra strømforsyning, kabinett og plass 
for 2MB RAM? Er det fordi Com
modore regner med at A2000-eiere har 
bedre råd, eller skyldes det at poten
sialet for salg av A590 er mye stØrre 
en A2090? 
Farten på Janus-harddiskene er ikke 
mye å skryte av, men for de som har et 
XT-kort og ønsker deg harddisk på 
PC-siden også, er det et billig alterna
tiv. Men en pris på rundt 4QOO kroner 
for en brukbar 20MB-disk,' er prisen 
pr. megabyte nede i under 200 kroner! 
Men som sagt - hastighetsforbedrin
gen med Janus-diskene skyldes mer at 
du slipper å lete etter og bytte disketter 
hele tiden, enn at harddisken er rask. 
Så hva skal man kjØpe? Det er det i 
siste omgang bankkontoen og 
tålmodigheten din som avgjør. Et lite 
taktisk tips til de som har XT/AT-kort: 
KjØp i første omgang en PC-harddisk 
hvis du klarer å leve med den en 
stund. Når disken og bankkontoen er 
full, kjøper du en ren Amiga-harddisk 
med kontroller, for prisen på disse er 
nødt til å bli lavere med tiden. Så 
bruker du hele PC-harddisken til MS
DOS og hele Amiga-harddisken til 
Amiga. 
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Hva rARexx? 
Det er et høynivå programmeringsspråk med ganske mange 
funskjoner. På samme måte som AmigaBASIC kompileres 
ikke programmene, men kommandoene tolkes av en såkalt 
"interpreter" (tolk) hver gang de skal utføres. Dermed blir 
ikke hastigheten den høyeste, men ARexx har en annen 
fordel som gjør den til et unikt verktøy. Det er at ARexx er i 
ferd med å bli en standard for kommunikasjon mellom pro
gram. Blant annet ser det ut til at Workbench vl .4 kommer 
til å ha ARexx som standard. Opprinnelig het språket 
REXX, og fungerte på typiske stormaskiner å la IBM 
"mainfrarnes" . 

Installasjon 
ARexx kommer på en 3,5" diskett, og en velskrevet 150-
siders manual følger også med. I kapittel to er installasjonen 
beskrevet, og den går ut på å kopiere noen filer inn i LIBS : 
og C: directoryet på Workbench-disketten (eller hard
disken) din. De som har kun en diskettstasjon trenger bare å 

. kjøre programmet RXINSTALL. 
Når du skal bruke ARexx, må den residente delen av 
språket (dvs: den ligger i RAM hele tiden) lastes inn. Det 
gjøres med kommandoen rexxmast, og denne kommandoen 
kan gjeme legges inn i S :Startup-Sequence hvis du kommer 
til å bruke ARexx ofte. Det er altså ikke så vanskelig å 
komme i gang. 

ro 

I bruk 
For å lage et ARexx-program, kan du bruke en hvilken som 
helst tekstbehandler som kan lagre "ren" tekst (ASCII). 
Som den fantast jeg er, bruker jeg selv ED. Alle ARexx
program må ha et navn som slutter med ".rexx". Det kan 
også lønne seg å lage et eget directory for ARexx
programmene, for å unngå rot. 
Når du har lagret programmet, kan du starte det ved å skri ve 

rx <programnavn> 

Hvis du har laget et program som heter "test.rexx", starter 
du dette ved å skrive 

rx test 

Innlesning og utskrift av tekst skjer i utgangspunktet i det 
CLI-vinduet du befinner deg i. 

Et par eksempler 
Her er et par eksempler som viser hvordan enkle ARexx
program kan se ut Det første er et program som ber deg om 
å skrive navnet ditt, og deretter skriver f.eks. "Hei, 
Øyvind! " 

/* Eksempel nummer 1 */ 

say 'Hva hete r du ' 

pull navn 

say 'He i , 'navn' ! '  

I Basic-kurset denne gangen er det et lite program der du 
skal gjette hvilket tall maskinen "tenker" på. Her er ca. det 
samme programmet skrevet i ARexx 



/* Eksempel nr. 2 */ 

say 'Jeg t enker på et tall' 
say 'mellom null og hundre' 
say 'Gjett hvilket tall det er ! '  
x = random(1,100) 
do ganger = 1 to 10 while tall -= x 

say 'Skriv et tall' 
pull tall 
if tall < x then say 'for lite' 
if tal l> x then say 'for stort' 

end 

if tall = x then do 
say , Riktig ! Du klarte det,' 
say 'på 'ganger' forsøk ! '  

end 
else say 'Du har brukt ti forsøk . . .  ' 

Hastighet 
ARexx er ikke rask. En liten sammenlikning med f.eks. 
AmigaBASIC viser at forskjellen er STOR. Her er tallene: 

BASIC 
PRINT " Te st 1" 
FOR x 1 TO 1000 
NEXT x 

AREXX 
say 'Test l' 
do x = 1 to 1000 
end 

Dette er en enkel test på hvor raskt det går å telle fra 1 til 
1()()(). AmigaBASIC brukte 0,4 sekunder, mens ARexx 
brukte hele 21 sekunder! Her er altså Basic'en over 50 
ganger så rask! 

BASIC 
PRINT "Test 2" 
FOR x 1 TO 100 
PRINT x 

NEXT x 

PRINT "Ferdig" 

ARexx 
say 'Test 2' 
do x = 1 to 100 
say x 

end 
say 'Ferdig' 

Denne testen går ut på å skrive hundre tall ut på skjermen. 
Her ble ikke forskjellen så stor; 2.6 sekunder og 4.6, altså 
var BASIC'en under dobbelt så rask. Selv om ARexx
tolken er skrevet i Assembler, er ikke hastigheten im
ponerende. 

KonIdusjon 
ARexx er et meget fleksibel og interessant språk - til sine 
oppgaver. ARexx's styrke ligger i muligheten til å kommu
nisere med andre program, samt at det er ganske enkelt å 
komme i gang med å lage egne program. Foreløpig er det 
ikke så mange program som kan kommunisere med ARexx, 
men siden den vil være implementert i Workbench 1.4, og 
Commodore anbefaler utviklere å bygge inn ARexx-support, . 
i programmene sine, vil antallet øke raskt Foreløpig er det 
hovedsaklig Superbase Professional, CygnusEd Profession
al (testes i neste nummer), PageRender 3D, WShell og noen 
andre program som brulcer ARexx. Prisen er ,heller ikke 
avskrekkende, spesielt ikke når dokumentasjonen er så bra. 
På disketten følger det forresten med kildekode for deg som 
vil implementere ARexx i dine C-program. ARexx kan 
k1assifi� som et meget avansert makro-språk med 
enorm,e muligheter. Et testprogram som følger med 
CygnusEd Professional viser mange av mulighetene, men 
det progqunmet kommer vi tilbake til i neste nummer av 
EXEC . .  

Hvor kan du kjøpe den? 
Hvis du er interessert i ARexx, kan du kontate klubben 
eller skrive (ringe) til: ' 

William A. Hawes 
P.O.Box308 
MaYfUUdt MA 01754 
USA 
Tlf. (508) 568-8695 
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THE ONE AND ONLY 

A '1'1· · AN'I'lS � ____ A.I.. ,_ '. 

ME1GADEMO 
CON'I'E�ST 

OF 1989 

Sysler du med programmering av "demoer", dvs. små, 
"unyttige" program som ikke gjør noe annet enn å vise hvor 

fantastisk Amiga's grafikk og lyd er? I så fall, les videre! 

� 
Vi utlyser hezved en konkurranse som går ut på å lage 
den beste "demoen" på Amiga. Fristen for innlevering 
av programmene er l. november. 

Reglene er som føJøer: 
- Programmet må kunne kjøres på en 

Amiga med maks. 1 MB RAM. 
- Ordene "Atlantis Amiga Brukerldubb" må vises 

på skjermen i løpet av demoens gang 
- Programmet må kunne avsluttes uten 
GURU eUez "rebooting". 

Demoene trengez nødvendigvis ikke være programmert 
i assemblez! Den kan like gjerne bestå av et orginalt 
"slideshow", en animasjon laget i Scuipt eller 
Videoscape, et "Diæctor" -program eller liknende. Tenk 
orginalt! 

Premiene er 1 100 diskettez 
2 50 diskett« 
3 20 diskett« 

Og alle som deltar kommer med i trekningen av 5 Com-
o modore T-skjorter. De beste demoene vil bli samlet på 

Demoene vil bli vurdezt av en nøytral jury, og kriteriene en eller flere diskettez, og sendt ut som Public Domain 
ez blant annet programvare. Vi forbeholder oss retten til å bruke 

- Orginalitet demoene i markedsføringen av klubben. 
- Demoen bør helst fortelle en liten "historie" t 

og ha overraskende momenter. Denne konkurransen ble opprinnelig utlyst i nr. 2/89 

_ Teknisklkunsmerisk kvalitet på grafikken 
med frist 1 .  august, men på grunn av skuffende dårlig 

_ Lydkvalitet 
oppslutning forlenger vi fristen til 1 .  november. Så hva 

_ Programmeringsferdighet venter du på? Dette er o din store sjanse. Send oss en 
diskett med nødvendige startinstruksjoner samt navn, 
medlemsnummer og adresse skrevet på disketten. Merk 
konvolutten "demo" 

; .. � MEG A DEM O C O N T �.S T -



NYHETER 
Oppgradering av 

Kindwords 
norsk tekstbehandling'med 

- Norsk stavekontrol� 
med 130.000 ord 

- Automatisk ord-deling 
- Flere skrift-7typ.er 

Oppgraderingen koster kun kr. 295,
Du får den hos nærmeste forhandler, 
eller ved direkte henvendelse til BJ 
Electronics. Du må levere inn de gamle 
diskettene når du kjøper 
oppgraderingen. 

TOP- l O LISTE 
BJ Electronics er den suverent største 
leverandøren av program til Amiga på 
det norske markedet. Programmene 
får du hos nærmeste forhandler. Her 
er den siste Top-IO listen for Amiga-
spill: 

. 

1 Lords of The Rising Sun 
2 Popolous 
3 Forgotten Worlds 
4 Kingdom of England 
5 King Quest 1-2-3 

,6 F-16 Falcon 
7 Battlehawk 1943 
8 F-18 Interceptor 
9 Gunship 
10 Silkworm 

11 1111 ELECTRONlCS 
I I SOFf\VARE AS 

Postboks 81, 1441 DRØBAK, Tlf. 09 93 24 65 

AMIGA programmer Kr. 3,· 
I PROGRAMKLUBBEN "AGATON" 

Du mottar 6 disketter pr. år med alle slags programmer 
som nytteprogrammer, spill, d�moer, simuleringer og mye 

.. annet. Det kO(l'lmer 1 diskett ca. hver 2. mnd. 

Medlemskapet koster kun Kr. 450,- pr. år. Innbetaling blir 
sendt med første diskett. Når denne er betalt vil de neste 
diskettene bli sendt etter hvert som de utkommer. 

OPS: Alle kan sende inn programmer de 'har laget eller 
andre programmer som kan distribueres fritt. Gode 
programmer som du har- la�t" selv blir honorert med 
gavekort på opp til kr. 1000,OO.-tiforuk hos oss. 

Jeg bestiller 
__ stk. Amigaklubben "AGATON" 6.d�.pr. år 
__ stk. Matriseskriver 'm/eentronies MT -81 
__ stk. 512K RAM m/klokke ............ �.;�.� ...... . 

stk. PROFEX diskettstasjon 3,5'1 •. ; ::.: • • •••• =stk. Diskettstasjon 1010 fra Comri)o,dore 
stk. Sound sampler fra datel m/sQftWare --
stk. Midimaster fra DATEL ..... .. ';l�L ....... . 

--stk. Deep sean burst nibbler kopiprogr. 
--stk. KATALOG MED MASSE UTSTYR 

Kr. 450,· 
Kr. 1990,

Kr. 1690,· 
Kr. 1490,· 
Kr. 1690,· 
Kr. 1190,· 
Kr. 649,· 
Kr. 595,· 

GRATIS! 
Send bestillingen til: ..-____ ... '. ' .. " ........ ___ ... 

(Dm-TRONIC) Navn _____ _ 

Boks 108 Adresse ________ _ 
1450 Nesoddtangen 
Tlt(09) 96 00 10 

Postnr.Sted __ 

Den . - , ' , ' �  JRfJ1E�y'; . 
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Forth!!!! 
Amiga-

det for noe? Jeg tror ikke det er så mange av den yngre generasjon av 
som vet hva Forth er. Først en liten forklaring og litt historie. 
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A 100g time ago ••• 
Forth er et programmeringsspråk som ble utviklet av Charles H. Moore på 
begynnelsen av sekstitallet Han drev med utvikling av de første styresystemene 
for satelitter og følte seg hindret av den lange tiden det tok å lage programmer i 
Fortran og Algol, som stort sett var de eneste programmeringsspråk på den tiden. 
Han bestemte seg da for å lage sitt eget språk, og så på det som et 
fjerdegenerasjons programmeringsspråk. På engelsk blir dette "FOURTH 
generation", og han mente å kalle språket "FOURTH". Men da maskinen han 
programmerte på bare tillot fem bokstaver på navn, kalte han det "FORTH". 
Språket ble etterhvert mye brukt av astronomer for styring av teleskop og 
satelitter. Moore startet i 1973 et eget firma kalt FORTH Inc. og språket ble 
etterhvert oppdaget av enkeltpersoner og grupper over hele verden. I 1978 ble 
det dannet en gruppe kalt FORTH Interest Group (FIG) for å fremme bruken av 
FORTH. Det er derfor endel versjoner av FORTH som kalles for FIG-FORTH. 

Matematikk 
Jeg vet ikke hvor mange av dere som har brukt en HP kalkulator, men den bruker 
en måte å regne på som kalles for "omvendt bolsk notasjon". Dette er en 
regnemåte som brukes mye av matematikere og forskere. Regnemåten kan til å 
begynne med se veldig rar ut. For å legge sammen to tall, som f.eks. 2 og 3,  
trykkes først 2 og deretter enter for å la� tallet. Så trykkes 3 og til sist '+' for å 
beregne svaret. Se figuren til venstre. 

Raske saker 
FORTH kan i mange tilfeller sammenlignes med en BASIC-interpreter. Du kan 
fritt skrive kommandoer og få resultatet med en gang skrevet på skjermen. Du 
kan skrive en liten del av programmet først, teste at denne fungerer og så gå 
videre til neste del. Men i motsetning til BASIC må ikke de kommandoer du 
skriver oversettes for hver gang du starter programmet Hvert ord eller 
kommando du skriver oversettes til en adresse til rutinen for kommandoen. Når 



du så starter programmet er det en liten rutine som henter disse adressene og 
kaller opp riktig rutine for å utføre kommandoen. I JForth er denne rutinen 
fjernet og kommandoene oversettes direkte til maskin-kode. Dette medfører at du 
får programmer som er omtrent like raske som om de var skrevet i C. 

I de FORTH versjoner som jeg har prøvd tidligere må FORTH programinet 
brukes for å kjøre alle programmene på samme måte som AmigaBASIC må 
brukes for å kjøre BASIC-programmer. I JForth følger det med et program som 
kalles for 'Clone '. Dette brukes for å lage en frittstående versjon av et 
FORTH-program. Det kan da kjøres som alle andre program på Amiga'en og 
trenger ikke JForth for å brukes. Dette er et meget stort pluss for JForth, da man kan lage program som kan selges uten å måtte betale lisens for å selge med 
JForth. 

JForth er den beste versjonen av FORTH som jeg har prøvd. Vanligvis har 
FORTH bare heltalls-aritmetikk, men JForth har full stØtte for flyttalls-aritmetikk 
bibliotekene på Amiga'en. Det er også vanlig i FORTH at programmene lagres 
på et spesielt fil-format som ingen vanlig tekst-editor kan lese. I JForth kan du 
bruke hvilken som helst tekst-editor for å rediger og skrive programmene i, men 
den har også støue for det gamle fil-systemet for de som er vant med å bruke del 
JForth har også full stØtte for alle Amigas systemrutiner som intuition, graphics 
og dos. Hvis du har brukt Forth på andre maskiner og har lyst til prøve den på 
Amiga, eller bare har lyst til å prøve noe nytt, så ta en titt på JForth, jeg tror ikke 
du vil bli skuffet. 

JForth koster $179, og kan bestilles fra 
Delta Research 
P.O. Box 1051 
San Rafael. CA 94915 
USA 
Telefon (415) 485-6867 

.. . . . . .... . . . - . . .. . . . . , .. 
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VAR.±AJ3t�.F]jAG$TStzEALLO'1' 
:>..(S�E.VE> .

.
. (>--__ ... >*p.f�Iries·· )· FLAGS>TSIZEl·· FILL 

O 'i'SIZE O 
DO (nJ TFLAGS + C@ 
lF ! DUP>+ 3> + DUP T+ 12*+3 13*+3· 
BEGIN DUPTSIZE>< same flag) 
WH I LE o OVER FLAGS + C! i' i" ) OVER + 
REPEAT 2DROP 1+ 
THEN 
LOOP ; 

: SlEVE ." 10 iteratians " CR O 10 O 
DO <SlEVE> swap drap 

LOOP • . " primes " CR ; 

Tekst som står mellom lO paranteser er kommentarer. 
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HALLO AMIGA FANS 
(sitt ikke og tyvles EX EC - meld deg inn!) 

Har dere hørt om Kitek Industridata eller Industriautomasjon, 
Båtsfjord? Hvis ikke, d� går du glipp av årets tilbud på 

disketter type TDK, pris 

16 

kr. 14,50 pr. stk. 
Industriautomasjon Kitek Indu·stridata 

tlf. 085-83388, spør etter Per tlf. 084-30055, spør etter Fredric 

Ellers har vi alt av utstyr til Amiga! · 

ENDELIG! 
Nå finnes det du har ventet på! Brevkurs i 
maskinkodeprogrammering på AMIGA! Totalt er 
det 12 informasjonsrike brev. 
Her lærer du maskinkode fra den spede begyn
nelse til ekspertnivå. Her lærer du hvordan 
AMIGA fungerer helt ned på grunn-nivå. Ved 
hjelp av dette kurset blir du hurtig og greit i 
stand til å skrive dine egne program, enten det 
nå blir et enkelt LOTTO-program eller et 
avansert spill som utnytter alle AMIGA'ens mu
ligheter til det maksimale. 

Hven brev koster kr. 145,
+ postoppkrav kr. 20,50 

Forskuddsbetaling = porto- og oppkravsfritt. 
Bestill NÅ! fra: 

ARCUS 
Postboks 336,6401 MOLDE - Postgito: 4 60 05 99 

NESTEN 
GRATIS! 

3.5" diskettstasjon for Amiga: 
.t 1000/0 kompatibel med A1010 
.t AV IPÅ-bryter 
.t Lang kabel 
.t Stillegående 
,/ Liten kr. 1.200,-

Inkl. mva 

INTERVEST 
Markv. 44 B, 4030 Hinna, TIf. 04-881040 



Ny variant 
Det som først og fremst skiller 
PageRender3D fra andre lignende pro
gram er at dette benytter et "grafIkk
språk' . For å lage en animasjon trengs 
det en tekstftl der hvert punkt blir 
beskrevet ved hjelp av "kommandoer" .  
Slik at når du først har laget ferdig en 
fullstendig tekstfIl, så er det bare å lese 
den inn i programmet Maskinen pro
duserer animasjonen og lagrer den på 

diskett uten at du trenger å gjøre noe 
mer. Vel, det høres kanskje lett ut, 
men så var det da å skrive denne tekst
filen.. .  Ikke misforstå, programmet lar 
deg ikke på noen måte i stikken. Her 
har man flere muligheter. Man kan en
ten bruke en vanlig tekstbehandler. 
Eller man kan bruke alle programmets 
fIne iconer og rullegardin-menyer til 
det man vil oppnå. De aller fleste 
"kommandoer" emner man der. Da kan 

Det eksisterer i dag veldig 

mange programmer som 

benytter Amigas store 

grafikkmuligheter . Et nytt 

skudd på stammen er 

PageRender3D fra 

Mindware Int. Inc. Det er 

et program som spesielt 

dreier seg om 

tredimensjonal grafikk. 

Sluttproduktet av 

programmet kan være 

enten et stillbilde eller en 

anImaSJon. 

man bruke POF ( prøv og feil ) meto
den en stund for så å la maskinen lagre 
alt man gjør som en tekstfil. Jeg fant 
fort ut at en kombinasjon av disse 
metodene var å foretrekke. 

Objektene 
Med programmet følger det en god del 
ferdiglagete objekter samt alfabetet 
(det engelske) og tallrekken. I tillegg 
kan man lage sine egne. Det er meget 
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enkelt. De tegner man bare opp todi
mensjonalt og strekker ut til 3D. Et
terpå kan man bruke en objekteditor til 
å flytte om på de enkelte punktene, 
samt dele flatene opp i mindre enheter. 

Forflytning 
For å flytte på seg selv ( kameraet ) og 
objektene eksisterer det ikke mindre 
enn 6 kommandoer, som fungerer på 
forskjellige måter for best mulig kon
troll. I tillegg kan man benytte seg av 
4 forskjellige koordinatsystem. Det 
kan høres litt merkelig ut for noen, 
men ettersom 2 av dem benytter seg 
av vinkelen mellom et plan og et 
punkt, så kan man oppnå ganske spe
sielle effekter ved å variere den vinke
len under forflyttning. I stedet for en 
bevegelse rett fram, har man da fått en 
bue. 

I 

Pap Width 
Pixels 321 

Di"ensions 25 . 88 
Pos i t i ons I . Ø8 x 

DJ.awHode r i I l  
AutoDl'aw on Di thel' 7 
AutoChaJ' on Olltl ind oll 
Light ltOl'f WOl'kEnhanced ort 
Waltase 8ØØ . ØØ Fl'on tFace tsOnl y  on 

L ibl'al'�_Disk :Dl'aWfl' P�e3D : 3D l ibl 
VieMPo lnt  4 . 161 4 . 161 -12 .483 
Obsel'uPoint  79 . 161 79 . 161 37 . 517 
Ligh tSource 288 . 888 -28Ø . 188 18Ø . ØØ8 
GOl'dOl' igin I . Ø88 1 . 8'1 1 . 111 
CSysOl' igin I . IIØ 1 . 181 ' . 111 I 

Height 256 18 . 75 cen tiMttel's 
1 . 11 , 

D i s tOPP 31 . IØ 
Genl ock ort 
S hl'to oll 
Pl'i ntePColUMns 968 
Pl'i n hl'Rows SØl 

Colol's : 
BackGl'ound a98 
Detai l øøØ 
Regi stfl'_1 IØI 

Objekt manipulering En del av meny-systemet til PAGERender 3D 

I tillegg til å forflytte objektene så kan 
de strekkes og bøyes. Flate objekter 
kan brettes rundt kuler, sylindre o.l. 
Endel andre kommandoer kan lage 
f.eks. bølger. Andre ting, som speiling 
og gruppering av flere objekter, gjør at 
mulighetene for hva man kan få til ved 
å kombinere disse tingene med litt 
fantasi, er ganske store. 

Lyssetting 
Kun ett lyspunkt kan defineres. Her 
kunne det vært ønskelig med flere. 
Watt�styrken på dette lyspunktet kan 
endres og de forskjellige objektene får 
forskjellig lyshet helt etter hvor langt 
unna lyset de er. Programmet lager 
dessverre ikke riktige skygger. Det vil 
si hvis du har en kule så vil den bli lys 
på siden som vender mot lyset og 
stadig mørkere bakover. Baksiden vil 
bli sort. Men hvis det står et objekt 
bak kulen så vil ikke kulen skygge for Her holder du pd d lage en kuppel. 
lyset. . 
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Variabler 
Man har til rådighet 20 variabler og 15  
forskjellige matematiske funksjoner, 
innbefattet f.eks. sin,cos. Dette gjør 
det mulig å definere en bevegelse ved 
hjelp av mer eller mindre kompliserte 
formler. 

Oppløsning 
Alle de vanlige skjermoppløsningene 
kan benyttes inkludert overscan og 

HAM. Det eneste unntaket er Half
brite. For å spare på RAM'en kan 

. skjermbildet skrumpes slik at det bare 
opptar deler av skjermen. Antall bit
plan kan og reduseres, med de følger 
det får for bildekvaliieten ( antall farg
er ). Det er og en mulighet for Ray
tracing. I forhold til andre raytracing
programmer så er den rask. En ganske 
spesiell mulighet med dette program
met er at du kan lage stereobilder. Det 



Her ser duforskjelligefigurer laget med PAGERender 3D. følger med programmpakken et par 
røde/blå briller som man kan bruke for 
å se på disse bildene. Jeg kan ikke si at 
jeg ble noe imponert over den effek
ten. Den var heller dårlig. For de som 
har Haitex X-Specs briller (briller med 
flytende krystaller) så er det og en mu
lighet for dette. A v mangel på slike 
briller kunne jeg ikke teste den mu
ligheten. 

IFF 
Bildene og animasjonene lagres på 
vanlig !FF måte, slik at de kan brukes 
av andre programmer som Deluxe
Paint III o.l. 
Men animasjonene og bildene har med 
alle dette programmets muligheter en 
tendens til å kreve mye RAM. Du bør 
minst ha 1 Mh, helst 1 .5 eller 2. Det 
følger med en god del eksempler. Bare 
de aller enkleste kan kjøres på en van
lig 5 12 Kb Amiga. Av de mer 
avanserte kunne jeg med mjne 1 Mb 
bare prøve et par. 

. 

Siste versjon av PD-programmet 
Showanim følger med for å kjøre ani
masjonene som man lager, samt en 
68020 versjon av PageRender3D. 
For de som kjenner til Arexx 
(beskrevet en annen plass i bladet) så 
kan PageRender3D kommunisere med 
det 

Manualen 
Manualen er en tykk bok på ca 200 
sider som ganske bra forklarer deg 
hvordan du skal ta i bruk programmet 
punkt for punkt. Gode illustrasjoner 
beskriver de fleste kommandoer og 
man kan raskt begynne å produsere 
sine egne ting. Endel av eksemplene 
som følger med programmet er utlistet 
i manualen, slik at brukeren hele tiden 
kan følge med og se hvordan de fun
gerer mens maskinen arbeider med 
dem på skjermen. 
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Konklusjon 
Dette er virkelig et meget bra grafIkk
program. Det er veldig lett for bruk
eren å få ting til å skje slik man 
ønsker. Det vanskeligste er ofte å få 
fantasien til å pønske ut nye ani
masjoner og bilder. Noen ulemper er 
det dog. En ting er det med skygger, 
en annen ting er at selv om man bruk
er raytracing så får ikke bildene den 
fine glansen som vi f.eks. ser i Sculpt 
4 D. En ting er likevel sikkert : den 
som investerer i dette programmet vil 
komme til å bruke en god del timer 
foran skjermen til å produsere ani
masjoner. Det som er det fIne med 
programmet er jo at når manuskriptet 
er ferdigskrevet så er det bare å sette 
Amiga' en til å gjøre grovarbeidet 
mens du selv f.eks ligger ute og nyter 
det som er igjen av sommeren. 

Kontakt 
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Mindware International 
110 Dunlop Street West 
Box 22158 
Barrie, Ontario 
CANADA 



Kritikk av AmigaBok 
Av P.Kåre Knutslien 

Kommentarer til vår test av AmigaBOK i nummer 2/89 

Det er åpenbart flere syn på hva som 
er gode og dårlige program. Dette 
gjelder også programmet AmigaBo� 
som får bra kritikk i EXEC nr.2 1989. 
Jeg for min del blir helt kvalm av PC
looken og mener det burde være helt 
unldvendig å produsere programmer 
som ikke utnytter Amigaens in
nebygde menysystem. Dette kunne 
passert dersom programmet hadde 
fungert. Personlig finner jeg ikke at et 
program fungerer når det kommer opp 
feilmeldinger som: Error 7 at 00097. 
Click mouse. Selvsagt kom guruen. 
Samme skjedde etter: Error 7 at 
00120. Manualen er selvsagt fri for 
referanser til feilmeldinger, men ikke 
for trykkfeil. Ringpermen manualen 
kommer i er OK, men innholdet 
dekker dessverre ikke det behov for 
innformasjon denne brukeren har. Det
te gjelder selvsagt ikke kapittelet om 
kopiering av originaldiskettene, som 
de fleste brukere behersker fra før. 

Etter å ha lagt inn ca 80 bilag her om 
dagen ("natten" er mere dekkende) og 
utskrift av rapporter osv t er jeg nå ute 
av stand til å få fram noe som helst fra 
disse registreringene. Programmet vil 
åpenbart ikke vite noe om dem, og da 
hjelper det lite at de er klart synlige 
med DIR-kommando fra CLI eller in
fofiler fra WB. 
Etter ørten forsøk og noen hundre 
klikk med select-knapp lyktes det å få 
se noen bilag, men dette var virket 
svært tilfeldig. 

Etter en stund (noen dager), kom jeg 
til å lage en info-fil for det direktory'et 
jeg hadde lagt dataene inn på (kopiert 
dataene til). Da fikk jeg plutselig fram 
igjen kontoer og bilag osv. og pro
grammet fungerte på dette området. 
Selv etter at jeg senere fjernet info 
filen. 

AmigaBok er ikke så dårlig, men det 
må gå an å lage en manual som 
beskriver programmets funksjoner og 
ikke overlater brukeren til gjetting og 
tilfeldig prøving og feiling. Noe in
nføring i bruk av forskjellige kontoer, 
MV A, investeringsavgift, føring av bi
lag osv. hadde også vært på sin plass, 
da programmet umulig kan være 
beregnet på den erfarne regnskap
sfører. 

Programment bør heller ikke ha helt 
åpenbare synlige bugs. F.eks Bi
lagsnummerering når man skal starte 
fra nytt bilagsnummer/ bokføring. Her 
skal det åpenbart (ifølge manualen) 
være mulig å legge inn et vilkårlig bi
lagsnummer. Default ved start er 
BIL.NR l 1 .  Bare det siste ett-tallet lar 
seg umiddelbart forandre. 
Det er avgjort ikke holdbart at resul
tater/ data etter flere timers arbeid, ved 
neste oppstart, er utilgjengelige uten 
videre forklaring. Hvordan får jeg tak i 
kontoplanen og balanser osv. fra sist 
jeg holdt på, og hva er årsken til at jeg 
ikke får tak i dette? 

Det ville være en fordel om kritikerne 
av program så mere nlktemt på pro
grammenes kvalitet. Tendensen til å 
rose ethvert program, er direk.te øde
leggende for oss som bruker penger på 
innkjøp av program og tid på å prøve å 
få noe ut av dem. Programmet kræsjet 
bare to ganger den dagen jeg prøvde 
det, og det var til og med mulig å få 
fram noen menyer og greier, så da må 
det jo være bra, og det står også i man
ualen at det er bra, så da er det helt 
sikkert kjempebra, synes å være linjen 
kritikerne velger. 

Skal Amigaen ha noen framtid for oss 
brukere må kvalitet og dokumentasjon 
for prorammene heves. Etter min opp-

fatning er AmigaBok et brukerfien
telig og marginalt dokumentert pro
gram, der en som i mange PC-program 
må lete seg fra meny til meny i håp og 
tro på at det er mulig å få til et resultat. 
Det er fullt mulig å få skrevet ut 
feilaktige mva/ investeringsavgift uten 
at programmet gir noen advarsel om 
dette. Hvilke forholdsregler som må 
taes for å få riktig 
mva/investeringsavgift er ikke til
fredsstillende forklart i manualen. 
Heller ikke er det forklart hvordan 
konto for grunnlag investeringsavgift 
føres. Denne har normalt ingen mot
post, og hvordan dette løses i praksis 
må forklares for brukeren. 
Programmet arbeider uforklarelig 
tregt. Skrive merket som står og blink
er frenetisk hele tiden bidrar yt
terligere til å Ike uviljen mot program
met. Å kalle AMIGABOK for 
"bokføringsprogrammet for Amiga" er 
en grov urett mot Amigaen. Program
met bruker tilsynelatende ingen av 
Amigaens spesielle egenskaper. Ami
gaBok markedsføres under mottoet 
"AMIGA brukerprogram på norsk".  
Det forventes da at manualen som 
medfllger er på norsk. 

Konkluskjon 
Det er lettere, raskere og muligens 
mere oversiktelig, å føre regnskapet 
med et bokføringsprogram enn å bruke 
manuelle bokføringsmetoder. Det tar 
imidlertid en stund å lære seg å leve 
med AmigaBok. Programmet lider av 
en rekke mangler og svakheter. Anbe
fales ikke. 
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B Ø K E R 
Amiga C for 
Advanced 
Programmers 
Som tittelen antyder er ikke dette en 

bok for nybegynnere i C, da bør du 
heller først gå gjennom eksempelvis 
'Amiga C for Beginners' ,  også fra 
Abacus. Dette er en bok som Com
modore burde levere sammen med 
Rom-Kemal og Intuition bøkene da 
denne boken i detalj viser hvordan du 
bruker intuition spesielt, og console / 
device håndtering i tillegg. Intuition er 
det bruker-grensesnittet som brukes i 

de fleste program, og det er her mange 
har møtt veggen. 

Her forklares steg for steg hvordan du 
åpner et vindu og hva de forskjellige 
vindus-flaggene betyr. Så blir · det litt 
mere avansert med hvordan du åpner 
en egen skjerm, bruk av forskjellige 
disk-fonter, skrive tekst i forskjellige 

farger, lage kontroll-bokser (gadgets) 
med egendefindert utseende (images). 

Det er også en detaljert beskrivelse av 
hvordan kommunikasjonen mellom 
programmet og intuition skal foregå 
for at programmet ikke skal legge 
beslag på alle ressurser i maskinen 
(multi-tasking). Det er også en detal
jert gjennomgang av rulle-gardin 
menyene (pull-down menues). 

Siste kapittel forklarer hvordan du kan 
lage din egen tekst-editor med kom-

plett listing av hele programmet. Det 
er skrevet av Peter Schulz som står 
bak Assembler/Editor AssemPro, så 
her er det mange tips og teknikker for 
behandling av tekst. Hvis du ikke har 
lyst til å sitte i timesvis og taste inn det 

lange programmet kan du også kjøpe 
boken med en diskett hvor alle pro
gram og eksempler ligger ferdig. 

Dette er en bok som jeg kan anbefale 
til alle som programmerer i C på 
Amiga. Her er all bruk av intuition 
forklart meget grundig med mange ek
sempler, og jeg tror her er mange tips 
å hente også for de som har litt erfar
ing i C på Amiga. 

- Torstein 



Velkommen til et nytt nummer av bladet, 
og en ny runde i Game Over spalten. Siden 
siste nu.mriler har responsen til spalten 
vært laber. - Skriv inn for fortell hva dere 
mener, og send gjerne inn tips. Tips og 
brev blir belønnet med disketter. Ellers 
kan vi denne gangen by på nye tester, men 
vi beklager at noen av spillene er litt gam
le. Dette har sammenheng med ferie
avviklingen, og at det generelt sett virker 
som om norske importører er lite inter
essert i å få solgt varene sine. Men takket 
være våre trofaste nyhetskilder i USA, har 
vi fått inn en del relativt ferske nyheter. Vi 
håper våre norske bestillinger blir effek-

. tuert før neste nummer skal ut, slik at vi 
slipper å bestille program fra utlandet. 
Kanskje vi blir nødt til å teste piratkopier? 

'- Jens 
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Om pengivningen 
Hvert spill bedømmes etter følgende kriterier: graftkk, lyd, vanskelighet og holdbarhet. "Graftkk" er selvfølgelig 
kvaliteten på spillets grafikk, både når det gjelder hastighet, bevegelser og generelt utseende, "Lyd" angir hvor bra 
lydeffektene og/eller musikken er. "Vanskelighet" viser hvor enkelt eller vanskelig spillet er å mestre, og 
"Holdbarhet" viser hvor lenge du kan holde på med spillet før du går lei. Alle disse poengene vises ved at fra null til 
ti ruter er fylt ut, se ftguren til høyre. 
Vi har også gitt en "generell" poengsum, som står 
med et stort tall til høyre for de andre poengene. 

Helt nederst står navn på produsenten og 
programmet 

Grafikk .111111111 111 Il III llilllillliJ 
Lyd B 1111111 Il Il IT] EJ EInm 
Vanskelighet .11 11.11111111 Bm lliill 
Holdbarhet •• 11111 111l1li [ill [ill [ill [] 
1: :· •• : ••••• r.r�!t�Qt. rr-()�furi�Y.ij ••••• · •• • •• · •• •

· 
• • • ;) ( ....... .. ...... ··· · ·.( ·: \  .•. .•. .• : .. . •• · •• ·.·... . . 1 

SKRIV TIL: ATLANTIS, Parallellen 12, 8012 JENSVOLL. Merk konvolutten "GAME OVER" 



GAME 
C> 'J' E Fl o . . 

GUNSHIP 
V i  skulle egentlig h a  testet Gunship i forrige nummer av 
bladet, men p.g.a tidsmangel tar vi det heller med i dette 
nummeret av Exec. Gunship er, som kanskje de fleste vet 
en helikoptersimulator fra Micro Prose. Micro Prose er jo 
kjent for sine realistiske simulatorer, og Gunship er ikke 
noe unntak. 

I Gunship flyr du en hypermoderne krigsmaskin 
ved navn AH-64A Apache Gunship. Gunship er i likhet 
med de fleste andre fly/helikopter simulatorene ganske 
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avansert. Det er derfor viktig å lese brukermanualen som 
følger med. Der vil man finne tips om angreps-taktikker, in
formasjon om hvordan helikopteret fungerer og alt annet 
man kan trenge å vite før man starter på sitt første oppdrag. 
Når du starter opp Gunship, er det første du gjør å skrive 
deg inn som pilot. Deretter velger du oppdrag og vanske
lighter på det. Hvis det er første gang, lønner det seg å velge 
trening i U.S .A. Her skyter fienden med kuler som ikke 
skader deg, og du kan heller ikke krasje. Etter noen om
ganger med øvelse vil du være i stand til å prøve deg på et 
av de ordentlige oppdragene. Det er fire forskjellige opp
drag du kan prøve deg på. De er henholdsvis i Sør øst Asia, 
Sentral Amerika, Midt østen og Vest Europa. Oppdragene 
har forskjellig vanskelighetsgrad, men du kan gjøre dem 
lettere/vanskeligere ved å bestemme fiendens våpen, 
værforhold etc. Etter å ha valgt oppdrag får du noen korte 
instrukser om oppdraget (hovedmål, posisjoner etc.), og 
passord hjem til basen. Her lønner det seg å skrive ned hva 
du skal svare når du bes om å identifisere deg. Hvis du ikke 
vet hva du skal sv�e, blir du tatt for å være en fiende, og 
skutt ned. Når du har gått nøye gjennom instruksene gjør du 
deg klar til å utruste ditt Apache Gunship. Du får nå et bilde 
av helikopteret, og på siden av det ligger iorskiellige våpen. 
Ved å bruke musen monterer du det utstyret du skal ha. Nå 
er du endelig klar til å fortsette til helikopterbasen. Etter et 
øyeblikk med loading sitter du inne i cockpiten. Du starter 
motorene og er dermed klar til å ta av. Ved å trykke på 'M' 
får du et kart over området på skjermen. På kartet er hov-



edmålene avmerket, samt en del andre lokaliserte fiende
tropper. Alle fiendene er imidlertid ikke avmerket på kartet, 
så du må holde øynene åpne under hele turen. Etter å ha ori
entert seg går du tilbake til cockpiten. Plutselig kommer en 
beskjed opp. 'target' står og blinker i beskjedvinduet. Ved å 
trykke på 'space' får du et nærbilde av målet i en liten rute 
på skjermen. Alle målene er tegnet i fyllt 3D-vektorgrafikk, 
og de beveger seg hele tiden. Siktet låser seg på målet, og 
du fyrer av en rakett. Du følger raketten med øynene, og et
ter et øyeblikk ser du en eksplosjon på den lille skjermen. 
Du slapper av et øyeblikk, men det skulle du ikke gjort. 
Ikke før har du sprengt vekk en fiende, før nye dukker opp, 
og du blir møtt av en skur med raketter. For å unngå raket
tene dukker du bak en åskam og ligger å venter. Du flyr 
rundt åskammen og sender en rakett mot en uforberedt 
stridsvogn. Ett sekund etter er også den blåst til himmels. 
Du fyrer av noen raketter mot noen andre mål, og fortsetter 

turen . mot hovedmålet. Etter å ha tråklet deg vei gjennom 
krigssonen når du fram til en base. Du sender avgårde et par 
raketter, og skyter noen runder med mitraliøsen. Målet er 
tilintetgjort og du vender tilbake til basen. På basen får du 
utmerkelser ettersom i hvor stor grad oppdraget var vel
lykket Du er nå bedre kvalifisert til å prØve deg på et 
vanskeligere oppdrag. Det blir også lagret på disketten hvor 
langt du har kommet etc., slik at du ikke må starte fra beg
ynnelsen av hver gang. Etter en del oppdrag vil du få en 
ganske fin samling av medaljer og titler. 
Det er på denne måten Gunship fungerer. Måten Micro 
Prose har klart å gjøre det til en så utrolig realistisk simula
tor er bare å beundre. Det kunne vært skrevet side opp og 
side ned om Gunship. Det er så mange ting man oppdager 
etter hvert, men det er det best å utforske selv. Gunship er 
en simulator i klasse med Interceptor og Falcon som alle 
burde få med seg. 

Grafikk 111111111 111111111111 [ill 
Lyd 1111111 11 11  III IIH2][2H21 

Meget god og rask fylt 3D-vektorgraftkk. 
Gode lydeffekter. 

Vanskelighet .11 .11 11 1111 11  [ill IT] 
Holdbarhet 1111111 11 11 1111 11.61 

Mange oppdrag der du kan variere vanskeligheten. 
Et stort spill som tar tid å utforske. 
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GAME 

Hawkeye 
Etter å ha pløyd raskt gjennom arket . . 
en 12 linjers bakgrunnshistorie, plugge Hå< 

ten i diskettstasjonen. Historien bak Hawkey· · kort. En 
planet ved navn Xamox hadde klart å skape en nesten per
fekt sivilisasjon. En dag kom imidlertid en nomadestamme 
forbi, og syntes det hele var for perfekt. De drepte 
flesteparten av innbyggerne, og startet en fabrikk som pro
duserte radioaktive planter. De få gjennlevende av den 
gamle rasen gikk under jorden, og arbeidet med en måte å 
oppnå hevn på. De utviklet en rase som var halvt menneske 
og halvt robot Prosjektet er ikke utprøvd ennå, og det er det 
din jobb å gjøre. Du er Hawkeye, og du skal kjempe deg 
gjennom 12 brett for å gjennvinne kontroll over Xamox. 

Hawkeye er Thalamus sitt første Amigaspill i en 
serie på fem, og etter suksessen Hawkeye hadde hatt på '64, 
hadde jeg visse forhåpninger. Da spillet hadde loaded ferdig 
kom en tittelskjerm fram. Der fikk jeg beskjed om å trykke 
på joystick-knappen for å starte. Da jeg hadde fumlet fram 
josticken og trykket knappen loaded spillet litt til. Da tek
sten 'get ready' kom opp på skjermen var jeg virkelig spent. 
I samme �yeblikk som spillet startet, falt humøret helt ned 

. på bunn. Jeg fant i all hast noen gamle datablader og fant 

fram en test av '64 versjonen. Det var nesten ikke til å tro. 
GrafIkken var så og si identisk. GrafIkken var absolutt god 
til å være på C64, men den holdt ikke på noen måte mål 
som Amigagrafikk. Vel, grafikken er ikke alt, sa jeg til meg 
selv og begynte å spille. Målet er å finne fire puslebrikker, 
og nå til enden av brettet. Man har fire forskjellige våpen å 
velge mellom, og amunisjon etc. kan bli funnet i tillegg til 
brikkene. Jeg begynte å bevege Mr Hawkeye, og grafIkken 
begynte å scrolle til siden. Scrollingen var ikke helt god, og 
snart traff jeg på en liten gruppe av imponerende dårlig teg
nede dyr. Jeg fyrte løs, og de forsvant i en grå og sort ek
splosjon. Etter en stund med leting fram og tilbake hadde 
jeg endelig klart å fmne alle de fire bitene. Jeg sprang til 
slutten av brettet, og maskinen begynte å loade igjen. Jeg 
hadde et stille håp om noen grafiske forbedringer, men den 
gang ei. Brett 10 var av samme standard, bare mye vanske
ligere. Etter raskt å ha mistet alle livene mine, var jeg igjen 
klar for leveI l .  

Hawkeye er et spill med meget liten apell, og den 
elendige grafIkken bidrar ikke til et bedre inntrykk. Lydef
fektene og musikken er sansynlighvis det beste med hele 
spillet, selv om de er ganske ordinære. Hawkeye er i virke
ligheten et usedvanlig dårlig spill og burde ikke kjøpes for 
noen pris. Her har vi virkelig en sterk kandidat til formater
ing. 
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Utrolig lite variert og dårlig grafIkk. 
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Noen få brukbare lydeffekter, og en akseptabel melodi. 
Spritesjekkingen er dårlig, spillet blir vanskelig ... 
Den dårlige standaren gjør at man går lei utrolig fort. 



loneer 

Direkte fra U.S.A har vi fått dette spillet Det er ikke helt 
ferskt, men vi tar det med likevel. Det er et amerikansk sel
skap som kaller seg Terrific Software som distribuerer Pio
neer Plague. 

Vi kan jo starte med en litt bakgrunnshistorie. Pioneer 
Probe Mark IV: jordens svar på overbefolkning. Et selv
formerende robotromskip som beveger seg rundt om i uni
verset og gjør planeter om til paradis. I begynnelsen så alt 
bra ut, men plutselig har det blitt oppdaget uventede mu
tasjoner av PPM IV. Den første mutanten hadde mistet ev
nen til å ,skape variasjon i landskapet Alle planetene ble 
gjort om til planeter bestående av bare byer. Den nye mu
tanten er derimot mye verre. Den har mistet evnen til å 
sjekke om planetene er bebodd. Den drar rundt som en far
sott og ødelegger de planetene den kommer over, og dreper 
alt liv på dem. 

Selvfølgelig er det ikke riktig så ille som det høres ut til. 
Det er jo alltid en viss mulighet for at det hele kan stoppes, 
og det er selvfølgelig du som skal gjøre det Ødelegg alle 
mutasjonene av PPM IV og redd menneskeheten. Det er 
like dramatisk hver gang du må redde menneskeheten, men 
det er vel hvert et forsøk. Du starter i romstasjonen din. 
Fremfor deg har du fire monitorer. Den ene tar deg til rom
skipet ditt på den planeten du er på. Med det skal du fly 
rundt på planeten og ødelegge alle basene som produserer 

mutantprober. På radaren vil du finne hvor de er, og 
hvor LivStjemen er. Hvis du blir skadet av fiender, 
lønner det seg å ta en tur inn i LivStjemen for en 
reparasjon. Det er om å gjøre å ødelegge basene så fort 
som mulig, slik at ingen prober unnslipper. Hvis du 
klarer å ødelegge alle basene drar du til LivStjernen, og 
så blir du automatisk transportert tilbake til romstasjo
nen. Her velger du monitor nummer to, og dermed får 
du et kart over hele solsystemet på skjermen. Her ser du 
hvor mange baser det er på hver planet, og så velger du 
hvilken planet du skal dra til. Ødelegg alle pro�ne, og 
du har klart spillet 

Pioneer Plague bruker faktisk HAM (4096 farger på 
skjermen på en gang). Likevel er grafikken heller dårlig. 
Romskipet er ganske stort og fargefullt, men bakgrunns
grafikken er grå og kjedelig. Bevegelsene blir også 
ganske trege med så mange farger, og scrollingen er 
dårlig. Musikken til hver sekvens er god, men lydeffek
tene er heller dårlige. Pioneer Plague blir for kjedelig i 
lengden. Det er ganske morsomt i begynnelsen når du 
har satt deg inn i spillet, men interessen dabber fort av. 
Man går fort lei av å fly over de samme landskapene og 
skyte de samme basene hele tiden. Ved et første blikk 
ser spillet imponerende ut, men bak en pen fasade 
skjuler det seg en uinteresant spill. 
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Gode hovedspriter, men elendig bakgrunn. 

Musikken er god, men lydeffektene er dårlige. 
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Når det dukker opp 50-60 baser blir de for vanskelig. 
Det samme om og om igjen. 
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Silkworm 

Denne gangen har vi også gleden av å presentere et sky te
spill i særklasse. Denne gangen er det Silkworm, som er 
produsert av Sales Curve Ltd, og distribuert av Virgin Mas
tertronic Ltd. Silkworm er kanskje i første rekke et spill for 
to spillere, men det fungerer utmerket også for bare en. 
Silkworm er et horisontalt scrollende skytespill, der man 
kan velge å være helikopter eller jeep. Er man to spillere 
kan man være begge. Man starter som vanlig på den ene en
den av brettet, og man skal forsøke å komme seg uskadd 
-gjennom det hele. På slutten av hvert brett møter man en gi
gantisk krigsmaskin. Her gjelder det å slå løs på joystick
knappen, og fylle monsteret med bly. Hvis man har flaks, 
vil man etter noen slitsomme sekunder ha klart å sprenge 
giganten. Underveis vil man også kunne samle opp ekstra 
våpen. For dem uten autofirejoystick, er symbolet som gir 
autofire kjærkomment å få kloa i. :Man får da anledning til å 
hvile en Øm finger, men bare til man er så uheldig å blir 
truffet Da er det på'n igjen. 
Silkworm er spillet for alle skyteglade spillere. 12 brett 
spekket med glitrende grafikk og lydeffekter som virkelig 
får deg til å ta dekning, burde være en god grunn til å skaffe 
seg det. Silkworm vil få joysticken til å jamre seg, og det vil 
garantert holde deg engasjert i dagevis. Jeg har bare et godt 
råd å gi. Skaff deg det og fyr løs! 
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Savage 
Savage er tilbake! Denne gangen på Amigaen for å redde 
sin elskede. Spillet som er utgitt av Probe Software, lar deg 
spille barbaren som er på desperat jakt etter sin elskede. Et
ter at hun er blitt tatt til fange av mørkets vokter, tar Savage 
øksen fatt for å befri henne. Spillet er delt opp i 3 
sekvenser, og på kjøpet får du også en intro. 
I det første spillet er du Savage som prøver å rØmme fra 
borgen. Du tar din trofaste øks, og gyver løs på demoner, 
drager etc. Mens du fortvilet springer fra venstre mot høyre 
må du også hoppe over avgrunner og over til små søyler. 
For å gjøre det hele mer umulig, begynner noen av søylene 
å synke i bakken med en gang du lander på dem. Klarer du 
ikke å hoppe videre raskt nok, ender du opp i et hav av 
flammer. Klarer du imidlertid å komme deg gjennom bor
gen, blir du transportert til Death V alley. 
Her sitter Savage på en jetbike i et 3D landskap, med de 
samme scrollende stripene som på Out Run. Her skal man 
fyre løs på roterende hodeskaller, men man må også styre 
unna søyler som gjør både deg og jetbiken til en skraphaug 
hvis de treffer. Når Savage kommer halveis oppdager han at 
han bare kommer lengre og lengre bort fra sin elskede. Han 
snur umiddelbart og drar tilbake til borgen. Når han kom
mer fram til borgen oppdager han at han har kommet til en 
ny inngang, bare at denne er alt for liten for ham. Savage 
tilkaller derfor sin mektige venn Ørnen, og i rollen som 
ørnen skal man komme seg gjennom den siste biten av 
spillet Det er lettere sagt enn gjort, men hvis man klarer 
det, vil Savage bli gjenforent med sin elskede, og vi får en 
happy end. 

Grafikken på Savage er av ganske god kvalitet, men jeg 
synes den er litt for Atari aktig. Animasjonen er meget god, 
spesielt på Ørnen og lyden på spillet er virkelig god. Man 
har muligheten til å spille med både lydeffekter og musikk 
samtidig. Her utnyttes virkelig alle 4 stemmene til Ami
gaen. Musikken er også full av samplet tale, og en brutal 
stemme starter det hele med å brøle SA V AGE! Savage gir 
dessuten god valuta for pengene, ved at det er tre spill i en 
pakke. I tillegg er 'det også en god intro. Savage er et spill i 
beste arcade-stil, der du trygt kan gjøre deg til øksernorder 
uten å havne bak gitteret. Et spill som alle virkelige barbar
er bør ha. 
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The New 

Zealand Story 
Ocean har igjen kjØpt opp rettighetene til et arcadespill, for 
så å lage en Amigaversjon av spillet Denne. gangen var det 
Taito's Newzealand Story. Det hele startet en solskinnsdag 
utenfor Zoo. Du er plutselig forvandlet til en liten Kiwi, og 
står fredelig og hygger deg sammen med vennene dine. 
Plutselig dukker en uhyggelig sel opp, og fanger dere alle 
sammen. Du klarer imidlertid å slippe unna, og nå må du 
selvfølgelig redde alle sammen. TNZS er et platformspill 
der du er den tapre lille Kiwien som i en desperat kamp skal 
forsøke å redde de fortapte vennene dine. Du hopper fra 
platform til platform, og tilintetgjør enhver som forsøker å 
yte motstand. Du er utstyrt .med piler og en bue, og du må 
klare deg med det inntil videre. På veien kan man plukke 
opp andre våpen som bomber, romskip m/laser etc. hvis du 
klarer å komme deg til slutten av brettet vil du finne en av 
vennene dine fanget i et bur. Du åpner buret i en fart, og så 
er en av kameratene dine fri. For hver fjerde Kiwi du befrir, 
møter du et stort uhyre. Her må du bruke all din kløkt for å 
overvinne det Slik fortsetter du til du har reddet alle 
vennene dine. Dette er vel en typisk situasjon der du skulle 
ønske du ikke hadde fullt så mange venner. 

TNZS er sammen med Bubble Bobble et av de uten tvil 
beste platformspillene på Amigaen for øyeblikket. TNZS 
har alt som et platformspill trenger for å gjøre det vellykket. 
Det har fart, spenning, god grafikk og lyd. Grafikken er 
ikke av det fantastiske slaget, men den er meget god til å 
være på et platformspilL Lyden er middels, med spillet er 
likevel utrolig apellerende. TNZS er et spill som alle rid
dere av plattformspill burde ha i samlingen sin. 

Grafikk 
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Red Heat 
Etter å ha løpt seg gjennom Running Man, er vår venn 
Arnold tilbake som russisk purk i New York. Hvis man har 
sett filmen, vil man naturlighvis gjenkjenne hver eneste 
sekvens i spillet. Arnold starter sin jakt på narkotikahan-

GAME 
dleren Viktor Rostavili i en av saunaene i Moskva. Her 
følger du Arnold på samme måte som i Running Man. Den
ne gangen beveger skjermen seg fra høyre til venstre, og du 
må slå ned alle som prøver å hindre deg i å nå Viktor. På 
veien faller det murstein fra taket, og steiner blir kastet etter 
deg. For å unngå dem må Arnold dukke. Hvis man blir truf
fet av slag eller steiner mister Arnold energi, men man kan 
plukke opp energi på veien samt noen våpen. Etter å ha 
klart brettet med saunaen, oppdager Arnold at Viktor har 
flyktet. Han får beskjed fra høyere hold om at Viktor har 
flyktet til U.S.A. Det er her øst møter vest, og Arnold blir 
kommandert til å dra etter Viktor. Den neste sekvensen ut
spiller seg på et sykehus i U.S.A. En av kumpanene til Vik
tor har blitt ført på sykehus, og for at han ikke skal avsløre 
noe, gir Viktor ordre om at han skal forgiftes. På sykehuset 
sloss Arnold mot revolvermenn og falske sykesøstre som 
kaster sprøyter o.l. Her begynner spillet å bli virkelig 
vanskelig. Det er hele tiden sprøyter i luften, og revolver
menn dukker stadig opp. Jeg har ikke klart å komme meg 
lengre enn hit Den neste sekvensen er fra hotellet og den 
siste fra togstasjonen. 
Red Heat er på samme måte som Running Man et spill der 
du må slå deg vei til slutten av brettet for å klare det. Det er 
dermed ikke noe nytt ved Red Heat, og etter en stund blir 
det kjedelig. Mye av grafikken er digitalisert og det funger
er ganske bra, men den virker litt grumsete. Animasjonen er 
også brukbar, men den kunne vært mye bedre. Red Heat var 
en middels film som Ocean har gjort til et middels spill. 
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Licenee to KilI 
Etter endt oppdrag har Agent 007 bestemt seg for å prøve 
lykken som agent på Amigaen. Det er Domark som har 
klart å slått kloa i rettighetene til denne kinosuksessen, og 
de har sansynligvis laget det beste James Bond spillet som 
noen gang har vært laget på Amigaen. 
Du starter din karriere som agent om bord på et helikopter. 
Du kan styre høyden på helikopteret ved å ta joysticken 
fram og bak. Jo lavere du flyr, jo raskere går det. Minuset 
ved å kjøre fort og lavt er at du kolliderer i nesten alt du ser. 
Mens du flyr helikopteret på jakt etter narkotikakongen 
Carlos kommer du over hus der helikopteret blir beskutt. En 
velrettet salve med mitraliøsen gjør fort slutt på plag
somhetene, og du flyr videre. På slutten av brettet stopper 
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GAME 
helikopteret og du setter av Agent 007. Her settes neste 
sekvens igang. Fra å ha kjØrt et helikopter og sett det hele 
ovenfra er du nå · satt på bakken. Denne sekvensen or også 
sett ovenfra og personene på bakken er ganske små. Du er 
bevepnet med en pistol, og med den skal du prøve å skyte 
20-30 av Carlos' menn. Denne sekvensen er både lengre og 
vanskeligere enn den foregående. Jeg har bare klart å kom
me til slutten av dette brettet, og hva som skjuler seg bak 
det vet ikke jeg. 
Licence to Kill har både god grafikk og lyd. problemet er 
imidlertid at spillet er så alt for vanskelig. Jeg har klart å 
kommet til sekvens to flere ganger, men ikke lenger. Jeg 
synes spillet blir frustrerende vanskelig der, og da er det 
ikke gøy å spille det mer. Licence to Kill vil jeg derfor bare 
anbefale for dem som liker en virkelig utfordring. 
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Blood Money 
Gjett om jeg var skeptisk da jeg plugget Blood Money inn i 
diskettstasjonen. Psygnosis har aldri latt være å imponere 
meg ' med sine spill. GrafIkken har alltid vært i toppklasse, 
mens programeringen har ligget helt nede på bunnivå. Da 
spillet begynte å loade fIkk jeg min første overraskelse. Et
ter en liten sekvens med digitalisert tale, kom et romskip i 
en meteorskur fram. Meteorene var digitalisert, og 3D ef
fekten var virkelig bra. Grafikken levde også her i høyeste 
grad opp til Psygnosis standard. Ditt oppdrag i dette sky te
spillet fra Psygnosis er å plyndre 4 forskjellige planeter. Du 
starter med $200, og har dermed adgang til 2 av planetene. 
Planet l koster $ 100, planet 2 koster $200 etc. Etter at du 
har valgt planet, starter du i form av et helikopter (planet 1), 
eller en ubåt (planet 2). For hvert av fIendeskipene du 
skyter får du fra $10-$25. Du kan for disse pengene kjØpe 
våpen og annet ekstrautstyr på utstyrsforretningene. Forret
ningene er plassert forskjellige plasser på planeten. På slut
ten av hver planet møter du en solid motstander. Hvis du 
klarer ham, kan du velge neste planet. 
Blood Money er et horisontalt scrollende skytespill, uten 
egentlig noen nye ideer. Grafikken er derimot noe av det 
ypperste som er laget på Amigaen. Da jeg første gang 
prøvde Blood Money satte jeg ned joysticken etter en liten 
stund, og bare sto og måpte. Grafikken er fenomenalt teg
net. Den er fargefull, objektene er store og animasjonen er 
helt på topp. På audio siden kan man velge mellom musikk 
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eller lydeffekter. Musikken som spilles er en rolig og fm 
soundtracker melodi, og lydeffektene er også bra. Det en
este negative ved Blood Money er konseptet. Det er på in
gen måte nytt, men for alle fans av denne typen spill, betyr 
ikke orginaliteten like mye som utførelsen. Blood Money 
kan også virke litt i vanskeligste laget, men man kan få 
kjØpt ekstraliv , og etter litt øvelse er det ikke verre enn an
dre spill av denne typen. 
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Dominator 
De lar seg ikke stoppe av noe. Uansett hvor uorginale og 
kjedelige de blir, skytespillene fortsetter å rulle inn. Det sis
te spillet av denne typen vi har fått tak i er Dominator fra 
System 3 .  Historien er selvfølgelig den samme som i de 
utallige andre skytespillene. Jorden er igjen truet av en ny 
vond kraft, og du er som vanlig den siste av de store 
krigsheltene. Du tar heltmodig plass i ditt trofaste romskip, 
og gjør deg klar til å slå tilbake invasjonen. 
Det er i alt 4 forskjellige soner. I sone l er det vertikalt 
scrollende landskap, og etter å ha eliminert alt som beveger 
seg, når man fram til den siste skansen. Etter en 
møysommelig kamp klarer man å overvinne monsteret, og 
man kan gi seg i kast med de neste 3 sonene. Her forandrer 
spillet seg litt, og de siste tre sonene foregår i horisontalt 
scrollende omgivelser . Fortsett i samme stil som i sone l ,  
og du vil nok tilslutt nå fram til uhyret her også. 
Dominators tilbyr ikke noe nytt. Det er den samme skyt-alt
som-beveger-seg historien, og hvis ikke alt fungerer per
fekt. faller spillet igjennom. Det er det som er tilfellet med 
Dominator. Grafikken er ganske god, med alt beveger seg 
så grusomt sakte.. Programmeringen virker svært upro
fesjonell, og sjekkingen om kulene treffer er langt fra til
fredsstillende. Generelt er Dominator et spill under middels, 
og ettersom det er så mange andre gode spill av denne 
typen på markedet, ville jeg heller investert i et annet. 
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Journey skiller ser kraftig ut fra 
tidligere Infocom titler med at du ikke 
trenger å skrive hva du skal gjøre. All 
kommunikasjon med de forskjellige 
karakterene styres ved å klikke på 
kommandoer, eller ved å velge med 
piltastene og return. Dette gjør det en
klere for nybegynnere å komme igang. 

Historien 
Landet som gruppen du skal styre 
kommer fra, er rammet av flere års 
hungersnød og feilslåtte avlinger. 
Samtidig er vannet blit dårlig og farlig 
å drikke. Mange har flyttet og håpet 
om at ting skulle bli bedre er nesten 
forsvunnet. 
Det ble besluttet å sende en gruppe for 
å finne årsaken til det onde som har 
rammet landet, gruppen ble ledet av 

J ourney er det første adventure fra Infocom som innehold
er grafikk. Det er nesten en halv megabyte med bilder lagt 
inn i historien. Infocom er mest kjent for sine "text only 
adventures".  Men de har nå funnet at grafikken på dagens 
datamaskiner er kraftig nok til at de kan legge til bilder. 

Garlimon. Men gruppen forsvinner 
spro løst og en ny gruppe blir samen
satt. Det er disse du skal styre. De fire 
som er med er Bergon en snekker og 
leder for gruppen, Praxix, byens troll
man, Esher er fysiker og lege når det 
trengs og Tag (eller det navn du vel
ger) som er historiens forteller. 
Dere er på vei til en gammel og kraftig 
Trollman, Astrix, som skal hjelpe dere 
å knuse "The Dread Lord" som er 
skyld i alt det onde som har skjedd. 
For å klare det må Astrix først få tak i 

fire forskjellige magiske stener, med 
disse vil han. kunne fortelle hvor to an
dre stener som er enda kraftigere, er. 
Med disse to stenene kan han fortelle 
hvor den siste og kraftigste av dem 
alle er. Den siste stenen må Astrix ha 
for å kunne knekke "The Dread Lord" . 
Oppgaven er i beste Infocom stil 
vanskelig men ikke umulig. Prob
lemene tårner seg fort opp og det er 
viktig å undersøke alle muligheter. 
Man trenger ikke å følge en bestemt 
rute, men kan velge flere alternativ. 
Det er mange og kompliserte proble
mer som må løses og historien kan 
avsluttes på flere måter, men det er 
bare en løsning som er helt riktig. Det 
er å knuse "The Dread Lord". 

Journey er et meget velskrevet eventyr 
i beste Infocom stil, med skikkelige 
beskrivelser av det som skjer. Bildene 
er meget bra tegnet og gir en ekstra 
stemning til spillet. Vanskelighets
graden av problemene er varierende, 
fra helt enkle til de svært kompliserte. 
J ourney har klart å holde meg våken 
foran skjermen i mange netter og jeg 
holder fortsatt pål l Anbefales på det 
varmeste. 

- ørjan 
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Test av CM! processor accelerator fra Creative Microsystemes INC. 

Creative Microsystems har lansert et akselerator kort for 
Amiga 500, 1000 og 2000. Kortet er et såkalt "piggyback" 
kort som består av en 16 mhz 68000 prosessor som går på 
14.32 mhz og det finnes også en sokkel for 68881/68882 
matematikkprosessor. 

Montering 
Å montere kortet er en enkel sak. En åpner opp Amiga' en, 
finner 68000 prosessoren på hovedkortet, tar denne ut og 
setter kortet ned i sokkelen hvor prosessoren sto. Hele op
erasjonen tar 10-15 minutter. Under monteringen må 
envære klar over to ting: 

l) Garantien på maskinen forsvinner. 
2) Ikke "klå" på noe i maskinen. Det finnes en god del 

CMOS-kretser i 5()() og 2000 maskinene, og disse 
tåler ikke altfor mye statisk elektrisitet 

Det finnes 2 jumpere på kortet. Den ene setter kortet i 
FASTROM-mode. Denne forklares senere. Den andre setter 
kortet i "forced fast-mode". Det betyr at prosessoren arbei
der i 14.32 mhz hele tiden. Dette kan føre til at programmer 
som benytter prosessor-timing ikke fungerer. 
Noen eksempler på slik er: 
Bridgebord med 8088 eller 80286 og Janus v2.0 Dos-To
Dos til versjon 3.0 (versjon 3.0 virker) LIFE real-time digi
tizer. 

For å kjøre slike programmer må prosessoren gå i 7.16 mhz 
modus. Alle programmer som benytter timer.devise, eller 
klokkene i I/O-brikkene, vil fungere korrekt i 14.32 mhz 
modus. 

Bruk av kortet 
Prosessoren på kortet må ned til 7.16 mhz når den skal lese 
av ROM, RAM eller IlO-brikkene. Dette betyr at den bare 
arbeider i 14.32 mhz når den utfører interne instruksjoner, 

. eller "snakker" med matematikkprosessoren hvis den er 
montert. Adressebussen på Amiga 500 og 2000 er 2-deIt, 
ROM og RAM. (RAM'en er videre delt i fast-ram og chip
ram, men det er noe annet). Dette blir utnyttet av kortet hvis 
det er satt i FASTROM-mode. Når prosessoren skal ak
sessere adresser mellom $OEOOOO og $FFFFFF vil den ikke 
gå ned til 7 . 16 mhz, men aksessere områder i 14.32 mhz 
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. med 2 wait-states. Jeg prøvde ut dette med programmet 
ROMBASH. Det er et PD program som ligger i filen 
SETCPU.ARC og det kopierer 64 KB fra ROM til chip-ram 
1000 ganger. Resultatene kan en se av tabellen under. 

FASTROM på 
FASTROM av 

7.16 mhz 
15.2 sek 
15.2 sek 

14.32 mhz 
10.8 sek 
14.8 sek 

Forbedring 
29 % 
3 %  

Av tabellen kan en se at forskjellen mellom FASlROM 
på/av er meget stor. Dette betyr også at hvis du har en 
Amiga 1000 er det liten vits å investere i en CMI prosessor 
akselerator med mindre en har bruk for en 68881 eller 
68882. 

7 mhz 14 mhz Forbedring 
Test 4: 54.4 sek 50.5 sek 7 %  
Test 5: 6.9 sek 5.7 sek 18 % 
Test 6: 9.4 sek 8.3 sek 12 % 
Test 7: 3 .1  sek 2.3 sek 26 % 

Hastighetsindex er regnet ut uten bruk av matematikkpros
essor. 

Indeks 7.15 mhz : 1 .0 
Indeks 14.32 mhx : 1 .25 

Index matematikk. 
Index 7.16 mhz FFP 
Index 14.32 mhz FFP 
Index 14.32 mhz IEEE 
Index 14.32 mhz m/881 

: 1 .0 
: 1 .35 
: 0.5 1 
: 1 .83 

Dette skulle vise at en får mest valuta for pengene hvis en 
bruker programmer som inneholder mye matematikk og 
grafikk. Programmene bør helst være laget i C, Assembly 
eller Modula. Fortran og Basic programmer får en minimal 
hastighetsøkning på grunn av måten spr�ene er laget på. 
Programmer som benytter mye I/O får også eri- veldig liten 
økning i hastighet. 

Jeg har selv en Amiga 2000 og har brukt dette kortet i snart 
2 måneder og har ikke hatt en eneste feil. Kortet fungerer 
utmerket og siden det har mulighet for å veksle mellom 7 
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Et medlem i klubben har laget seg et 68020-kort med 2MB RAM til sin Amiga 1000. Sys
temet fungerer utmerket, og kan være verd å se på for de som kan betjene en loddebolt. 

LUCAS betyr "Little Ugly Cheap Accelerator System), og 
er et kort som har plass til 68020-prosessoren, 68881 arit
metisk prosessor, pluss diverse interface-kretser. 
Byggebeskrivelse, komponentlister etc. ligger på en diskett 
som er Public Domain og kan bestilles fra oss. Printkortet 
kan bestilles fra Brad Fowles i Canada, og komponentene 
kan du kjøpe hvor som helst. FRANCES er navnet på 
RAM-kortet som kan kobles sammen med LUCAS. Også 
dette kortet bestilles fra Canada, og det er opp til deg å put
te inn så mye 32-bits RAM du trenger. Begge kortene er 
laget for Amiga 1000, men personer med litt innsikt og 
snedige kabler skulle klare å tilpasse kortet til en Amiga 
Soo eller 2000 (I Norge er det en som bruker det på en SOO). 

HVORDAN? 
Diskettene med info om LUCAS og FRANCES inneholder 
massevis av informasjon og programmer, og jeg ser liten 
vits i å oversette så mye i denne artikkelen. De som er inter
essert i dette prosjektet, kan som sagt bestille disketten hos 
oss. Da kan du også få navn og adresse til et medlem som 
allerede har bygd kortet, og som gjeme hjelper deg med råd 
og tips. 

PRISER 
Lucas-kortet koster $40, de fire P AL-kretsene kommer på 
$30, og med $S i frakt kommer dette på $7S (rundt SOO kro
ner). Med 68020, 68881 og resten av komponentene, ender 

og 14 mhz fra Software, er det 100 % kompatibelt med alt 
som finnes av programvare. Deluxe Paint, Word Perfect og 
MaxipPlan er en drøm å arbeide med i 14 mhz modus. 
MaxiPlan bruker i tillegg 6888 1 prosessoren og blir noe 
fornuftig. Hele Intuition ble raskere og mere behagelig å ar
beide med. 

Hva koster denne herligheten? Du kan bestille kortet fra 

du opp med en pris på rundt 3.500 kroner. Frances koster 
$60, pluss $10 for PAL-kretser og $5 i frakt, altså totalt 
$75. Prisen på et ferdig kort er avhengig av RAM-prisen, og 
du kan bygge kortet ut gradvis. 

HASTIGHET 
I en test i Transactor Magazine er LUCAS og FRANCES 
med 2MB RAM ca. like raskt som Commodores A2620-
kort (14.800 + mva. i Norge), men hvis du er frekk nok kan 
du presse klokkefrekvensen helt opp i 20 MHz , noe som 
virkelig gjør vei i vellinga. Sett i forhold til A2620 til 
Amiga 2000, kommer du ut på en langt laver pris (under 
halv), men da har du til gjengjeld ikke autokonfigurering og 
UNIX ROM (hva skal man nå egentlig med det. ..?). Og så 
er det en del arbeid med lodding og testing for å få mask
ineriet i gang, men dette skulle være overkommelig for de 
som har litt erfaring. 

HVA VENTER DU PÅ? 
Høres dette interessant ut er vi villige til å hjelpe deg på vei. 
Send oss NKr. 50,- i frimerker, så sender vi deg de to 
diskettene med beskrivelser, komponentlister etc. Vår hard
ware-mann kan dessuten hjelpe deg underveis hvis du 
skulle stØte på problemer. Men det er du som må gjøre 
jobben! 

- Øyvind 

Amiga Centre, Scotland, telefon 095-44-3 1-557-4242, for 
179 pund. Kortet kan også bestilles direkte fra Creative Mi
crosystems for $199. Se adresse/telefon-nummer i Amiga 
World. 
Matematikkprosessor, 12 mhz 68881 ,  kan du bestille fra 
Olav Tandberg Elektronikk, 02-306600, for ca. kr 800,- + 
mva. 

33 



Tungt armert Amiga: 
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Hvem har interesse av denne artikkelen? 
Den som har behov for å kjøre tyngre MS-DOS program så 
som Data Assistert Konstruksjon. Eller den som har 
generell interesse av koprosessorer i AMIGA 2000. 

En kort beskrivelse av systemet. 

AMIGA-side: 
AMIGA 2000A 
3.5" intern diskettstasjon 
2 MB RAM ekspansjonskort 
40 MB Harddisk +controller 
3.5" Extem diskettstasjon 

AMIGA til IBM side: 

(A2ooo) 
(A2010) 
(A2052) 
(A2090/40) 
(A1010) 

Bridge Card med 360KB floppy (A2088D) 

IBM-side: 
PC-ELEV ATOR 386 fra Applied Reasoning Coporation 
EGA display driver 
Interface card: Centronics+2xRS232+games+klokke 

Og så er det des verre allerede fullt! . Her er ikke plass til 
egen Harddiskkcontroller, så MS-DOS må bruke AMIGA 
harddisk. 

Operativsystemer: 
AMIGA:Workbench 1 .2n. Version 33.56(n 1 .03) 1987. 
Janus 1 .  Jeg forsøkte en betautgave av Janus 2 sammen med 
Workbench 1 .3 og MS- DOS 3.30 ved Påsketider i år. Kol
lisjon med EGA driver adresser var antatt årsak til at dette 
ikke gikk. MS-DOS Version: 3.20 

Særskilte hensyn jeg må ta: 
1 Må kjØre EGA skjenn på IBM side i det jeg benytter 

AUTOCAD. CGA grafikk fungerer fint på AMIGA 
skjermen, om man klarer seg med dette. 

2 Må ha en serieport COM 1 :  fysisk knyttet til IMB-bus for 
. AUTOCAD-lås. 

3 MÅ ha en Centronics LPT2: fysisk knyttet til IBM bus 
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for ekstra lås. Dnnte låsen er for et eget menyprogram 
som går sammen med AUTOCAD. 

LPTl :  fungerer greit for skriver over AMIGA, men 
menyprogrammet finner ikke låsen om den er satt i 
AMIGA-centronics port. 

Spee: PC-ELEVATOR 386 
Processor: INTEL 80386 16MHz 
Coprocessor: " 80387 16MHz 
RAM 1MB 32bits. 
DRAM Max: 16 MB (l00nsec) 
Fysisk: Helkort 338x 107. 10 Watt 
Plass til 80387. 

Alle brikker har sokler slik at skifting er enkelt. Et stort 
pluss. Installasjon: Ingen endring av Bridge Card. INGEN 
LEDNINGER. Et tidligere forsøk med 80286 kort strandet 
p.g.a. problem med flatkabel. INGEN Prosessor å fjerne. 
PRIS: ca NOK 10 000. eks. 80387 levert på døra hvis by
område i Norge 

Instruksjoner 
56 siders hefte. Omfattende tilegg for spesielle maskiner 
etc. på diskett Programvare på diskett: 

Disk Cache. Virker bare på reelle disker, ikke virtuelle. 
RAM Disk. Jeg benytter 424K på Bridge Card som G: 

(Ellers må benyttes JANUS JDISK programvare) 
EXPANDED memory. Jeg benytter ikke denne. 
EXTENDED memory. Benytter 190K av 32 bits RAM. 

OPPSETI av PC-ELEVATOR 386 
DETrE ER IKKE ENKELT!!! Man bør kunne sette opp 
CONFIG.SYS og AUTOEXEC.BAT v.h.a. en editor. 
Videre bør · man kunne "en del. MS-DOS";- Hvis man 
forsøker seg: Les instuksjonen omhyggelig. Skriv ut hjelpe
instruksjonen. Les "USING THE FIXJDISK UTILITY" . 
Programmet FIXJDISK.COM må kjøres før JLINK ved 
oppsett av virtuell disk. Applied Reasoning operer med 
begerepene UPST AIRS og DOWNST AIRS. LEVEL gir 



svar på hvor man befinner seg. UP bringer oss til 80386 ak
tivitet og DOWN til 8088 aktivitet. Jeg benytter 8088 RAM 
som G: drive og kan ikke gå DOWN fra UP. Ellers finnes 
program som STATUS og SETUP. O.B.S. Andre program
pakker benytter også SETUP .EXE for oppsett. 
Applied Reasoning Corp. fikk melding fra en bruker om at 
kortet virket i AMIGA 2000 og trodde det var en spøk. 
Deretter skrev de en tilpasning for AMIGA 2000. 
Det synes for meg som de har gjort et godt arbeid. Instruk
sjonen inneholder 7 sider troubleshooting. Jeg har imidler
tid hatt et problem som ga meg en del bry: 
Jeg har ikke plass til harddisk controller på mM sida. Jeg 
kan ikke boote MS-DOS fra Virtuell disk (JDISK). Jeg må 
p.g.a. PC-ELEV ATOR boote fra A: to ganger. Problemet 
bunner i at A: ragerer for seint. Ved en copy e.l. til a: vil det 
med jevne mellomrom dukke opp melding om DRIVE 
NOT READY. en R for retry løser problemt her. 

Problemet er �OMMAND.COM, et av MS-DOS' store 
problembarn. CO�IAND.COM har en fast del i RAM og 
en transient del som blir lest inn etter behov. MS-DOS in
nehar et herlig sammensurium av COMSPEC, SHELL og 
COMMAND kommandoer. Vanligvis benyttes SHELL= ... i 
CONFIG.SYS til å spesifisere command processor. I 
AMIGA-DOS ligger alle kommandofIlene "løse" så som 
DIR. I MS-DOS er de i hovedsak samlet i COM
MAND.COM. Ingen av "mine" virtuelle disker er etablert 
på det tidspunkt CONFIG.SYS utføres. Jeg synes å ha løst 
problemt ved å benytte kommandoen COMMAND i en 
egen batch fil. Jeg benytter drive G: (424KB i RAM) for 
COMMAND.COM slik: 

copy a : command . com g :  

command g :  / E : I0 2 8  /p  

Herved slettes alle SET xx=yy som måtte være satt opp i 
AUTOEXEC.BAT. 
Så jeg venter med alle slike oppsett til etter nevn� batchfil. 
Jeg er uansett avhengig av å bruke forskjellige oppsettfiler. 
FORSØK IKKE MED COMSPEC=X:command.com 
LES NØYE om CONFIG .SYS og rekkfølge for tilordninger 
av devices. Det er IKKE likegyldig hvilken rekkefølge en 
nytter. 

Jeg nytter føgende drives: 
A: Vanlig 360K floppy levert med Bridge Card 
B: 3.5" 720KB drive (AI0I0 JA den kan brukes som 

MS-DOS 720KB!) 
C: 5MB Virtuell disk under 2.partisjon av AMIGA 

40MB Harddisk. 
D: 1 .5MB RAMdisk under AMIGA RAM: RAMdisk. 
E:5MB Virtuell disk under 2.partisjon av AMIGA 

40MB Harddisk. 
F: 10MB Virtuell disk under 2.partisjon av AMIGA 

40MB Harddisk. 
G: 424KB Virtuell RAMdisk under Bridge Board RAM 

(Ellers ubenyttet RAM) 

De mest vanlige "Utilities" programmer ser ut til å fungere 
OK. CCN anbefalete meg å dele AMIGA Harddisk slik at 

en del kun brukes for MS-DOS. 
I G: drive legger AUTOCAD sine midlertidige filer. Dette 
funger med AUTOCAD filer opp til ca 330KB. 
Til drive d: kopierer jeg alle .ovl .exe .mnx fIler og andt:e. 
Resultatet er at harddiskaktiviteten er meget liten. I tillegg 
er RODIME harddisken nærmest lydløs. Så hadde man bare 
fått stoppet disse ... viftene, så ville alt vært stille og herlig. 

Man må på den negative siden anføre: 
- Den tosidige RAM på Bridge Board sinker 

kommunikajonen mellom systemene. 
- Ved bruk av AUTOCAD synes RAM drive D: å 

virke like hurtig som en hurtig harddisk. (IKKE 
målt) 

En svakhet ved PC-ELEVATOR 386 er en noe sen oppda
tering av skjermen. Det siste har kun interesse for DAK og 
lignenede anvendelser. 

Noe av det viktigste for DAK-anvendelser er flyttalI
shåndteringen. Der er 80387 vesensforskjellig fra 80286. 

Et lite sidesteg: 
De som måtte ha spesiell interesse for koprosessorer, par
alellprosessering o.l. bør henvende seg til MICRO W A y 
(Norge: Semi Devices A/S). Micro Way er utviklere av 
FLICKERFIXER for AMIGA 2000. 
Micro Way har testet et av sine transputerkort i AMIGA 
2000 før Feb.88. Jeg tror kortet ble testet sammen med 
Bridge Card. Problemet med transputerkortet er kravet om 
rekompilering av kildekoden. 

Tilbake til PC ELEVATOR 386: 
En viktig egenskap med PC ELEVATOR 386 er at det skal 
fungere sammen med AT Bridge Card samt de fleste 8088, 
8086 (Eks. : Olivetti M24) og 80286 maskiner.Norton 
SI=18.2 for mitt oppsett. Dette stemmer med test/omtale i 
SENTRY APRIL 88 side 3 1 . For nærmere og nyere op
plysninger kontakt 

Paul M. Blumenfeld 
APPUED REASONING COPRPORATION 
86 Sherman st. 
Cambridge, MA 02140 
U.SA. 

Telef 61 7 492 0700 
FAX:6J 7 492 7908 

Dette er et mindre produksjonsfirma som helst selger til 
OEM, slik jeg oppfattet dem for ca. ett år siden. 

Vil noen ringe meg for en AMIGNdiverse prat så er den/de 
velkomne på telefon privat etter ld. 1800: 06542457. 

-Aage J. Andersen. 

SKA DET VARA, SÅ SKA DET VARA 
BRUMUNDDØL! 
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Her fortsetter vi med leksjon 2 av BASIC-kurset vårt, som beg
ynte i forrige nummer. Da så vi på variable, INPUT og PRINT
kommandoene. Denne gangen forklarer vi IF . . . TREN og GOTO. 

IF ... THEN 
IF-setningen er en meget viktig del av BASIC. Med denne kan du sammenlikne variable 
eller konstanter for å finne ut f.eks. om to variable er like, samt bestemme hva som skal 
skje hvis dette er tilfelle. Hvis du f.eks. bruker INPUT -setningen (forrige leksjon) til å 
be om etja/nei svar, kan du bruke IF for tinne ut hva som ble svart. 

INPUT " L iker du Amiga " , svar$ 

IF sva rS = " j a "  THEN PRINT "Me ld deg inn i ATLANT I S "  

Hvis du skriver inn disse to linjene og kjører programmet, får d u  spørsmålet 

Like r du Amiga '? 

Selvfølgelig er du ærlig, og svarer ja Da kommer beskjeden 

Me ld deg inn i ATLANT I S  

fram på skjermen. Hvis du svarer nei, eller noe annet, skjer ingen ting. Selvfølgelig kan 
du utvide programmet til å forstå nei-svaret, f.eks. slik: 

I NPUT " Liker du Amiga " , s va r $  

I F  s var S " j a "  THEN PRINT "Me ld deg inn i ATLANT IS" 

IF s var S = " nei" THEN PRINT " St akk a r s  deg . . .  " 

Hva som skal stå bak THEN, bestemmer du. Det mest vanlige er kanskje å bruke GOTO 
eller GOSUB. Denne tekn ikken står på slutten av denne leksjonen. 

ELSE 
Du kan ikke bare bestemme hva programmet skal gjøre når testen slår til , du kan også 

bestemme hva den skal gjøre hvis sammenlikningen ikke stemmer. Da bruker du kom
mandoen ELSE. 

I NP U T  " S k r i v et ta l l " , x  

I F z < O T H E N  P R I NT " Negat ivt " ELSE P R INT " P o sitivt " 

Her ser du at vi ikke bruker l i khetstegnet, men heller "mindre enn "  for å fin ne ul om lal

let x er m indre enn null .  Hvis dette er ti l felle, skrives " N egati vt" ut, i motsatt fa]]  utføres 



kommandoen etter ELSE, som skriver ut "Positivt". SkjØnte du det? Her er enda et ek
sempel 

INPUT "Passord" , a$ 
IF a$ = " 123"  THEN PRINT "Ok" ELSE PRINT "Feil passord" 

END IF 
Det er ikke bestandig at du får plass til alle kommandoene på en linje. Da kan du benyt
te flere linjer, og skrive END JF på slutten. 

INPUT " Liker du Amiga " , svar$ 
IF sva r S  = " j a THEN 

PRINT "Meld deg inn i ATLANTI S "  
PRINT " og les BAS IC-kurset i EXEC" 

END IF 

Legg merke til at det ikke står noe etter THEN. Da hopper AmigaBASIC videre til neste 
linje, og utfører kommandoene derfra helt til END IP. Hvis testen i JF-setningen ikke 
slo til, fortsetter ':ltførelsen på linjen etter END JF. Her kan du også bruke ELSE: 

INPUT . " Liker du Amiga " , sva r$ 
IF sva r S  = " j a THEN 

ELSE . 

END IF 

PRINT "Meld deg inn i ATLANTI S "  
PRINT " og les BAS IC-kurset i EXEC" 

PRINT "Stakkars deg . . .  " 
PRINT "Du vet ikke hva du gå r glipp av ! "  

Her er enda et eksempel på bruk av JF. Dette programmet regner ut kvadrattoum av et 
tall, men sjekker først om tallet er negativt. Hvis negativt, kommer en feilmelding og 
progmmmet avslutter. I motsatt fall brukes funksjonen SQRO for å fmne kvadratroten. 

PRINT "Dette proqrammet finner kvadratroten av et tall" 
INPUT "Skriv tallet : " , tall 
IF tall<O THEN 

END IF 

PRINT "Kan ikke finne roten av negativt tall" 
END 

PRINT "Kvadratroten av " i tall i "  er " i SQR (tall ) 

LABELS 
er et engelsk ord, og betyr direkte oversatt "merkelapp". En merkelapp er noe du putter 
inn i programmet på steder det blir nødvendig. Og hvor blir det nødvendig? Jo, steder 
som AmigaBASIC skal "hoppe til" ved hjelp av kommandoene GOTO og GOSUB. En 
merkelapp kan være et navn eller et tall, men det enkleste er å bruke full�tendige navn. 
Da er det enklere å finne fram i programmet for programmereren. I eldre BASIC
dialekter (som f.eks. i Commodore 64 og GWBASIC/ABASIC for IBM-kompatible 
maskiner) kunne du kun bruke tall som, og alle programlinjene måtte ha merkelapper. I 
den tiden het det "linjenummer" ... 

En "merkelapp" på i AmigaBASIC lan være enten et tall eller et navn. Hvis du fore
trekker å bruke tall, er det nok å skrive tallet, men hvis du bruker bokstaver, må du ha et 
kolon bak. Her er eksempel på lovlige labels: 

1000 
23 150 

Hovedmeny: 
Amiga2000: 

Info: 
EXEC: 
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Fordelen med merkelapper er at programmene (som regel) blir mer strukturerte. Det vil 
i praksis si at det er enklere å dele programmene opp i mindre rutiner, og gi rutinene 
navn som forteller hva de gjør. I gamle dager kunne f.eks. en del av et program se slik 
ut 

1 0  GOTO 5 0 0  

Her er det komplett umulig å se direkte av programlinjene hva som foregår, i motselning 
til hvordan det kunne sett ut i AmigaBASIC: 

GOTO Ut skrift 

"Utskrift" er en rutine du har laget, og som ligger lenger ut i programmet. Den kan for 
eksempel se slik ut 

. 

Ut skrift : 

PRINT " Sva ret e r  " ; x  

Men . .  .før du blir alt for forvirret, her ser vi på GOro og GOSUB-kommandoene: 

GOTO 
De av dere som har hatt engelsk på skolen, skjønner at denne kommandoen består av to 
engelske ord, og betyr "gå til". Når AmigaBASIC kommer til denne kommandoen, ser 
den først hvilket navn som står bak den. Så leter den opp merkelappen med det navnet, 
og fortsetter etter den. Skjønte du det? Her er et lite og unyttig eksempelprogram: 

PRINT "Dette er første programl in j e "  

GOTO S isteLin j e  

PRINT "Denne teksten skrive s ikke ut " 

S isteLin j e : 

PRINT "Dette er s is t e  p rograml in j e "  

Her skrives først "Dette er første programlinje" ut på skjermen, ved hjelp av PRINT
kommandoen som vi lærte forrige gang. Den neste linjen gjør at AmigaBASIC hopper 
ned til merkelappen "SisteLinje" , og skriver deretter ut teksten "Dette er siste program
linje" . Et eksempel 

PRINT "Nå gj etter jeg på et tall mel lom null og hundre . "  

PRINT "Du skal finne ut hvilket t a l l  det er . Lykke t il ! "  

S t a rt : 

G jett : 

gange r=O 
RANDOMIZE TIMER 
x = INT ( RND ( 1) *100) 

gange r = ganger + 1 
PRINT 

INPUT " Hvilket t a l l  " , t a l l  

IF t a ll<x THEN 

PRINT "For l ite ! "  

GOTO G jett 

END IF 

IF t a l l>x THEN 

ELSE 

PRINT "For stort ! "  

GOTO Gjett 

PRINT " Rikt ig ! Du klarte det på " i gange r i " forsøk ! "  

END I F  



Dette er et lite spill, der maskinen velger et tilfeldig tall mellom null og hundre, og du 
skal forsøke å finne ut hvilket tall det er. For å lage et tilfeldig tall brukes funksjonen 
RND(I). Da kommer det ut et tall mellom null og 1. Men vi skulle jo ha et helt tall mel
lom null og hundre? Da må vi først gange med 100, slik at tallet blir et desimaltall mel
lom null og hundre. Så må vi fjerne tallene bak kommaet, og det gjøres med 000, som 
gjør et desimaltall om til et heltall. RANDOMIZE TIMER brukes for å "nullstille" 
RND-funksjonen. "Gjett'! er merkelappen for selve spørsmåls-rutinen, og det er hit Ami
gaBASIC hopper når den skal stille spørsmålet. Variabelen "ganger" teller opp hvor 
mange ganger du har gjettet, og den økes selvfølgelig med 1 for hver gang. Linjen der 
det kun står "PRINT" lager en blank linje på skjermen, og INPUT brukes for å lese in 
tallet som lagres i variabelen "tall". IP-setningene gjør følgende: 

lF tall<x THEN 

... er tallet du gjettet (tall) mindre enn Amigåens tall (x)? I så fall: Skriv at tallet er for 
lite, og gå tilbake til "Gjett" -rutinen. 

PRlNT "For l ite ! " 
GOTO Gjett 
END lE' 

Hvis tallet ikke er mindre enn x, blir ikke linjene ovenfor utført, og Basic'en fortsetter 
etter END IP. Der sjekkes det om "tall" er større en "x": 

. 

lF t a l l >x THEN 
PRlNT "For stort ! "  
GOTO G j ett 

. . .  og hvis det er sant, skrives teksten "For stort! " ut  på skjermen, og Basic'en hopper 
tilbake til "Gjett" . Hvis det ikke er sant, utføres det som står etter "ELSE". Og i hvilke 
tilfeller vil det skje? Jo, når "tall" hverken er stØrre eller mindre enn "x", det vil si: når 
de er like store! 

ELSE 
PRlNT "Riktig ! ,  Du klarte det på " i gange r i " forsøk ! "  

END lF 

GOSUB 
Denne kommandoen er i slekt med GOTO, men fungerer på en litt annen måte. Når du 
benytter GOSUB, vil programmet hoppe til linjen etter merkelappen du har angitt, og 
fortsette der, helt til den støter på kommandoen RETURN. pa vil den returnere til kom
mandoen etter GOSUB' en den kom fra. Innviklet? Egentlig ikke. Rutiner som skal 
brukes flere steder i et program, kan du kalle opp ved hjelp av GOSUB, og rutinen 
trenger ikke tenke på hvem det var som kalte den opp. For eksempel, tenk deg at du har 
et program der det skal komme en pipelyd av og til. I stedet for å skrive hele lyd-rutinen 
på de forskjellige stedene i programmet, lager du en rutine med merkelappen PIP:, og 
skriver GOSUB PIP hver gang du vil pipelyden skal komme. Her er et lite· eksempel: 

PRlNT "Dette er en s t rek : "  

GOSUB S t rek 

PRlNT "Dette e r  enda en st rek : "  

GOSUB S t rek 

PRlNT "Og dette e r  t o  s t reker : "  

GOSUB S t rek 

GOSUB St rek 

END 

S t rek : 

PRINT "- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - ,, 

RE TURN 

4 1  
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Kanskje et unyttig program, men det viser ihvertfall prinsippet Husk å ikke foreta noen 
ukontrollerte GOTO-hopp ut av rutinen, da du kan å problemer med "OUT OF 
MEMORY ERROR" eller "RETURN WITHOUT GOSUB". 

Hovedprogram : 

Meny : 

GOSUB Meny 
IF valg 1 THEN GOSUB Firkant 
IF valg = 2 THEN GOSUB T rekant 
IF valg = O THEN END 
GOTO Hovedprogram 

PRINT : PRINT "AREALUTREGNING" 
PRINT "(1) Firkant " 
PRINT " ( 2 )  T rekant " 
PRINT " ( O )  Avs lut t "  
INPUT "Ve lg f igur " , valg 
RE TURN 

Firkant : 
PRINT : PRINT "FIRKANT : "  
INPUT "Høyde . . . . . . .  " , h  
INPUT "Bredde . . . . . .  " , b  
area l = h * b 
PRINT "Arealet er . .  " i areal 
RETURN 

Trekant : 
PRINT : PRINT " TREKANT : "  
INPUT " Høyde . . • . . . .  " , h  
INPUT "Bredde . . . . . .  " , b  
areal = h * b / 2 
PRINT "Arealet er . .  " ; areal 
RETURN 

Dette programmet kan beregne arealet av trekanter eller frrkanter, og de orskjellige 
utregningene kalles opp med GOSUB. Skriv inn programmet, og utvid det til sirkler o.l. 
Neste gang går vi videre. Lykke til! 

- Øyvind 

DELTAS PUBLIC DOMAIN BffiLIOTEK 
-Tyeker du att det år dyrt att kåpa ariginalprogram till din Amiga? 
-Vill du kunna åndra i programmen efter eget tyeke? 
-Håller du på att låra dig programmera och vill ha programexempel 
med kållkod att studera? 
Om du svarar 'Ja' på någon av dessa frågor år Public Domain (PD) 
något får dig. Public Domain år program som år fria att sprida vidare 
till vånner och bekanta utan att upphovsmannen har något emot det. 
Det enda som kråvs er att hanshlennes namn finns kvar. 
I vårt Public Domain-bibliotek finns det mesta: Spel, 
Kopieringsprogram , Databaser, Kalkylprogram, Ordbehandlare, 
Desktop-Publishing program, diverse Grafik- och Musikprogram, 
Workbench-utilities, och myeket mer . . .  
Får tillfållet har vi  ca. 1 500 disketter i biblioteket. Programmen 
leveras på SONY kvalitetsdisketter til fåljande priser i svenska 
kronor: (frakt tiIIkommer) 

20:- får SONY 1 DO 
25:- får SONY 200 

Observera att vi bara anvånder hågkval"etsdisketter och att alla 
disketter error-checkas innan de sånds ivåg. Disketterna skickas ivåg 
dagen efter vi tag" emot din bestållning. Snabbast går det om du 

ringer in din bestålining, då kan det hånda att du har disketterna 
redan nåsta dag. V� leverar disketter inom hela Norden. 
Vi har får nuvarande fåljande disketter i vårt bibliotek: 

Amicus 1 -26 De"a 1-175 Panorama 1 -80 
AUGS 1 -8 ESPD 1 -55 Ruhrsoft PD 
AUGS Mix 1 -4 FAUG 1 -51 60-1 50  
BKSoft 1 -8 Fred Fish 1 -210 Taifun 1 -80 
Camelot 1 -35 Gold Fish 1 -3 Tornado 1 -30 
Chiron 1 -73 Kiekstart 1 -1 20 

Vi har åven ACS, AURA och Casa Mi Amiga 
Vi har en lista åver alla disketteroch deras innehåll. Den ligger på två 
disketter och år myeket låttanvånd taek vara att den anvånder 
Workbench-ikoner. Den kostar 30:- (svenska). BestålIningar kan 
antigen ske genom telefon, brev eller fårskottsinbetalning till fåljande 
adress: 

DELTA AMiga User Group, 
cio Peter Masuch 
Våst ra Palmgrensgatan 79 A, 421 77 Våstra Frålunda, SVERIGE 
Tel: (+46)-031 -690938, PostGiro: 424301 7-3 (SVERIGE) 



BEGINO BIaBIa; 
. Her er jeg igjen, og endelig har jeg fått respons på artiklene 
mine. Foruten uberhersket og ubetinget ros fra dere beun
drere, har jeg fått litt kritikk, som jeg har tatt til etterretning. 
Mange har hevet sin røst og klaget over at artikklene mine 
er for lange, dvs. med for mye utlisting. Problemet mitt er at 
det er meeeegeeet vanskelig å overholde regler og påbud i 
et multitasking system uten at koden blir ganske stor. 
Takk for alle brevene, og det jeg stort sett kan si om det 
dere skriver om (og ringer) er hvilke bøker dere bør kjøpe 
og hvor dere kan få tak i dem, dette skal det bli en løsning 
på. Ifølge Red. vil vi neste. nummer gå ut med en såkalt 
"Hacker-Cracker Starter Package",  som vil inneholde en 
Assembler og de mest essensielle bøkene og PD diskene. 
END BlaBla; 

HV A ER DET NÅ HAN HAR LAGET 
DENNE GANGEN? 
Denne gangen har jeg laget et eksempel på hvordan en kan 
forandre library rutiner, dersom en fmner det nødvendig. 
Programmet er "barett 3 sider, og er ganske strippet for 
unødvendig kode. Rent praktisk, kan denne rutinen brukes 
til å bevare det frie minne som store områder, og ikke som 
mange små biter. Dette er spesielt en fordel for tunge 
grafikk programmer. 

HVORDAN FUNGF;RER 
PROGRAMMET EGENTLIG? 
Når et program allocerer minne, leter systemet etter den 
første biten av minnet som er stor nok til at den ønskede 
ram menge kan få plass. Dette høres forsåvidt bra ut, men 
det fmnes tilfeller der dette får katastrofale følger. Et tenkt 
tilfelle: 

Oversikt over minne som er tilgjengelig: 
Address Size in bytes 
l ()()()() l ()()()() 
2()()()() 2000 
3()()()() 20000 

Først allocerer systemet 64 bytes til en MessagePort som 
ikke blir frigjort, så et tegneprogramm 5000 bytes, så sys
temet 64 bytes til en MessagePort til internt bruk som heller 
ikke blir frigjort noen gang. Så allocerer programmet 2()()()() 
bytes til. 

Nå vil minne listen se slik ut: 

Når programmet kjører 
Address Size 
15 128 4872 
20000 2000 
30000 O 

Etter at prog. har 
hoppet ut og frigjort 
minnet det har brukt: 
Address Size 
10064 5000 
15 128 4872 
20000 2000 
30000 20000 

Nå ser en at minnet er blitt mer fragmentert, slik at en ikke 
lenger har så STORE FINE områder med fritt minne. Der
som systemet hadde vært mer rasjonelt kunne det jo ha or
granisert alloceringen slik at de små minne alloceringene 
blir allocert så langt nede som mulig, og de store så langt 
oppe i minnet som mulig. Det er det mitt program gjør. 

HVORDAN VIRKER 
DETTE PROGRAMMET DA? 
AllocMem og Allocate er de to kommandoene som alle an
dre allocerings rutiner bygger på. Jeg har forandret disse to 
kommandoene slik at de allocerer små minnebite� på bunn 
og store minnebiter på toppen. Dette har jeg gjort fordi små 
minnebiter, dvs. mindre enn 6K i dette tilfellet, ofte blir al
locert for alltid. Store minnebiter blir som regel frigjort etter 
at det programmet som har brukt dem er ferdig. Dette 
medfører at minnet blir mindre partisjonert. 

LITT OM HVORDAN AMIGAEN 
HOLDER ORDEN PÅ MINNET. 
Strueturene som er omtalt her finner du i "execlmemory.i" 
og "execlexeebase.i". I exec.libraryet er det en struktur som 
heter MemList. Denne structuren er en såkalt LH_ node. I 
LH_HEAD i denne structuren finner vi pointeren til den 
første ttmemory headeren",  en MH_ structur. MH_ struc
turen inneholder informasjon om et memory omeråde. Et 
memory omeråde vil vanligvis være CHIP rammen eller 
RAM kortene du har stående i maskinen. På min maskin 
har jeg 512K CHIP memory, 5 1 2K FAST ram som står på 
bordet, og et Comspec 2MB ekspansjonskort Derfor har 
min maskin 3 MH_ structurer. En for CHIP, en for 512K 
FAST på bordet og en for ram kortet. 
I MH_ structuren finner vi øvre og nedre grense for ram
men(MC_LOWER og MC_UPPER), foregående MH_ 
structur{LN_PRED), pointer til den første MC_ struc
turen(MH_FIRST) og antall bytes som er igjen på ko
rtet(MH_FREE) 
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MC_ structuren, "Memory Chunk", holder rede på de 
områdene av minne som er fri. I MC_ structuren fmner vi 
størrelsen av det minne området som er fritt(MC_BYTES), 
og pointer til neste minnedel som er fri(MC_NEX1). Der
for kan ikke en allokere områder mindre enn 8 
bytes=MC_SIZE= størreIesen av MC_ structuren. 
Når MC_NEXT eller LN�SUCC er null, betyr det at den 
aktuelle strukturen er den siste i rekken. 

Et eksempel der det er et fritt minneommeråde 10000-
10100, og neste er 12000-12200 og 12000 er det sist 
området som er fritt. 

10000=' 12000 MC_NEXT neste MC_ structur 
10004= 100 MC_BYTES 

12000= O MC_NEXT dette er den siste 
MC _ structur en 

12004= 200 MC_BYTES 

Legg merke til at disse structurene ligger i et område 
som ikke er allocert. Et maskinkode-eksempel på hvordan 
jeg kan få vite hvor mange bytes det er fri i den første MC_ 
chunken i den første MH_ delen. 

move.l _SysBase,a6 a6=pointer til exec.library 
move.l MemList(a6),a0 aO=pointer til første MH_ 
move.l MH_FIRST(aO),aO aO=pointer til første MC _ 
move.l MC_BYTES(aO),dO 

Når denne maskinkode rutinen er ferdig, inneholder dO ant
all bytes som er fri. 

ENDA LITT 
MER AMIGA 
Structurene som det snakkes om her finner du i "ex
ec/nodes.i" Libraryene på Amigaen inneholder alle sys
temkommandoene, og alle slags system structurer og data 
er bundet opp til librariene. 
Som du så i forrige avsnitt inneholder exec.library blandt 
annet oversikten over minnet. Exec.library er også det 
første librariet i en rekke. Alle librarier er knyttet sammen 
med LN_ structurer. LN_ structer er et kjært barn for Ami
gaen, så og si alt som skal bindes sammen er bundet sam
men av denne structuren: 

LN_SUCC Neste LN_ structur i en liste, 
O hvis denne er den siste. 

LN_PRED Foregående LN_ structur i en liste, 
O hvis denne er den første. 

LN_TYPE Hva slags type denne 
LN_ structur listen lenker 
sammen, kan være alt fra 
NT_UNKOWN til NT_BOOTNODE 
se forøvrig "exec/nodesj" 

LN_PRI Prioritet av denne. 
LN_NAME Peker til et navn, 

brukes også til andre ting 
alt ettersom hva slags node dette er. 

Exec.1ibrary og alle andre librarier har helt i begynnelsen en 
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LN_ structur for librarier. Denne inneholder følgende infor
masjon: 

peker til nest structur, O hvis den ak
tuelle er det siste librariet. 
foregående library, O hvis det aktuelle 
librariet er det aller første. 
=NT _LIBRARY , selvfølgelig. 
jeg må inrømme at jeg ikke kan innse 
hva denne gjør her. 
pointer til navnet på det aktuelle 
librariet eks. dos.libraryO. 

Dersom du ønsker å vite mer om nodes, så les "Rom Kemal 
Manual: Exec" Chapter 1 ,  eller Chapter 7 dersom du ønsker 
å vite mer om libraries. 

Årsaken til at dette er interessant er at det ikke går an å 
åpne "ramlib.library" med _L VOOpenLibrary(a6), så jeg 
må lete meg fram etter LN_ structurene. Til dette bruker jeg 
_L VOFindName(a6), som ligger i ExecLibrariet. 

move.l 
move.1 
jsr 
move.l 

#RamLibName,al 
_S ysBase,a6 
_L VOFindName(a6) 
dO,RamLibBase 
pointer til "ramlib.library" 

HVILKE RUTINER MODIFISERER JEG? 
Det burde være tilstrekkelig å modifisere Alloeate for å 
forandre allocerings metodene, men AllocMemO kaller Al
locateO med direkte addressering, slik at jeg ikke kan modi
fisere alloceringsmetoden i AllocM�m uten å modifisere 
AllocMemO rutinen. Commodore snakker i store vendinger 
om ikke å kalle rommen direkte, og her gjør de det selv. De 
burde feie for egen dør! 

LITT OM PROBLEMBARNET "ramlib.library".  
Dette librariet et problem: for det første går det ikke an å 
åpne det, for det andre så er det umulig å oppdrive noen 
dokumentasjon. Dersom noen der ute vet noe om "ram
lib.library" , så vær så snill! Skriv eller ring meg! !  
24Timer! ! Det jeg har funnet ut  er at en av disse rutinene 
med offset -$le sørger for en viktig del av AllocMem ruti
nen, slik at jeg kan få byttet ut AllocateO i AllocMemO ved 
å modifisere dette, librariet. Dessuten er dette det eneste 
stedet i systemet som kaller AllocateO med direkte 
adressering. Så vidt jeg vet, er alle alloceringsrutiner modi
fisert med disse to forandringene. 

På neste side begynner programmet som redder deg i pikan
te memory trengende stunder. 



i ncd i r  
i nclude 
i nclude 
i nclude 

" i nclude : "  
"exec/exec l ib . i "  
"exec/execbase . i " 
"exec/memory . i " 

; the rou t i ne that a l l oeates memory from a given MH_structure 
LVORamLibA l l oeate equ -Sle 

Instal l RamLib 
; raml ib . l ibrary ean ' t be LVOOpenLibrary ( )  opened 
; For some wierd reason thIs causes the maehi ne to cra sh . 

move . l  SysBase , aO 
move . l  'RamLibName , al 
move . l  SysBase , a 6  
j sr ' -LVOFi ndName ( a 6 )  
move . l  dO , RamLibBase 
t st . l  dO 
beq . IR02 

fi rst l i st node 
name of l ibrary to f i nd 

* to raml ib . l ibraryO 

eoul dn ' t f i nd thi s l ibrary 

** All ocate memo ry that 
** wi l l  be placed i n .  

move . l  
move . l  

the new · enhenched l ibrary a l l oeat ion rout ines 

. IROl 

jsr 
move . l  
t at . l  
beq 

move . l  
move . l  
move . l  
move . l  
dbra 

'NewAl l oeEnd-RamLibAl loc, dO ; total s i ze of thi s rout i nes 
'MEMF PUBLI C , dl 

LVOAIl ocMem ( a 6 )  
dO , NewRamLibAl l oc * to new rout i nes 
dO 
. IR02 error, exi t  

dO , al 
'RamLibAl l oc, aO 
' « (NewAl l ocEnd-RamLibA l l oe ) + 3 » >2 ) - 1 , dO ; lwords t o  move 
( aO ) + ,  ( al ) +  ; mo ve the new rout i nes 

dO , . IROl 

the base o f  ramli b . l ibrary , thl s i s  the l ibrary that w i l l  be changed 
move . l  RamLibBase, al 

this is the funet i o n  that will be changed 
move . l  • LVORamLibAl l ocate , aO 
move . l  NewRamLibAl l oc , dO 
j s r  _LVOSetFunction ( a 6 )  

move . l  
move . l  
move . l  
add . l  
j s r  

SysBase , al i LVOAl l ocate , aO 
IAl l ocate-RamLibAl loc, dO 
NewRamLibAl loc, dO 
_LVOSetFunct i on ( a 6 )  

* *  E n d  o f  sesai on 

. IR02 

e l r . l  
bra 
move . l  

• IR03 rt s 

dO 
. IR03 
' l , dO 

* to a new rout ine 
ehange raml ib . l ibrary 

ehange Al l ocate ( )  in exee . l ibrary 
this i s  the l ibrary vector o ffset 

new * to the Al l ocate rout i ne . 
change exec . l ibrary 

no erro r s ,  exi t  peaee ful l y  

No memory , o r  raml ib . l i brary 
not found . 

NewRamLibAl l oe 
RamLibBase da . l  
RamLibName dc . b  

ds . l  l ; * to new funct ion 
l * to raml ib . 
' �aml ib . l lbrary' , O  
CNOP 0 , 4 

* * * * * * * *  Exchange rout i ne in raml ib . l ibrary with t h i s  one . 
dO length o f  memory to a l l ocate 
dl type of mem to al l oeate 
a 6  * to _Sy sBase 

RamLibAl l oc 
j s r  
movem . l  

move . l  
move . l  

LVOForbid ( a 6 )  
d2 - 3 / a2 , - ( a 7 )  

dO , d3 
dl , d2 

s t op mul t i t a sk i ng 

# o f  byt e s  to a l l o cate 
type o f  mem t o  a l l ocate 

( a2 )  is * to LH the LH st ruct is stored in the exec . l ibrary 
lea - MemLi s t ( a 6 ) , a2 

. RAO l move . l  
t st . l  

bne 
moveq 

( a2 ) , a2 
LN_SUCC ( a2 )  

. RA02 
i O , dO 

; LH HEAD ( a 2 )  or LN S UCC ( a2 )  
check i f  thi s 1 s  t he l a s t . 

-

memory baard or piece 

fai l ed no such mem av a i l ab l e  



. RA0 2  
bra 
move 
and 
emp 
bne 

move . l  
move . 1  
j s r '  
t st . l  
beq 

b t s t  
beq 

. RA0 3  
M H  ATTRIBUTES ( a 2 ) , dO 
di;-dO 
d2 , dO 
. RA0 1  

a2 , aO 
d3 , dO 

LVOA l l oeate ( a 6 )  da 
. RA0 1  

'HEMB CLEAR, d2 
. RA 0 3-

ATTRIBUTES i s  MEMF FAST ete • 

next i f  ATTRIBUTES i s  not right 

* to eurrent MH 
length to al l oeat� ( '  of byte s )  

; * to al l ocated memory 
t ry to a l l oeate another pieee o f  memory 

i f  MEMB_CLEAR i s  set , elear a l l oeated mem 

moveq i O , d1 elear memo ry . 
add . l  ' 3 - 4 , d3 d3 i s  f o f  byte s  t o  elear 

we 
to 
we 

add 3 byt e s  and divide by 4 then we have the t ot a l  , o f  l ongwords 
be ele ared . s i nee dbra d3 , . XX ex i t s  the , l oop on -1 
h ave t o  subraet one l ongword from t he total , o f  words t o  e l e a r . 

. RA O S  

. RA0 4 

. RA 0 3  

l s r . l  ' 2 , d3 ; , o f  l ongword s  to e l e a r  
move . l  d O , a O 

' 
swap d3 
swap d3 
el r . l  ( a O ) + 
dbra d3 , . RA 0 4  
swap d3 
dbra d3 , . RA O S  

movem . l  
j s r  
r t s  

( sp ) + , d2 - 3 / a2 
_LVOPe rmi t (A6 ) 

re s t o re the pre�i ou s  regi sters 
let other t a s k s  run aga i n  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * *  Copy o f  A l l oeate rout i ne i n  exee . l ibrary 
Uppe r S i z e  equ 6 0 0 0  i f  a l l oeat ion > 6K then a l l oeate on t op . 

i nput s 
a O  * to free l i st MH st ruet found i n  exe e/memory . i  
d O  S i z e o f  a l l oe . , a6 * t o  _SysBase 

Al l oeate 
t st . l  
beq 
movem . l 

addq . l 
and . b  

da 
. AI 0 1 
d3 / a 2 - 3 , - ( sp )  

i MEM BLOCKMASK , dO 
t - MEM_BLOCKMASK , dO 

no byte s  to a l l oeat e ,  exi t 
h i de regi s t e r s  

round t h e  l ength o f  a l l oea t i on 
up to the next 8 ' s 

when the PC i s  at . AI 0 2 ,  d3 i s  holding the addre s s  of t he a l l oeat i on 
moveq i O , d3 i f  the al l oeat l o n  f a i led, d3 w i l l  h o l d  O 

emp . l  MH FREE ( a O ) , dO check i f  thi s segmen t  h a s  enough 
memo ry l e ft on the t o t a l- t o a l l ocate the reque s t ed s i z e . 

bh i . AI 0 2  ; not enough memory i n  thi s MH 

** Se a rch for memory chunk l o op .  

* *  A l l o cate 

. AI D 3  

** Al l ocate 
** A l l ocate 

. AI 0 8  

. AI 0 9  

cmp . l 
bgt 

the fi r st 

l e a  
move . l  
beq 
move . l  
cmp . l  
b I s  
move . l  
b r a  

piece on 
the l a s t 

l e a  
move . l  

move . l  
beq 
move . l  
cmp . l 
b l e  

i Uppe r S i z e , d O 
. AI 0 8  

b i g  enough o n  the 

MH F I R S T ( a O ) , a 2 
MC-NEXT ( a 2 ) , d3 
. Al o 2  
d3 , a l 
MC BYTES ( a l ) , dO 
. Alo 4 
a l , a 2  
. Al O 3  

t ap of t h i s memory 

bot t o m .  

region 
b i g  e n ough chunck on t op . 

MH F I RST ( a O ) , a 2 
# O-;a 3  

MC NEXT ( a2 ) , d3 
. AI1 l 
d3 , a l 
MC BYTES ( al ) , dO 
. AII O 

i f  s i z e i s  b i gge r than UpperS i z e 
al l ocate chunk on t ap o f  memory . 

* to f i r s t  memchunk s t ruct 
no mem chunks l e ft to exami ne 

enough space 
not enough spaee 
skip t o  next mem chunk 

* prev MC_ big enough to hold mem request 

* t o  f i r s t  memchunk st ruet 
no mem chunk s  l e ft to exami ne 

enough space 



move . l  
bra 

. AI I I  cmp . l  
beq 
bra 

. AI I O  

al , a2 
. AI 0 9  

f O , a 3  
. AI 0 2  
. A1 1 2  

n o t  e nough space 
skip to next mem chunk 

not e nough memo ry , none big e nough . 
use th i s  chunk , no one above 

move . l  a2 , a 3 ; t h i s i s  the current l y  uppe rmo s t  * t o  a 
chunk that i s  b i g  enough t o  h o l d  t h i s r e que s t  

move . l  a l , a2 ; not enough space 
b r a  . AI 0 9  ; check mo re chunks 

* * * *  
* *  Al l o ca t e  memory 

. A1 1 2  move . l  a3 , a2 
move . l  ( a 2 ) , a l  * t o  chunck t h a t  i s  b i g  e n ough t o  

h o l d  thi s request 
move . l  MC BYTES ( al ) , d 3 
cmp . l d3�dO 
beq . A I O S  use current mem chunk 

f i t s  pe r fe ct 
sub . l  dO , MC BYTES ( a l ) l e ngth o f  segment l e f t  . 
l e a  ( al , d3 . 1 )  , al l e ngth of t h i s hunk f rom s t r a r t  o f  

mc hunk to next mc 
sub . l dO , a l s t art of th i s  hunk 
bra . AI 0 6  F i n i shed, subt ract t o t a l f re e  and e x i t  

; a l  cont a i n s  * t o  current m e m  chunk b i g  en ough t o  a l l o c a t e  t h e  
; reque'sted s i z e  o f  memory . 
. AI 0 4  beq . AI O S  

l e a  ( a l , dO . I ) , a 3 
use current mem chunk 
l e ngth of thi s hunk f r om st a r t  o f  
mc hunk t o  next mc 

move . l  

move . l  

MC_NEXT ( a l ) , MC_NEXT ( a 3 )  

M C  BYTE S ( a l ) , d3 
move * to next to next hunk 

sub . l 
move . l  
move . l  

bra 
. AI O S  move . l  

. AI 0 6  sub . l 

move . l  
. AI 0 2  move . l  

movem . l  
. AI O I  

* *  End o f  s e s s i o n 

r t s  
NewAl l o cEnd 

END 

ETTERMÆLE 

dO�d3 
d3 , MC BYTES ( a 3 )  
a 3 , ( a2) 

. AI 0 6  
MC_NEXT ( a l ) , ( a2 )  

dO , MH_FREE ( a D ) 

a l , d3 
d 3 , dO 
( sp ) + , d 3 / a 2 - 3  

subt ract length o f  chunk u s e d . 
length o f  segme nt l e ft . 
thi s ane cou l d  be MC NEXT ( a 2 )  
o r  MH_FIRS T (a2 ) 

-

( a 2 )  i s  pre v i o u s  * to next , th i s  c o u l d  
b e  MC_NEXT ( a2 )  o r  LN_S UCC ( a 2 )  

numbe r o f  by t e s  free a ft e r  
a part o f  t h e  chu nk i s  u s e d ( c ou l d  b e  O )  
* t o  memory a l l o catd 
if branch t o  here , no memo ry a l l o cated 

Denne gangen greier jeg ikke å få forklart mer av programmet i detalj fordi bladet blir stadig bedre, og sjefen 
(Red. Skogvoll) har sluttet å liste side opp og side ned bare for å få litt tykkelse på denne papirlefsa. Dessuten 
har kritiske røster hevdet at jeg skriver for lange programmer! HA! denne gangen ble det bare 3 sider, sånn 
omtrent. En nedgang på 42%, ikke verst??? Jeg er veldig glad for å få mange brev, og god respons på artikk
lene mine, så skriv i vei dersom du lurer på noe. HUSK! Det er dine brev som bestemmer hva som kommer i 
"MIN Spalte! " Dersom du har problemer med helt elementær programmering på Amigaen, er det også 
velkomne brev. Jeg svarer på en god del brev selv om ikke noen blir trykket i bladet. 

Neste gong skal eg gjera noko enkelt, 
trur eg. 

Øyvind Harboe 
Digital Visjon 
M-Hus 
2380 BRUMUNDDAL 
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To måneder er gått siden forrige EX
EC, og jeg er overlykkelig! Ikke bare 
fordi vi holder tempoet oppe, men 
også på grunn av at jeg selv er 
ubeskjeden nok til å synes at innholdet 
blir bedre og bedre. Det tyder også 
leserbrevene på, og noen av disse er 
trykket og besvart her i bladet Men vi 
tar gjeme imot flere! Du trenger 
nødvendigvis ikke kun å skamrose 
bladet - spør gjeme om hva som helst! 
Vi skal prøve å svare etter beste evne. 
Og hvis du har lyst til å starte en frisk 
debatt om et eller annet tema - sett i 
gang. Professional Page'n min 
formelig skriker etter å få importere 
flere WP eller ASCII-filer . . .  

Mengden av stoff til bladet øker også 
på andre fronter. Et par tester måtte 
dessverre stå over til neste gang, og 
stort sett alle programmene som skal 
testes i neste blad er allerede i boks. 
Blant annet HiSoft BASIC, CygnusED 
Professional, BBC-emulatoren, 
M2Sprint (meget bra Modula 2 og den 
siste versjonen av Inforchannel. Gi 
beskjed hvis du har spesielle ønsker. 

Hvis alt har gått bra (det gjør det nem
lig ikke alltid!), skal det ligge et 
medlemstilbud på GVP-harddisker 
med dette bladet. Dette er et introd
duksjonstilbud på noe av det beste 

som fins på harddisk-fronten, så tell 
kronene dine nøye - det blir lenge til 
du får et liknende tilbud! 

Når det gjelder Public Domain har vi 
alliert oss med Nordiska PD
biblioteket. Der har dere tilgang til 
flere tusen disketter, og all informasjo
nen om dette står et annet sted i bladet. 
Så vennligst ikke send flere PD
bestillinger til oss, slik at jeg heller 
kan bruke tiden på å lage EXEC! 

Vervekonkurransen er avsluttet, men 
klok av skade ble vi nødt til å vente 
med opptellingen til vi så hvilke 
medlemmer som hadde betalt. Dette 
for å unngå å tape for mye penger, noe 
som vel skulle være i alles interesse. 
Marginene er ikke så store når man gir 
bort en Superbase til hvert medlem. 
Og ... det måtte dessuten trykkes nytt 
opplag av brukerveiledningen, så Su
perbasene ble litt forsinket. Hvis du 
savner din premie, skyldes det dette. 
Vis tålmodighet, alle får det de skal 
ha. Listen over ververe kommer i 
neste nummer. 

Jeg ønsker alle medlemmer en god og 
GURU-fri høst! 

-red. 

B R E  V F R A V Å R E  L E S  E R E 

MISSE
KONKURRANSE 
Vinnerkandidaten til årets mis
sekonkurranse utpeker seg som en 
soleklar vinner i alle henseender - i og 
med at vedkommende innehar en po
sisjon som tilsier at denne vil spre sine 
meninger over det ganske land. V in
nerkandidaten har utmerket seg i 
mange år med sin tilknytning til 
databransjen og har vunnet atskillig 
prestisje i sitt arbeide med en (her ikke 
nevnt ved navn) non-IBM-kompatibel 
datamaskin. 
Juryen har den glede av å meddele at 
vinneren av årets - forøvrig tidenes -
første missekonkurranse er av han
kjønn. Slik vil vi forhindre en 
eventuell anmeldelse fra Unni Rustad 
m.fl. (noe kandidaten selv kan 
risikere) 
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Det er meg en glede - i egenskap av 
formann i JFKAÅM (Juryen For 
Kåringen Av Årets Miss) - å herved 
kunngjøre vinneren. Vedkommende er 
- Øyvind Skogvoll - redaktør av 
datatidsskriftet EXEC, som allerede 
har begynt å skape seg et (beryktet?) 
navn i Norge. 
Juryen sier videre om årets vinner: 
Hans tolkning av Fader Vår er en su
perb videreføreIse av det idealistiske, 
agnostiske og ateistiske datamennes
ket som er et produkt av dagens tek
nologiske samfunn. Hans enorme sans · 
for å å svare på spørsmålene Hva er 
Gud?, Hvorfor er Gud? og Hvem i all 
verden er denne Gud? har til tross for 
hans hang til en spesifikk datamaskin, 
gitt til resultat en fantastisk og, mener 
juryen, en videreføreIse av tanken om 
at Mennesket er Sentrum i det kjente 
Univers. 

Dermed lykkønsker vi redaktør 
Skogvoll med prisen, og håper og tror 
han vil utmerke seg i fremtiden med 
flere gedigne misser. 

For Juryen For Kåringen A v Årets 
Miss 

Tommy Strand 

Jeg takker for utmerkelsen. men etterl
yser samtidig den 24 kilo tunge gull
statuetten som vanligvis deles ut til 
vinneren av Årets Miss . .  yennligst sen 
den direkte til min bankboks i Sveits. 

-red. 



Hei EXEC ! 
Jeg ville bare skrive og si takk for et 
bra blad! Jeg må si at dere har 
forbedret dere ganske betraktelig 
løpet av de siste numrene. 

Men det er fremdeles en del ting dere 
(i min mening) kan gjøre bedre! Kan 
dere ikke begynne å reviewe flere 
Amiga-bøker? Det er en masse bra 
bøker fra Abacus, som dere burde ta 
en titt på! Jeg håper også å kunne få 
lese en test av en laser-disk i neste 
EXEC! ! Men det er kanske litt for 
mye å håpe på. .. Det ville vært fint om 
dere kunne kutte ut i hvert fall et par 
av actionspill-reviewene deres! - Hvis 
en vil lese om Amiga-spill, bør man 
heller kjøpe Commodore User, Amiga 
User eller noe lignende! ! 

Det hadde ikke gjort noe hvis dere 
inkluderer flere reviews på adventure 
spill! (det har vært ganske få i det sis
teL. Og jeg håper at jeg 'kan si at Exec 
har lagt på seg siden sist, når jeg ser 
neste nummer! 

En takk til Øyvind Harboe for en 
meget bra spalte! ! Programmet 
"LINE" på Exec disk # 2 var meget 
imponerende! ! . . Og nå er jo endelig 
"Norsk Dator" 'konk' .  Personlig hører 
jeg til de som kaller en spade for en 
spade, og en computer for en comput
er. Kan ikke skjønne hva ordet 'dator' 
skal ha med computer å gjøre!?! En 
liten "melding" til Trond E Haveland: 
Klart det ikke er noen som eter exec 
rått! (Prøv med litt salt!) 

Medlem # 00159 

Vi har for få adventurespill nå, fordi 
vår ellers utmerkede skribent Nielsen 
er i "kongens klær", og litt vanskelig å 
få tak i. Han etterlyses herved! Vår 
freelance-skribent ørjan ser i dette 
nummeret på "Journey" fra Info com, 
og jeg prØver desperat åfå innlemmet 
ham i redaksjonen. En av våre 
medlemmer har dessuten lovet en om
tale av "Alternate Reality", og om 
mulig også et kart av dette spillet (det 
går rykter om flere tusen "10 ca
tions"!). Hvis du (eller du) har noe å 
bidra med, send det til oss! Vi skal et
ter beste evne belønne dere med 

disketter. 
Øyvind Harboe er en ener, noe ogsd 
programmet i dette nummeret beviser . .  
EXEC ville ikke vært det samme uten 
Harboe, selv om hans budskap kanskje 
kan gd litt over hodet pd noen av oss. 
Dessuten er han den absolutt eneste 
som sender artiklene sine til meg flere 
mdneder før fristen! Et eksempel til et
terfølgelse (husk det, Tom Jahr). 
Norsk "dator" har lagt opp, og jeg 
håper det vil gi oss flere medlemmer, 
selv om vi ikke legger oss pd "cracker
linjen". Hold øyne og Ører dpne pd 
utkikk etter nye ofre, for vi kjører 
igang en ny vervekonkurranse ndr det 
begynner d nærme seg jul. 

-red. 

Amiga! 
EXEC nr. 3 dumpet ned i postkassen i 
går, og nå har jeg lest alt sammen av 
interesse, det er ikke så meget, men al
likevel nok. jeg liker litt av hvert. 
Bladet forandrer karakter fra gang til 
gang, og denne gangen etter leser� 
brevene til mer spilltesting og ikke 
noe C-programmering. Jeg er fortsatt i 
startgropen av C-programmering. Dere 
kan ikke svikte meg nå! ! Med dette 
mener jeg ikke at Dere skal ha hele 
neste EXEC fullt av C
programmering. 

Jeg hørte fra en proff i pascal
programmering at man skal være lat 
når man programmerer, med dette 
mente han sikkert at det ikke var 
nødvendig å skrive en prosedyre to 
eller flere ganger, men heller bruke 
samme prosedyre om igjen. Selv har 
jeg sikkert tatt dette mer personlig og 
programmeringen kommer bare til 
planleggingsstadiet eller til en 
funksjonell løsning uten grafjkk. Da 
jeg hadde en CBM64 kunne jeg si at 
det var grafikkdelen som var vanske
lig, men den barieren er ikke like 
gjeldende for amiga. P.g.a dette (over) 
hadde det vært interessant å fokusere 
opplæringen både i basic, C og MC 
mer i retning av programmering
steknikk altså hvordan (ikke 
nødvendigvis for mye avansert). Alle 
som kjøper maskin kan finne ut hva en 
kommando gjør, men når det kommer 
til hvordan å bruke den videre (kom-

biner� kommandoer til et program) 
trengs det litt hjelp for både en nybeg
ynner og en viderekommet. Hvis dette 
er mulig ser jeg frem til et innholdsrikt 
blad. 

I nr. 3 var det en lærer som ettersøkte 
program som kan brukes i skolen: min 
mening er at det er like viktig for de 
unge å bli kjent med bruken av ut
styret som å bruke utstyret til noe nyt
tig. Derfor er det endel spill også som 
kan brukes tror jeg. Det er også noen 
spill som kombinerer dette f.eks. 
- Discovery spell (går ut på å lete opp 
noen diamanter, mens du leter må du 
gjennom diverse dører som åpnes ved 
å skrive inn et engelsk ord riktig). 
- Keyboard Cadet (hvor du skal lære å 
skrive på tastaturet, du skyter ned bok
stavene ved å trykke på riktig tast). 
- Halley Project (hvor du reiser ut i 
verdensrommet - astronomi på en an
nen måte). 

Jeg vil også nevne DELUXE PAINT 
og andre tegneprogrammer (gjennom 
lek lærer de maskinutstyret og grafISk 
kreativitet) DELUX MUSIC eller an
dre musikkprogram i musikkundervis
ning (for å lære noter osv.). 

AMIG A er den rette maskinen for en 
bame- ungdomsskole! !  
Det finnes sikkert flere program og jeg 
er sikker på at andre medletnmer både 
har program liggende og kan lage pro
gram som kan brukes. 

V i hadde for noen år siden en klubb 
for C64, og mesteparten var i skolep
liktig alder, helst i lavere årstrinn, jeg 
er sikker på at disse nå har en Amiga -
nok om det - disse fulgte godt med når 
vi arrangerte et kurs i basic. 

De som vokser opp i dag vil kunne 
bruke datamaskiner mer effektivt enn 
det bitfiklerne (se computer world 
norge nr. 23-89) gjør, p.g.a at de har 
tilgang til maskinene på et tidligere 
nivå. 

J eg håper ikke læreren sitter å rister på
J 

hodet av rettskrivingen min (psst..det 
heter "sitter og rister på hodet" -red.). 

Til slutt et tips til EXEC: 
Jeg vet at det er lett å sitte å kritisere, 
fortsett med variert stoff så slipper 
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dere å snu halvveis hver- gang' dere får 
et leserbrev. EXEC-medlemmene sit
ter helt sikkert på ' forskjellige nivåer 
og EXEC er og bør være et fint 
bindeledd i så måte og en plass der 
man kan ta opp problemer og geniale 
løsninger i fellesskap for felles nytte 
for alle medlemmene. Til variert stoff ' 
hører faste spalter for: Basic, C og MC 
programmering - ta gjeme med pro
gram som er innsendt og kommenter 
disse, hvis de blir for lange, ta de med 
i neste medlemsdisk, nyheter innen 
hardware, software herunder tester av 
spill og nytte/undervisningsprogram, 
ryktebørs, nytt på BBS, leserinnlegg, 
klubb-tilbud og mer til. 

Hilsen medlem 00277 

Takk for dine synspunkter på bladet. 
Som redaktør er jeg enig i at C
pro grammeringen her i bladet har 
dabbet litt av den siste tiden. Men ikke 
fortvil . . .  vi holder på med et fyldig C
kurs etter samme mønster som Basic
kurset. Dette vil starte i nummer 5 
eller 6 i år, og jeg håper det blir godt 
mottatt. Et av "problemene" med C er 
at det finnes hovedsaklig to varianter; 
Lattice og Manx, og at program til 
disse kan avvike noe. Men vi skal 
gjøre vårt beste, og håper at lesere 
sender inn program eller tips til bladet 
(jeg har allerede satt av rikelig med 
plass på neste medlemsdiskett! ). 

Selvfølgelig er jeg enig i at Amiga er 
den ideelle maskinen for barne- og 
ungdomsskolen. Hadde bare all un
dervisningsprogramvaren til Amiga 
blitt samlet sammen og tilpasset 
norske forhold, ville det vært enklere 
for lærere å gjøre det "riktige" valget. 
Personlig har jeg inntrykk av at Tiki, 
Scandis eller PC-klonene ikke er spe
sielt populære blant lærere som har 
blitt kjent med Amiga, men disse 
maskinene har et bedre utvalg (les: 
større antall) av programvare til 
skolebruk. Kvaliteten er sikkert vari
erende. 

Til slutt: Vi skal prØve å stabilisere 
bladet mer, slik at hvert nye nummer 
ikke er en direkte funksjon av innhold
et i leserbrevene fra forrige nummer. 
Alle "nye spalter" som startes heretter 
vil fortsette. Ting jeg har i bakhodet 
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her er: Intervju (med kjente eller uk
jente Amiga-brukere), Med loddebolt 
og lim (hardware-spalte), Spreehen 
Sie DOS? (praktisk bruk av Amiga
DOS) og mer reportasjestoff. Vi tar 
gjerne imot synspunkter og tips! 

. -red 

Hei Atlantis ! 
Her kommer noen synspunkter på 
Amiga! Atlantis/EXEC fra en lykkelig 
eier av en 1986-modell Al000. 

Bare for å ha slått det helt fast: At
lantis er et meget bra tiltak, og EXEC 
er mitt favorittlesestoff for øyeblikket 
Nettopp derfor skulle jeg ønske bladet 
kom ut litt oftere. Men det er vel kan
skje vanskelig før vi blir flere. Hvor 
mange er vi forresten nå? 

Jeg synes også dere har hatt en liten 
tendens til ikke å følge opp det dere 
starter med skikkelig. Dere startet med 
et C-kurs (som jeg gledet meg skikke
lig til), avbrøt dette til fordel for 
maskinkode-programmering (som jeg 
ikke gidder å lære meg), og har nå 
vraket dette igjen og startet med kurs i 
Basic (som jeg kan fra før, dessuten er 
interpreterende språk lite tiltalende). 
På denne måten blir alt et eneste vir
var, og mine kunnskaper i Cobol og 
Pascal er lite verdt i Amiga-verdenen. 
Hva med å skrive litt om Modula-2? 
Dette språket har en lavere terskel enn 
C, samtidig som det er et "ordentlig" 
språk og lett å lære for de som har er
faring med Pascal. (pascal er jo meget 
utbredt i skolen). 

En ide: Hvorfor ikke kjøre en sam
menlikningstest av mange program
mer en gang, slik de gjør i AmigaWor
ld? På områder hvor det er mange pro- ' 
grammer å velge mellom, f.eks. i tek
stbehandling, er det ofte vanskelig å 
vite hva man skal velge. Her kunne 
dere vært til hjelp . . .  

Så  litt om piratkopiering: Jeg har ved 
et par anledninger sett uttalelser i EX
EC som har hatt til hensikt å få folk 
som har piratkopier av programmer 
(ca. 99 % av Amiga-eierene) til å 
skamme seg. Jeg vil forsvare "pi
ratene" på det sterkeste. Husk på at de 

fleste Amiga-eierene stort sett bruker 
maskinen til å more seg selv med. Jeg 
tror få hadde hatt råd til å ha Amiga 
som hobby t hvis de hadde måttet 
bruke tusenvis av kroner i året på pro
grammer som de aldri kommer til å 
tjene et rødt Øre på. Noe av Amiga
kulturen er jo nettopp å alltid ha det 
"hotteste" av programvare til enhver 
tid. Derimot er jeg enig i at det er 
kriminelt å bruke piratkopier til pro-
fesjonelt bruk, dvs. 
næringsvirksomhet. 

Til slutt et svar på redaktØrens "Hva er 
vitsen"-problem i nr. 3:  

Hva var vitsen med at Beethoven 
komponerte skjebnesymfonien? Det er 
da bare et sammensuriwn av toner 
som ikke kan brukes til noe som helst. 
Og hvorfor malte Da Vinci Mona Lisa? 
Det er jo bare snakk om et bilde som 
ikke kan brukes til annet enn å se på? 
Vi snakker nå om kunst, og dette lig
ger av og til litt for høyt for PC
fanatikere. La Amiga-eiere få kunst
nerlønn! 

Amiga-hilsen 
Ame Kvalnes 

. . .  Og hva var vitsen med at IBM fant 
opp PC' en? Den kan jo ikke brukes til 
noen verdens ting, bortsett fra tekstbe
handling og regneark? For å fortsette 
resonnementet der du slapp, kan vel 
dette være Amiga-eierenes syn på de 
støvete PC-brukerene? Det er ikke 
sikkert en PC-eier vil skjønne fork
laringen din, men det er jo ikke vår 
feil? 

Piratkopiering er et problem med 
mange sider, og jeg vet ikke om jeg 
har lyst til å sette i gang en 
følelsesladet debatt om dette temnet. 
Selvfølgelig er jeg klar over at alle 
som har Amiga, også har program
vare som kan klassifiseres som pi
ratkopier, og at dette nødvendigvis 
ikke behøver å bety noe økonomisk tap 
for stakkaren som har laget program
met. Men som redaktør kan jeg ikke gå 
offentlig ut og forsvare piratkopiering . 
Spesielt ikke siden det hender at vi 
skriver tester av programvare som er 
skaffet til veie på denne måten. Men 
dette har kun vært i nØdstilfeller, da vi 
til tross for tusen løfter og forsikringer 



ikke fdr inn program vi bestiller i god 
tid. 

Programmeringsddene vdre har 
skiftet mye i det siste, men nd prØver vi 
d strukturere stoffet mer. Harboe' s 
spalte er godt etablert, men krever at 
man kan litt maslånkode fra før. 
Basic-kurset som startet i forrige num
mer fortsetter her. C-sidene er borte i 
dette nummeret, men et bedre C-kurs 
er pd trappene. Modula 2 har 
foreløpig fd tilhengere her pd berget 
(dessverre), men i neste nummer 
hdper vi pd d fd med et test av (og 
kanskje ogsd et medlemstilbud pd) 
M2Sprint, en meget lovende Modula
pakke som inneholder alt. 

Tester av flere program samtidig ville 
selvfølgelig være topp, og vi har nok 
av �darbeidere som er villige til d 
utføre slike tester. Men . . .  problemet er 
å få tak i programvaren. Importørene 
er lite eller ikke interessert i å in
formere oss om nyheter eller d ldne 
oss program. Og det er nesten like 
vanskelig å bestille noe, for det tar of
te månedsvis før varene kommer. I 
dette nummeret er både BAD., 
JForth, PAGERender 3D, WShell, 
ARexx, Abacus-boken og mange av 
spillene kommet direkte fra produsen
tene i USA. Utlendingene skjønner 
verdien av gratis reklame og infor
masjon, og har sjelden noe imot å 
sende oss dyr programvare "free of 
charge". Etterhvert har vi blitt helt 
avhengige av denne kontakten, og jeg 
hdper utviklingen fortsetter. Men aller 
helst hadde jeg sett at importørene var 
interesserte i d informere litt. Men jeg 
er iferd med å gi opp håpet . . .  

-red. 

Hei ! 
Jeg heter Glenn A. Andersen, og jeg 
vil si at dere er på bedringens vei når 
det gjelder medlemsbladet deres. Det 
er visse ting dere kan forbedre. Jeg 
mener at BASIC-KURSET bør skiftes 
ut med et C-KURS, men det er jo min 
mening. 

Jeg må skryte av medlemstilbudene 
deres, men det er ofte så dyre tilbud så 
en får problemer å skaffe pengene til 

tidsfristen. Det er på grunn av dette 
jeg skriver til dere nå. I deres blad nr. 
1-89 hadde dere tilbud på LA TIICE C 
V5.0. Jeg lurer på nå om det er mulig 
å få kjøpt dette programmet for den 
prisen (2 250,-). 

Jeg lurer også på om dere kan fmne 
litt ut om den brikka som sitter i de 
fleste AMIGAENE. Det er en brikke 
som skal gi 1 meg. til grafikk. På de 
gamle 2000 maskinene skal det by på 
problemer å skifte ut denne brikka. 
Det sies at en må skifte ut hele 
mother-bordet På de nye 2OOO'ene er 
det bare å skifte ut Fat-agnus. Jeg tror 
det er det den heter. Jeg lurer på om 
dere kan finne ut priser på utskifting 
av den brikka og andre informasjoner 
om den. 

Hilsen Medlem nr. 0165 
Glenn Atle Andersen 

Som jeg har nevnt andre steder i den
ne spalten, kommer det et C-kurs også 
(snart!). Lattice C v5.0 har vi for 
øyeblikket ikke anledning til å skaffe 
for den prisen, men vi hdper å komme 
tilbake med et nesten like godt tilbud 
senere. Sjekk julenummeret! 

For å få 1 megabyte CHIP-RAM 
(grafikkhukommelse), må du ha noe 
som heter "FatAgnus", en krets som 
er en del av det kommende "Enhanced 
Chip Set" (ECS). Men .. for Amiga 
2000 krever dette at du har en såkalt 
B-modell, fordi den Agnus' en du skal 
sette inn er av de firkantede typen som 
finnes på Amiga 500 og 2000B. De 
"gamle" Amiga 2000-modellene og 
Amiga 1000 har en "avlang" Agnus, 
så der må antakeligvis hovedkortet 
byttes for å få oppgradert maskinen til 
1 MB CHIP RAM. Commodore har 
forelØpig ikke kommet med noen pris 
på dette, men det kommer antakeligvis 
ikke til å bli helt billig (jeg tipper min
st 2000 kroner). Og om Amiga 1000-
eiere for mulighet til å oppgradere 
tviler jeg sterkt på. Litt slapt av Com
modore, som på sin side forsvarer seg 
med noe sånt som at "selv om de nye 
BMW' ene har katalysator, betyr ikke 
det at alle som har kjøpt BMW før skal 
få en gratis". Hvis Commodore hadde 
ventet et par måneder med å lansere 
A2000, kunne alt dette rotet vært un-

ngdtt! Komplett ECS med Agnus og 
Denise kommer ikke før versjon 1 .4 er 
klar. 

-red. 

Til EXEC! 
Siden antallet leserinnlegg stadig ser 
ut til å øke, får jeg vel benytte anled
ninga til å slenge meg på "bølgen" ! 

Først og fremst må jeg få benytte an
ledninga til å gratulere med siste num
mer av EXEC (3/89). Både mht. lay
out og innhold synes jeg denne ut
gaven bar preg av skikkelig 
nivåheving, det eneste som kanskje 
ikke faller helt i min smak, er det rela
tivt store innslaget av spilltester i den 
nye "Game-Over"-seksjonen. Jeg er 
klar over at det å tilfredsstille alle ikke 
bestandig er like lett, men forsøk og 
holde denne seksjonen noe i tøylene så 
den ikke vokser ukontrollert! 

J eg er også svært fornøyd med 
medlemsdiskettene og må si meg enig 
med Stig Martinsen i at en spesialut
gave med "PD-snacks" hadde vært et 
fint tiltak. Ellers når det gjelder PD, 
hadde det kanskje vært en ide å lage 
en egen spalte som tok for seg interes
sante nyheter som måtte d�e opp på 
disketter eller BBS 'er. Det finnes jo 
som kjent utrolig mye rart og det er 
ikke like lett å holde seg orientert hele 
tida! 

En skikkelig gjennomgang m/tips & 
hints vedrørende bruk av Amigaen 
mot BBS 'er verden rundt, kunne kan
skje også være grunnlag for en egen 
artikkel. Ikke minst ville en oversikt 
over BBS '  er som er interessante i . 
Amiga-sammenheng sikkert vært nyt
tig for mange. 

Når det gjelder HW -tester, så jeg 
gjeme at EXEC tok for seg problem
stillinger knyttet til anskaffelse av 
Hard-disk til ASOO. "There's a jungleJ 
out there" , og ganske mange tekniske 
parametre skal settes opp mot hveran
dre for å finne den enheten som både 
performancemessig og økonomisk 
passer den enkelte; Det samme gjelder 
egentlig med tanke på "Accelerator
boards It med eller uten 68020, hvilke 
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muligheter som finnes og hvilke resul
tater som kan oppnås på en A500. 
Ellers kan jeg nevne at jeg til daglig 
jobber med IBM-stormaskiner og 
operativsystemene MVS & VM og at 
jeg i den anledning bruker REXX til 
alle mulige slags oppgaver som går på 
driftsautomatisering. Derfor var det 
spesielt artig at AREXX dukket opp 
på Amiga' en. Den versjonen jeg 
kjører for øyeblikket (Versjon 1 .0) er 
imidlertid ikke spesielt kjapp og jeg 
venter derfor med spenning på site up
date. Det ville være artig om andre 
AREXX-brukere kunne sende inn nyt
tige tips og bruksområder vedrørende 
bruk av språket. . 

Med hilsen 
Jan Holthe 

Takk for at du setter fingeren på et 
ømt punkt: vi tester lite ekstrautstyr, 
og spesielt lite til Amiga 500. 
Grunnene til dette kan være mange, 
men hovedårsaken kan være tilgjenge
ligheten her i Norge. Som pil pro
gramvaresiden er det vanskelig å få 
både informasjon og å låne utstyr til 
test, og det er begrenset hvor mye vi 
har råd til å kjøpe. Heldigvis har 
medlemmer begynt å sende oss tester 
av utstyr de selv har kjøpt, som feks. 
akseleratorkortet til Amiga 
500/1 000/2000 som er testet i dette 
nummeret. 

BBS-siden vår er mangelfull, og det 
skyldes at jeg foreløpig ikke har fått 
tak i noen som er interessert i og i 
stand til å dekke dette store og viktige 
området. Gi meg et par måneder til! 

ARexx er testet i dette nurruneret, og 
alle som er interesserte i dette kan ta 
kontakt med oss, så skal vi evt. videre
formidle kontakten. Nå som ARexx blir 
en permanent del av Workbench 1 .4, 
er det vel snart på tide å kjøre i gang 
en egen ARexx-spalte her, eller hva? 

. -red. 
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NA HAR 
DERE 
SJANSEN! ! !  
Norsk Dator Magasin er konkkkkkk! ! !  
Ta over markedet deres da vel... (Pre
mie for godt forslag sendes til under
tegnede). 

Programmet som regnet ut pi måtte 
forandres enda litt til. Samtlige tall og 
variabler som blir brukt i programmet, 
må defineres som double precision 
nummer eller så får en usikkerhet i 
svaret Det helt korrekte programmet 
står nederst på siden. 
Ønsker dette innholdet i EXEC 
fremtiden: 
- Test av diverse hd to Amiga 500: 
(Profex 32Mb, A590, Vortex, Supra 
30 Mb, Golem HD 3000, Impact 500 
osv.) 
- Basic og MC spalte. 
- Prosjekt spalte. 
- Transformer spalte. 

Keep ut the good work. Addios Ami
gos! 

Hilsen T. Larsen 

Et lite skår i gleden din: NDM er ikke 
"konk" i ordets rette forstand, men ef

fekten er stort sett den samme. Jeg 
beklager at min korreksjon av P1-
pro grammet var litt svak, men skylder 
selvfølgelig på at jeg nesten aldri pro
grammerer i BAS/e . . . .  eller noe annet 
språk, for den saks skyld. Bladet og 
klubben tar all min tid. Selvfølgelig 
har vi lyst til å teste harddisker til 
AS 00 , men det alltid tilbakevendende 
importør-problemet gjør det vanske
lig for oss. / neste nummer har vi en 
test av en harddisk til A1000, og ant- ' 
akeligvis også en eller to disker til 
ASOO. Håper jeg. 

-red. 

Hei EXEC 
Tidligere i vår mottok jeg en innbetal
ingsslipp fra dere om fornyelse av 
medlems-avgiften. Jeg hadde da tenkt 
å kutte ut abonnement av EXEC. Men 
etter ' nå å ha fått sommernummeret 
(nr. 3) med diskett, har jeg ombestemt 
meg. S iden NORSK DATOR MAGA
ZIN nå pakker sammen, er dere 
omtrent det eneste NORSKE alterna
tivet. 
Dere er også et seriøst alternativ, med 
tester av brukerprogram. Da særlig 
ønsker jeg mer tester av musikkpro
gram. Jeg vet dere har hatt en over
fladisk test av Dr. T KCS, men det 
finns jo flere. Hvorfor ikke ha fast 
musikk spalte i EXEC, med både 
MIDI og SOUNDTRACKER stoff. 
En ting som også ville ha en viss PR 
effekt for AMIGA er å oppspore 
musikk-grupper og andre som bruker 
AMIGA'en i sitt daglige arbeide. (Be
ranek, Tom Boy, Bjørn Rybakken 
m.fl.). Lag intervjuer med disse. 
Garantert lesbart stoff. Det viser hva 
AMIGA'en er god for. 
Bra tiltak med GAME OVER sidene, 
men prøv å teste så nye spill som 
mulig og ikke la disse sidene 
dominere bladet. Det er nok av blad 
som tar seg av dette. 
Ellers takker jeg for et godt blad. Jeg 
forstår at kvaliteten på bladet avhenger 
av mengden av abonnementer, og for å 
få flere må dere reklamere mer. Den 
beste måten å gjøre det på, må vel 
være å lage en driiiit kuuuul demo 
hvor dere 'presenterer blækka og im
ponerer med grafikk og lyd. Hvorfor 
ikke be medlemmene om hjelp, ved at 
de sender inn grafIkk og lyd? Men 
mange reagerer vel også på prisen. 
Selv om dere medlemstilbud på hard
ware 0.1. , så er og blir EXEC for 
mange kun et blad. Og da er vel prisen 
litt drøy, selv med noen disketter i 
året. 

. Stein Neegaard 



Gledelig melding: Flere musikkpro
gram-tester kommer. I neste nummer 
tar vi "M", som er et ganske spesielt 
program. Jeg har prøvd det et par 
timer selv, men da mine musikalske 
evner er sterkt oppskrytte, skjønte jeg 
ikke helt prinsippet. Ellers kommer 
Melvin Tix (Petter Vabog) tilbake med 
en test av Copyistfor Dr.T. Takkfor at 
du fortstår sammenhengen mellom 
medlemsantall o g stoffmengde. Vi 
hadde ikke klart oss uten alle de som 
frivillig hjelper til med stoff o.l. , da 
økonomien ikke er den aller beste. 
Men - vi har nåfått så mange medlem
mer at vi ikke lenger taper penger på 
dette, så vi kommer til å fortsette så 
lenge medlemsantallet holder seg. Og 
det kommer det til å gjøre! Prisen på 
bladet kan kanskje virke litt høy, men 
vi er dessverre nødt til å ha såpass 
hvis vi skal unngå' å gå samme vei som 
Norsk Dator. Stoffmengden i bladet 
kommer til å øke i tiden framover, og 
på den måten kommer dere til å betale 
færre kroner pr. ark. 
Og når det gjelder demo' en, vi hadde 
en Demo-konkurranse med frist l .  au
gust, men på grunn av heller laber 
oppslutning forlenger vi fristen til l .  
november. Se  annonse et  annet sted i 
bladet! 

-red. 

Ærede EXEC 
Vær herved beroliged. Det fins i hvert 
fall en her som leser EXEC i Norge, 
og som i tilleg er godt fornøyd me4 
det som står der. 

For bare å få overstått det lille nega
tive jeg har å si om EXEC: 
Jeg synes dere har litt mange artikler 
som omhandler dyre nytteprogram
mer, som i hvertfall jeg ikke har 
sjangs til å kjØpe. Nå kan det vel godt 
hende at stØrsteparten av medlemmene 
er "voksne", seriøse brukere, men jeg 
kunne godt tenke meg litt flere artikler 
om programmering på AMIGA. 
Siden jeg er ganske fersk når det 
gjelder programmering på AMIGA' en 
synes jeg "Min spalte" med 0yvin 
Harboe ligger litt for høyt for meg. 
For å demonstere bruken av bobs kun
ne han ha laga et litt enklere program 
først. 

En annen ting, jeg synes dere skulle 
begynne med, er å ' fortelle litt om 
hvilke bøker en burde kjØpe for å få 
litt mere informasjon om AMIGA' ens 
hemmeligheter. F.eks. hvilke bøker en 
som programmerer i C burde kjøpe, og 
hvilke bøker en MC-programmerer 
burde kjØpe. 
Siden dere greide det positive og få ra
batt for oss ved kjØp av Lattiee C, 
håper jeg at dere greier å gjøre det 
samme med DEVPAC 2.0. Siden dere 
skryter så fælt av den kunne jeg tenke 
meg å kjøpe en, hvis dere fIkk fiksa 
dette. 
Workbench 1 .3 har visst endelig 
ankommet Europa og Norge. Og jeg 
lurer på hvordan det blir med oss som 
har 1 .2. Er det bare Workbench disket
tene som blir bytta ut, eller er det noe 
av hardware'n som også blir bytta ut? 
Jeg har lest endel om 1 .3 versjonen, 
men har ikke lest noe som belyser det
te punktet. 
Så får vi gå' over til reinspikka skryt. 
Medlemsdisketter sammen med bladet 
er veldig bra. Det skulle dere helst ha 
gjort hver gang. Særlig flott blir det 
når vi kan få lange programlistninger ' 
på diskett, og slippe å sitte i timesvis å 
skrive dem inn. 
Jeg er også glad for at EXEC ikke er 
et blad som hele tiden skal holde seg 
til en stram og kjedelig journalistikk. 
Håper dere fortsetter med den hu
moristiske linja dere ligger på nå. 

Jeg leste at en av dere skal en tur i 
militæret Da kan jeg bare si at dette 
brevet er skrevet på en brakke på 
Andøya Flystasjon, hvor jeg nå avtjen
er førstegangstjenesten. Og min 
AMIGA 500 har jeg tatt med med, så 
hvis jeg får tak i noen bøker snart, får 
jeg vel lært meg litt programmering 
mens jeg er her. Jeg kommer egentlig 
fra Bodø (Trollmyra) og har vært op-

, pom og kjØpt noen gamle EXEC hos 
dere. 

Håper dere er fornøyd med å få enda 
et leserbrev, og at dere får svart på 
spørsmålet mitt. Og mens jeg husker 
det: Demo-konkurranse er et positivt 
tiltak. 

Mange hjertelige hilsener fra 

Hans Erik Storeide 

Mange nyttige tips og synspunkter, og 
stort sett alt du påpeker er ting vi 
allerede er oppmerksomme på, og job
ber med. ' 

Konkrete svar. Hvis du har en Amiga 
500 med Kickstart versjon 1 .2 ,  trenger 
du egentlig ikke mer enn Workbench
og Extras-disketten når du skal ha 1 .3. 
Den stort sett eneste forskjellen på 
Kickstart 1 .2 og 1 .3 er at 1 .3 støtter 
autoboot. Hvis du ikke har harddisk, 
trenger du altså ikke nye ROM
brikker. Disse brikkene følger med 
Commodores harddisker, men kan 
også kjøpes i "løs vekt" hvis du ønsker 
det. NØyaktig pris i Norge vet jeg ikke 
enda, men det blir vel noen hundrelap
per. 

Bøker for forskjellige programmer
ingsspråk er en ting vi snart kommer 
til å tilby, gjerne som en 
"pakkeløsning" sammen med PD
disketter med eksempler og info. 

-red. 
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TIDLIGERE NUMMER AV 

EXEC 2/87 
Tester: Hardware: Bridgeboard l 

Brukerprog.:  Transfonner 
Vizawrite 
Videoscape 3D. 

Spill: Two on Two 
Space Battle 
Space Port. 

Adventure: Zork I 
Ellers: Utlisting av FISH 1 1 -20 

Basic-progam 

EXEC 1/88 
Tester: 

Ellers: 

EXE.C 2/88 
Tester: 

Adventure: 

Ellers: 

Basic 

EXEC 3/88 ( dobbeltnummer) 
Tester: Brukerprog.:WBh 1 .3 

Superbase Prof. 
Sculpt-Animate 3D 
PCLO 
TV*TEXT 
PIXmate 

Spill: Ports of Call 
F/A-1 8  Interceptor 

Adventure: Zork I 
King of Chicago 

Ellers: Bygg din egen sampler! 
C-kurs 
Relasjonsdatabaser 

Spill: 

Lotto! 
Lattice c 5.0 (del I) 
Janus 2.0 
Elite 
Major Motion 
Kick Start ll 
Thunder Cats 
Vixen 

: <:: » .  ::>: > ;ti:i��rY.jl� ,a:led "Norsk Datonnagazin" 

Hardware: A2286 AT-kort 
Brukerprog. :SA 4D 

C-Light 
Infochanne1 
AmigaBOK 
The Securities Analyst 
Dr.T's KCS 
Lattice C 5.0 
DevPac 2.0 

Spill: IK+ 
Adventure: Ingrids Back 

Adventure Helpline 
Ellers : Harboe's MC-spalte 

Leserbrev 
GURU for nybegynnere 
Ryktebørsen 

Norsk Dosmanual vl.2 
Inneholder norsk forklaring av samtlige 
DOS-kommandoer, samt en innføring i 
hvordan DOS' en virker. 52 sider. 

Pris kr. 40,- til medlemmer. 

Bladene koster kr. 20,· pr. stk, og de bladene 
der det følger med diskett, koster disketten 
kr. 20,· ekstra. 

Porto og oppkravsgebyr kr 35,- kommer i tillegg 


